Handlingsplan nationella miljömål SBN 2015-2018
Enligt Hylte kommuns Miljöpolicy, beslutad 2017-03-15 av KF § 38, ska varje nämnd göra en
handlingsplan för hur deras verksamheter ska bidra till att nå de nationella miljömålen.
Nyckeltal ska kopplas till verksamhetsmålen så att de lättare kan följas upp och arbetet ska
kopplas ihop med kommunens kvalitetsstyrningsarbete.
De nationella miljömålen är:
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt-och djurliv
Samhällsbyggnadsnämnden väljer att för perioden 2015-2018 sätta upp mål för:
1. Begränsad klimatpåverkan
För att vi ska nå etappmålet om att utsläpp av växthusgaser till 2020 ska vara 40%
lägre än 1990 (antaget av riksdagen 2009) behöver vi minska CO2-utsläppen från våra
bilar hela kommunen. Detta kan göras genom att vi väljer att åka kollektivt där så är
möjligt och genom att byta ut fossildrivna fordon till sådana som drivs med förnybart
bränsle eller el. Intern klimatkompensation som gynnar resor med kollektivtrafik
infördes i kommunen 1 januari 2017. Samhällsbyggnadskontoret har idag 6 bilar som
körs av VA-verksamheten. Gata- park har 4 bilar samt en gammal lastbil, plan och
bygg har 1 bil och kostverksamheten har 1 bil för mattransporter. Sammanlagt 13
bilar som samtliga drivs med bensin eller diesel idag. Vår målsättning är att göra en
marknadsundersökning över ändamålsenliga elbilar och att byta ut 25% av dem
under denna mandatperiod (2015-2018).
Nyckeltal: Andel bilar som drivs med förnybart drivmedel eller el.
2. Bara naturlig försurning
Miljökvalitetsmålet beskrivs så att sjöar och vattendrag ska oberoende av kalkning

uppnå minst god status med avseende på försurning enligt förordningen (2004:660)
om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. I Hylte kommun är många sjöar och
vattendrag starkt drabbade av försurning och ett omfattande kalkningsprogram
genomförs varje år. Genom att nedfallet av luftburnas svavel- och kväveföreningar
från svenska och internationella källor minskat har man också kunnat minska
mängden kalk som sprids i våra sjöar och vattendrag med 40% jämfört med 2012.
Vattenkemisk uppföljning görs av Länsstyrelsen för att kontrollera att naturen tål
denna minskning av kalkmängderna. All kalkning som sker grundar sig på ett
kalkningsprogram som inleddes på 1970-talet. Vissa av våra vattendrag omfattas inte
av kalkningsprogramet och 3 vattendrag i Hylte har därför klassats med dålig status.
För att förbättra den ekologiska statusen i dessa vattendrag diskuteras att starta upp
nykalkning. Vår målsättning är att i nästa cykel i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram
(2022-2029) ska inget av Hyltes vattendrag klassas med dålig status på grund av
försurning (undantag Lillån som är ett referensvatten).
Nyckeltal: Andel av Hyltes vattendrag som klassas med dålig status i VISS (Digitalt
vatteninformationssystem).
3. Giftfri miljö
Miljökvalitetsmålet säger att den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen ska
inte vara skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. Barn har mindre
kroppar än vuxna och det är därför extra viktigt att den mat som vi serverar i våra
skolrestauranger innehåller så få kemiska ämnen som möjligt. Hylte kommun har
sedan länge haft en målsättning att andelen ekologiska livsmedel ska vara 25%. Den
nationella målsättningen för andelen ekologiska livsmedel i offentlig sektor har höjts
till 60% till 2020. Vår målsättning är att öka andelen ekologiska livsmedel så att vi
kommer upp till 50% ekologiska livsmedel till 2018.
Nyckeltal: Andel ekologiska livsmedel av den totala inköpssumman av livsmedel.
Miljökvalitetsmålet anger även att användningen av särskilt farliga ämnen ska så
långt som möjligt upphöra. Hylte kommun har sedan länge minimerat användningen
av kemikalier i städverksamheten. Man använder sig nästan uteslutande av så kallad
torrstädning. Undantag är rengöring av toaletter och där används miljömärkta
produkter. Även VA-renhållningsenheten och gata-park använder en hel del
rengöringsprodukter i sina verksamheter. Vår målsättning är att vi ska fortsätta att
använda så stor andel miljömärkta produkter som möjligt även i framtiden.
Nyckeltal: Andelen miljömärkta rengöringsprodukter i SBKs samtliga verksamheter.

