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Vaxholm
Vaxholm är en del av Stockholms-
regionen vars vision är ”Europas  
mest attraktiva storstadsregion”.  
Den regionala utvecklingsplanen  
förutspår att fram till 2030 sker en 
ökad inflyttning av människor. Det 
kommer att ställa krav på förbättrad 
infrastrukur, fler arbetstillfällen och 
ett ökat bostadsbyggande.

Vaxholm är belägen i ett kustland-
skap, som omfattas av stora fjärdar 
och ett antal öar. Vid årets slut 2013 
hade staden 11 188 invånare utspridda 
på 57 öar. De största öarna med  
permanent bebyggelse är Vaxön,  
Resarö, Kullön, Rindö, Skarpö, 
Ramsö, Tynningö, Edholma samt  
Bogesundslandet. Vaxholms läge i 
norra delen av mellanskärgården 

gör att staden är en centralort med 
fast bro- eller färjeförbindelse till de 
större öarna. Vägfärja finns mellan 
några av öarna samt till närliggande 
kommun Värmdö. Genom Vaxholm 
går länsväg 274, idag klassad av 
Länsstyrelsen som en primär  
transportled för farligt gods.  
Utöver risker med farligt gods medför 
genomfartstrafiken ökade utsläpp  
av kväveoxider (NOx) och högre halter 
av partiklar (PM 10) till luft.

Mellanskärgården kännetecknas 
av magra hällmarker med såväl 
lövskogsinslag som åkrar och betes-
marker. Kväverikt vatten från inner-
skärgården möter fosforrikt vatten 
från havet, vilket medför en hög 
produktion av biomassa som skapar 
övergödning.

Miljöprogram för  
Vaxholm 2014–2020

Framtidsbild: Vaxholm 2020 är en attraktiv 
levande skärgårdstad, där resurser 
används hållbart och effektivt.
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En attraktiv skärgårdsstad med  
inflyttning, turism och båtliv har  
ökat belastningen på vattenmiljön 
genom båttrafik, sjöfart, närings-
tillförsel, fiske, miljögifter samt  
ökad bebyggelse.

En ny översiktsplan antogs  
2013-12-16 vars övergripande  
tema är tillväxt och hållbarhet.

För att åstadkomma en hållbar  
tillväxt i Vaxholm behöver fortsatt 
välfärd bibehållas och hänsyn  
tas till miljöpåverkande faktorer.

Hållbar miljö
Kommunfullmäktige antog 2011  
sex kommunövergripande mål  
varav ett är Hållbar miljö. Målet  
har delats in i fem fokusområden:

Var miljösmart i vardagen

Förbättra vattenkvaliteten  
i Östersjön

Minska klimatpåverkan

Säkra biologisk mångfald

Klimatanpassa

Hållbar miljö omfattas av dessa 
fokusområden och de prioriterade 
regionala miljömålen.

•

•

•

•

•

Vaxholms pågående miljöarbete
I takt med ökad miljöpåverkan i 
Stockholmsregionen har Vaxholm 
påbörjat arbetet med minskad  
energianvändning, minskade utsläpp 
av växthusgaser samt åtgärder runt 
övergödningen i kommunens havs-
vattenområden. Idag pågår fram-
tagande av VA-plan, oljeskyddsplan, 
blåplan och energiplan.

För att säkerställa behovet av grön-
områden i varierande storlek med  
natur- och rekreationsvärden har 
dessa pekats ut i översiktsplanen. 
Flera av områdena har bevarande-
värde till exempel naturområdet 
Bogesundslandet, som utgör en  
del av Stockholms gröna kilar.

Ett hållbart Vaxholm
Ett hållbart Vaxholm är ett samhälle, 
där sociala, ekologiska och ekono-
miska dimensioner ska tillgodoses 
utan ökad miljöbelastning. Program-
mets fokus ligger i den ekologiska 
aspekten av hållbarhetsbegreppet  
och ska visa stadens ansvar för hur 
nationella och regionala miljömål  
ska uppnås.

Miljöprogram för  
Vaxholm 2014–2020
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För att bedriva ett framgångsrikt 
miljöarbete i Vaxholms stad, är miljö- 
och klimathänsyn självklara delar i 
stadens alla beslut. Det innebär att 
varje styrelse, nämnd, tjänsteman 
och bolag har ett ansvar för att arbeta 
med kommunens mål Hållbar miljö. 
Samtidigt behöver alla i staden känna 
till miljökonsekvenserna av det egna 
handlandet. En minskad miljöpåver-
kan gör att boenden och verksamma  
i staden får en bättre livsmiljö.

Resan mot det hållbara samhället 
kommer att innebära utmaningar, 
som kräver insatser/åtgärder  
i kommunens verksamheter och 
anpassningar i den fysiska miljön. 
En viktig del är att kommunicera 
innehållet i miljöprogrammet och 
om så krävs öka kompetensen hos 
förtroendevalda, tjänstemän och 
allmänhet.

Miljöprogrammet är ett gemensamt 
ställningstagande, ett övergripande 
dokument, som ska vägleda och 
stödja stadens arbete för att nå det 
kommunövergripande målet Hållbar 
miljö. Strategidokumentets innehåll 
ska fördjupas i befintliga och kom-
mande planer.

Process
Miljöprogrammet har tagits fram av 
kommunledningskontoret med stöd 
av en arbetsgrupp. Förslaget har  
gått ut på remiss under augusti –  
september 2013 samtidigt som ett 
rådgivande forum har genomförts.  
En remissredogörelse har tagits  
fram utifrån åtta inkomna yttranden 
som godkändes 2013-11-13.  
Miljöprogrammet reviderades till  
ett slutgiltigt dokument vid ett styr-
gruppsmöte med representanter  
från alla partier (2014-02-10).

Miljöprogrammets genomförande 
och målstyrning
Miljöprogrammets målstyrning är 
kopplat till kommunens budget- och 
bokslutsprocess. Ett systematiskt 
miljöarbete innebär att för varje 
fokusområde finns eftersträvansvärda 
mätbara nyckeltal och målvärden.  
Resultatet redovisas i det årliga  
bokslutet med lägesrapportering  
och analys.

I stadens egen verksamhet fastställs 
nyckeltalen av respektive nämnd.  
De kommunövergripande nyckeltalen 
ska ge en bild av Vaxholms miljö-
arbete, som geografiskt område  
i Stockholmsregionen.
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Utöver de åtgärder som planerna 
konkretiserar, ska Vaxholm stad  
samverka och kommunicera miljö-
frågorna med näringsliv, kommun-
invånare och andra kommuner.

I miljöprogrammet presenteras 
Hållbar miljö med fem fokusområden. 
Dessa kopplas till de regionala målen 
i Stockholms län. Förslag ges även 
till strategiska åtgärder för Vaxholms 
stad och den egna kommunala orga-
nisationen. Med Vaxholms stad avses 
aktörer som kan delta i arbetet  
med att minska miljöpåverkan  
i stadens geografiska område.  
Aktörer utöver kommunens anställda 
i Vaxholm är Södra Roslagens miljö- 
och hälsokontor, Roslagsvatten,  
invånare, företag och föreningsliv. 
Alla aktörer nås genom informa-
tion, dialog och/eller samarbete 
över enskilda åtgärder. Skälet till att 
inkludera fler aktörer i miljöarbetet är 
att ett antal regionala miljömål med 
nyckeltal avser hela Vaxholm stad.

För att få ett läsarvänligt  
miljöprogram har vissa delar  
lagts i bilagor.

I bilaga 1 finns en  
kommunikationsplan.

I bilaga 2 finns en översikt  
av lokala befintliga planer.

Uppföljning
En fördjupad uppföljning av miljöpro-
grammet görs under varje mandat-
period. Kommunstyrelsen ansvarar 
för uppföljning och samordning med 
övriga nämnder. Uppföljningens syfte 
är att se om verksamheternas miljö-
arbete är inriktat mot stadens mål 
Hållbar miljö och dess fokusområden. 
I uppföljningen beskrivs hur åtgär-
derna har genomförts och hur dess 
effekter är kopplade till nyckeltal och 
målvärden.

Hållbar utveckling 
– miljöprogrammet i ett 
nationellt och regionalt 
sammanhang
Klimatet är i förändring och dess 
effekter påverkar samhället. Idag 
står kommunerna i Sverige inför 
utmaningen att möta både klimat-
förändringar och ökad miljöbelast-
ning. Klimatfrågan har två aspekter, 
nämligen att förebygga ytterligare 
uppvärmning av klimatet genom 
utsläppsminskningar och att anpassa 
samhället till redan reella klimatför-
ändringar. Konsekvenser av miljöbe-
lastningen är till exempel stigande 
mängder hälsoskadliga ämnen/gifter, 
ökade avfallsmängder, sämre luft- 
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1. Begränsad  
klimatpåverkan

2. Frisk luft 3. Bara naturlig 
försurning

4. Giftfri miljö
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5. Skyddande  
ozonskikt

6. Säker  
strålmiljö

7. Ingen  
övergödning

8. Levande sjöar  
och vattendrag

9. Grundvatten av 
god kvalitet

10. Hav i balans 
samt levande kust 
och skärgård

11. Myllrande 
våtmarker

12. Levande 
skogar

13. Ett rikt 
odlingslandskap

14. Storslagen 
fjällmiljö

15. God bebyggd 
miljö

16. Ett rikt  
växt- och djur
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och vattenkvalitet och minskad biolo-
gisk mångfald. Hotet mot den biolo-
giska mångfalden av ekosystem, arter 
och genetisk variation är framförallt  
människans konsumtion av natur-
resurser. Med en ändrad livsstil  
kan naturresursuttaget minska.

Idag har värdefull natur skyddats 
genom nationalparker, naturreservat 
och Natura 2000 (ett EU-nätverk  
av gröna områden). Förlusten av 
biologisk mångfald beror på att art-
ernas livsmiljöer försvinner genom 
förstörelse av livsmiljöer/biotoper. 
Det överhängande hotet är en för-
ändrad markanvändning av jord- och 
skogsbruk, en ökad urbanisering 
med bebyggelse och infrastruktur 
samt klimatförändringar. Ytterligare 
hot är införsel av främmande arter i 
nya områden. Ett ohållbart nyttjande 
av biologisk mångfald har resulterat 
i klimatförändringar. FN:s rapport 
om Milleniummålen har fastställt att 
förlust av biologisk mångfald resulte-
rar i svårigheter att bekämpa världens 
fattigdom och hunger. Samtidigt utgör 
biologiska produkter och processer  
40 procent av världens ekonomi.

Sveriges riksdag beslutade 1999 att 
inrätta miljökvalitetsmål. Idag utgör 
de grunden för den nationella och 
regionala miljöpolitiken. De sexton 
miljömålen har utvecklats till ett 
miljömålssystem, där etappmål och 
preciseringar följs upp med olika 
indikatorer. Beskrivningen ger ett 
sammantaget mått på miljötillståndet 
i Sverige och de olika länen.

Länsstyrelsen i Stockholms län har 
fastställt sex prioriterade regionala 
mål för att kunna skapa en långsiktig 
hållbar samhällsutveckling utifrån  
regionens förutsättningar. Dessa  
utgörs av God bebyggd miljö,  
Begränsad klimatpåverkan, Frisk  
luft, Ingen övergödning, Ett rikt  
växt- och djurliv och Giftfri miljö.

Det innebär att flera av regionens  
mål och målvärden ska införlivas  
i det lokala målet Hållbar miljö  
med dess fokusområden.
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Var miljösmart i vardagen
Stadens inriktning är att minska miljöbelastningen genom 
att vara miljösmart i vardagen, vilket medför ett minskat 
naturresursuttag av material och energi. Det vardagliga miljö-
arbetet handlar om medvetna och kloka val runt konsumtion av 
varor och energi, återvinning av avfall samt hållbart resande.

Relaterade nationella miljömål:  
Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning,  
Grundvatten av god kvalitet
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För att främja ett hållbart resurs-
utnyttjande behöver avfallet från  
den dagliga konsumtionen åter- 
brukas eller materialåtervinnas. 
Många skadliga kemikalier finns  
i människors vardag. En del av  
dessa är klassade som miljöfarliga 
ämnen och behöver omhändertas.

Inomhusmiljön i stadens egna verk-
samheter är ett prioriterat område 
avseende energi, luftkvalitet, ljud 
samt miljö- och hälsoskadliga ämnen.

Strategiska åtgärder för 
Vaxholm är att

öka miljömedvetenheten och 
arbetet med miljö- och hållbar-
hetsfrågor för stadens invånare, 
verksamhetsutövare, lokala 
näringsliv och besökare

planera för bebyggelsemiljöer  
som underlättar för boende att 
agera miljösmart till exempel 
genom hållbart resande och  
hållbart boende

förbättra avfallshanteringen genom 
rätt källsortering och minskad 
avfallsmängd hos kommunens 
invånare och verksamhetsutövare.

•

•

•

Strategiska åtgärder för 
kommunens organisation är att

öka miljömedvetenheten hos  
kommunens anställda som ger 
resultat avseende konsumtion  
av varor, resor och tjänster

öka andelen upphandlade varor  
och tjänster med miljökriterier

öka antalet miljöcertifierade och 
miljöredovisande verksamheter *

verka för bra inomhusklimat  
och energieffektiv inomhusmiljö  
avseende luft, ljud, ljus och värme  
i kommunens fastigheter.

*  En miljöredovisning syftar till att  
synliggöra miljöfrågorna för invånarna  
och den kommunala organisationen.  
Som uppföljning och beslutsunderlag  
kan den vara ett instrument som driver  
på kommunens miljöarbete. Den  
ekonomiska redovisningen breddas  
till att även omfatta miljöfrågorna (SKL).

•

•

•

•
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Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön
Stadens inriktning är att planera för en hållbar vatten-
förvaltning av havsmiljön utifrån ett resursperspektiv. 
Vattenkvaliteten kan förbättras genom att reducera läckage 
av näringsämnen till Östersjön samt minska mängden 
miljö- och hälsoskadliga kemikalier. Konsekvenser i miljön 
syns främst i känsliga havsvikar med grunda bottnar, där 
det marina ekosystemets produktionsförmåga påverkas.

Relaterade nationella miljömål:  
Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård,  
Ett rikt växt- och djurliv
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Vaxholm har som många andra 
kustkommuner inte god ekologisk 
status i sina kustvatten och är ålagd 
av Havs- och vattenmyndigheten 
att förbättra vattenkvaliteten till 
2021 genom att vidta en rad vatten 
vårdande åtgärder. Flera aktörer är 
involverade och stadens ansvar är 
att ha fungerande hamnar, båtvarv, 
bensinstationer, båtbottentvättar 
samt latrintömningsstationer för 
småbåtar till egna invånare och  
båtturister.

Vaxholm deltar i Östersjöinitiativet 
(ÖI), som är ett samarbete mellan 
sju svenska kommuner/regioner för 
att stärka insatserna för Östersjöns 
miljö och ekonomiska utveckling. 
En avsiktsförklaring har signerats 
under 2012 och 2013, för att utveckla 
miljöförbättrande åtgärder i kust-
zonen, initiera och främja miljödriven 
näringslivsutveckling samt bedriva 
information och folkbildning.

Strategiska åtgärder för 
Vaxholm är att

öka kunskap om människans 
påverkan på det marina eko-
systemet hos stadens invånare, 
verksamhetsutövare, lokala 
näringsliv och besökare

planera för hållbara vatten- 
miljöer genom arbete med  
avlopp- och dagvattenfrågor

arbeta för anslutning av vatten och 
avlopp till Käppala reningsverk

planera för hållbar lokalisering och 
skötsel av marina verksamheter, så 
att miljökvalitetsnormerna nås.

Strategiska åtgärder för 
kommunens organisation är att

ge skolor och förskolor goda  
förutsättningar att arbeta med 
vattenrelaterade frågor utifrån  
ett hållbarhetsperspektiv

samverka med olika aktörer  
runt alternativ som grönt båtliv, 
hållbar turism

samarbeta med andra kust-
kommuner i frågor runt havs-  
och vattenmiljöer.

•

•

•

•

•

•

•
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Minska klimatpåverkan
Stadens inriktning är att minska klimatpåverkan genom 
att begränsa utsläpp av CO2 ekvivalenter i sektorer 
som boende, transporter, mat och konsumtion.

Relaterade nationella miljömål:  
Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning,  
Ett rikt växt- och djurliv
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Klimatfrågorna har ett långt tids- 
perspektiv med både anpassning till  
redan reella klimatförändringar och 
förebyggande påverkan på framtida  
klimat. Nödvändigt är att skapa 
hållbara energisystem, vilket innebär 
att effektivisera energianvändningen, 
fasa ut fossila bränslen och öka  
andelen förnybar energi. I det  
operativa arbetet kan ingå alternativ 
arbetspendling, bilpooler, samåkning, 
samordnade transporter och  
vandrande skolbuss.

Vaxholms stad har påbörjat klimat-
arbetet med ett energieffektiviser-
ingsprojekt finansierat av Energi-
myndigheten. En nulägesanalys  
har tagits fram som ger förslag  
till mål och åtgärder för energi-
effektivisering 2014 och 2020,  
vilket utgör en del av den  
kommande energiplanen.

Strategiska åtgärder för 
Vaxholm är att

fastställa en aktuell energiplan

informera och kommunicera med 
allmänhet och företagare genom 
bland annat klimat– och energi-
rådgivning

planera för bebyggelsemiljöer  
i kollektivtrafiknära lägen

planera för att öka andelen  
hållbara resor genom kollektiv-
trafikförsörjning och gång-  
och cykelstråk

planera för bättre trafikmiljöer  
vid skolorna avseende buller  
och utsläpp.

Strategiska åtgärder för 
kommunens organisation är att

minska energianvändningen och 
öka andelen förnyelsebar energi 
samt planera för hållbara energi-
system i kommunens fastigheter

minska energiförbrukningen  
för resor och transporter i den 
kommunala verksamheten  
samt öka andelen förnyelsebar 
energi.

•

•

•

•

•

•

•
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Säkra biologisk mångfald
Stadens inriktning är att säkra biologisk mångfald 
genom att se över samhällets naturresursuttag.

Relaterade nationella miljömål:  
Ett rikt växt- och djurliv, Begränsad klimatpåverkan,  
Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt odlingslandskap
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Genom att biologisk mångfald  
bevaras och förstärks i alla avse-
enden gällande ekosystem, arter och 
genetisk variation har människan 
tillgång till en natur- och kulturmiljö 
för hälsa, livskvalitet och välfärd.  
Utifrån biologisk mångfald produ-
ceras ett antal ekosystemtjänster, 
som är en förutsättning för männis-
kans försörjning. Det är processer 
som till exempel nedbrytning i jorden, 
vattenrening i marken samt polli-
nering och fröspridning av grödor.

I Vaxholm finns ett blivande natur-
reservat, Bogesundslandet som utgör 
en del av Stockholms gröna kilstruk-
tur. Kommunen har även ett Natura 
2000-område, Dammstakärret, och 
ett naturreservat på Kullön, som  
förvaltas av en förening. Natur-
vårdsinsatserna sköts i övrigt genom 
entreprenörer. Flera andra grön-
områden till exempel Killingön har 
betydelse för Vaxholms grönstruktur.

Vaxholm står inför utmaningen med 
inflyttning av människor till befintliga 
fritidshusområden, där omvandling 
till permanent bebyggelse påverkar 
närliggande grönområden samt till  
ny bebyggelse, som kan komma  
att ta gröna ytor i anspråk.

Strategiska åtgärder för 
Vaxholm är att

planera för bebyggelsemiljöer  
med hänsyn till biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster* så att  
variationsrika parker och grön-
områden utvecklas

komplettera grönplanen genom  
att förbättra livsmiljöer för arter 
och ekosystem och därmed  
stärka biologisk mångfald  
samt ekosystemtjänster

verka för att säkra  
Bogesundslandets natur-  
och rekreationsvärden.

Strategiska åtgärder för 
kommunens organisation är att

utbilda, informera och  
kommunicera begreppen biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster  
i kommunens verksamheter

utreda möjligheten att använda 
modeller för att behålla och höja 
grönytornas kvalitet på Vaxön 
(grönytefaktorn och/eller  
kompensationsprincipen).

* Ekosystemtjänster är de varor,  
tjänster och processer som naturen  
erbjuder människan utan kostnad till  
exempel pollinering, vattenreglering,  
nedbrytning, luftrening.

•

•

•

•

•
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Klimatanpassa
Stadens inriktning är att klimatanpassa samhället till ett 
förändrat klimat. Vaxholm ligger i Stockholms län, som beräknas 
få ett varmare och fuktigare klimat till år 2100 med intensivare 
regn, större risk för översvämningar, fler värmeböljor, högre 
havsvattennivåer i Östersjön samt risk för ras, skred och 
erosion. Med längre växtsäsonger kommer Stockholms läns 
framtida klimat skapa nya villkor för livsmedelsproduktion.
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Redan reella klimatförändringar 
berör planeringen av infrastruktur, 
hållbart byggande av befintlig och  
ny bebyggelse samt förändrad  
dagvattenhantering.

I den fysiska planeringen kommer 
analyser av risker och konsekvenser 
för klimatförändringarna att genom-
föras. Det sker utifrån en helhetssyn 
där olika rumsliga lägen/lokaler  
i staden redovisas på en tidsskala  
och hänsyn tas till den sociala  
dimensionen där unga och gamla  
är sårbara grupper.

Vaxholm liksom andra kommuner 
i regionen är sårbart i ett förändrat 
klimat som kommer att beröra  
alla sektorer och verksamheter.  
Samhällsplanering behöver  
utveckla robusthet och  
anpassningsförmåga.

*  Mångfunktionella platser har flera  
användningsområden t.ex. golfbana  
och vandringsled, vilket även kan  
användas ur klimatsynpunkt som  
en mångfunktionell yta.

   En mångfunktionell yta tar hand om  
dagvatten, sänker temperaturen  
sommartid inomhus och utomhus,  
stödjer bevarandet av biologisk  
mångfald, skapar sociala  
mötesplatser, renar luften  
och dämpar buller (Boverket)

Strategiska åtgärder för 
Vaxholm är att

planera för hållbara klimat-
anpassade bebyggelsemiljöer 
med bland annat mångfunktionella 
platser och ytor*

öka miljömedvetenheten kring 
klimatförändringar och klimat-
anpassningar hos invånare och 
lokala näringslivet samt utveckla 
medborgardialogen med fastighets-
förvaltare, organisationer och 
föreningar dvs. ett lokalt  
kunskapsbyggande

beakta klimatrelaterade risker  
i samhällsplaneringen

ta fram en klimatanpassningsplan.

Strategiska åtgärder för 
kommunens organisation är att

utreda möjligheten att använda 
modeller för att behålla och  
höja grönytornas kvalitet på  
Vaxön (grönytefaktor och/eller 
kompensationsprincip).

•

•

•

•

•
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Bilaga 1

Kommunikationsplan 
för miljöfrågor
Syftet med kommunikationsplanen  
är att tydliggöra arbetet med  
omnämnda strategiska åtgärder i  
miljöprogrammet. Miljökommunikation 
ska öka delaktigheten och förstärka 
Vaxholms varumärke som en kommun 
där ett framgångsrikt miljöarbete är 
en viktig del i stadens utveckling.

Extern till invånarna
Varje nummer i tidningen  
Viktigt i Vaxholm kommer att  
innehålla artiklar om målet  
Hållbar miljös olika fokusområden 
med logotyp av de sexton nationella 
miljökvalitetsmålen.

I samband med events,  
arrangemang, projekt och  
utställningar är staden delaktig 
med medborgardialog t.ex.  
Bilfri dag, Miljösmart  
i skärgården.

Information och mindre  
utbildningsinsatser genomförs  
i andra organisationer t.ex.  
villaförening, båtklubbar.

•

•

•

Extern till näringslivet/verksamheter
Information och kommunikation 
genomförs med näringslivet t.ex.  
Näringslivsfrukostmöten.

Externt till andra kommuner
Initiering och deltagande i nätverk 
med fokus på nordost-kommunerna 
genomförs. Arbetet ska utgöra 
gemensamma kartläggningar  
av angelägna miljöfrågor samt 
benchmarking.

Internt i kommunen
En miljögrupp inrättas med  
uppgift att sprida information  
mellan förvaltningarna, besluta  
om extern medborgardialog  
samt driva det egna interna  
miljöarbetet i kommunhuset.

Utbildning ska erbjudas i form  
av föreläsningar och kurser för  
alla förvaltningar.

Stöd ges till skolornas arbete  
med Grön Flagg certifiering.

En grundkurs i miljö genomförs  
för kommunalanställda.

En ny intern sida ska tas fram om 
pågående miljöarbete i kommunen.

Goda exempel från olika  
verksamheter kommuniceras.

Goda förebilder i kommunens 
miljöarbete ska tas fram.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Bilaga 2
Lokalt beslutade planer och  
genomförda inventeringar  
uppdelade under Vaxholms  
stads fokusområden

Var miljösmart i vardagen
Avfallsplan 2014–2020  
(2013-12-16)

Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön 
VA-plan inkl. dagvattenstrategi 
pågår och beräknas vara  
klar 2014

Översvämningskartering  
Vaxön 2012, som är inkluderad  
i dagvattenstrategin

Grundläggningspolicy 2013 feb

Förbättra vattenkvaliteten

VA-plan pågår och beräknas  
vara klar 2014

Minska klimatavtrycket
Nuvarande energiplan antagen 
1983 har som syfte att sänka 
oljeberoendet, underlätta  
för kärnkraftsavveckling,  
förbättra miljön och minska 
uppvärmningskostnaderna.  
Här föreslås bättre hushållning 
med energi och energisnålare  
lösningar samt energi-
effektivisering.

•

•

•

•

•

•

•

Agenda 21 program antogs 1997 
med bland annat ett handlings-
program för kretsloppsanpassad 
energianvändning, som sedan  
reviderades under 2003–2004. 
En ny handlingsplan som nu 
fick arbetsnamnet Hållbar miljö 
2005–2006 togs fram och antogs i 
kommunfullmäktige 2004-11-29.

Säkra biologisk mångfald
Grönplan för Vaxön, Kullön och 
Tenöområdet i Vaxholms stad 2006

Fågelhabitat som indikatorer  
på höga naturvärden inom  
fysisk planering 2008

Trädinventering i  
Vaxholms stad 2006

Trädinvententering Ullberksparken 
& Johannesberg 2007

Naturen, stränderna och  
grunda bottnar på Rindö  
och Skarpö 2008

Östra Kullön, Vaxholm  
Möjligheter och problem med 
föreslagen bebyggelse 2007

Miljökonsekvensbeskrivning  
för skola på Resarö 2001

Resarö, Waxholm  
Landskapsinventering 2003

Naturvärdesinventering  
av Löjviksängen, Resarö 2002

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Marin botteninventering av  
6 lokaler för Vaxholms stad 2006

Kartering av marina naturvärden 
vid Östra Kullön 2008

Pålsundsstrand, Kartering  
och bedömning av marina  
naturvärden 2011

Skutvikshagen, Kartering  
och bedömning av marina  
naturvärden 2011

Naturinventering Rindö  
hamn 2008

Inventering av oskyddade  
skyddsvärda områden i  
kommunerna Danderyd,  
Täby och Vaxholm 2009

Kustinventering av  
Bogesundslandet, kartering  
av olika strandtyper för  
prioritering vid oljeutsläpp

•

•

•

•

•

•

•
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