
A. Motverka försurning av vattendrag med hjälp av kalkning. 
Öka tillsynen av naturvården i kommunen. 
Fågelskyddsområde (reservat) i Ölmeviken. 
 
B. Arbeta med miljömålen som det är nu klarar vi inte detta i kommunen eller i 
Värmland.Det är 16 nationella mål så vi ska försöka att klara av något. 
 
C. Det räcker inte att prata om klimatet utan det måste till åtgärder att 
motverka olika typer av utsläpp som belastar miljön. 
 
 
Kortfattat ur vårt valprogram: Vi vill ge en god livsmiljö där alla tar gemensamt 
ansvar för de resurser som finns. 
 
Främja hållbar utveckling inom kommunen (ex. biobränslebilar och solenergi) 
 
Förbättra kollektivtrafiken i tätort och landsbygd samt bygga ut cykelvägsnätet. 
 
Skydda ekologiska och variationsrika livs-och kulturmiljöer genom att 
miljöaspekten beaktas vid kommunala beslut. 
 
 
 
 1. Fortsätta med inventering av avlopp och se till att de blir åtgärdade. 
 Lantbrukstillsyn om (utsläpp av olika typer av gödning). 
 
 2. Kan bli mycket bättre på detta område men märklig organisationsändring 
för några år sedan har detta hamnat på olika förvaltningar när det gäller 
ansvaret. 
 
3. Miljö o Byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av strandskyddet & prövar 
dispenser. I prövning ingår att beakta strandskyddsreglerna & beakta 
allmän intresse. 
 
4. Viktigt att detta beaktas i samband med att en ny översiktsplan ska tas fram. 
 
5. En ny översiktsplan kommer att påbörjas inom kort på uppdrag av 
Kommunstyrelsen. 
 
6. En regional handlingsplan för klimatanpassning har tagits fram av 
Länsstyrelsen i Värmland. 
 
7. Kan vara ett projekt mellan Miljö & Stadsbyggnadsförvaltningen och 
Tekniska förvaltningen (liknande matsvinnsprojektet). 
 
8. Det ska genomföras där det går och inga upphandlingsregler sätter stopp 



enligt EU. Att maten lagas inom kommunen. 
 
9. Vi hade en ekolog som arbetade med utåtriktad information. Undertecknad 
framförde detta till Kommunledningsförvaltningen flera gånger. Men när 
projektet var slut så fick hon jobb i annan kommun. 
 
 
Miljöhälsningar. 
 
Svante Persson 
 
Ordförande i Miljö och Byggnadsnämnden (s) 
 
	  


