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Sammanträdesdatum

2013-12-19
Klimatnämnden
Plats och tid

Kommunhuset Ankaret, kl 9-10.45, 11.15-11.25

Beslutande

Ledamöter

Åsa Wärlinder (C), ordförande
Sören Forslund (M)
Kristian Krassman (S)
Stina Berg (M), tjänstgörande ersättare
Ove Eriksson (M)
Sten Arrhenius (M), tjänstgörande ersättare
Karin Beronius (FP), tjänstgörande ersättare
Bengt Sellin (S)
Per-Åke Jeansson (S)
Ersättare

Susanne Lippert (M)
Lena Svenonius (S)
Kerstin Carlgren (MP)

Övriga närvarande

Frida Skagerberg, samhällsplanerare
Josefin Sundberg, miljöstrateg
Mikael Forssander, sekreterare

Justerare

Kristian Krassman

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ankaret, den 20 december 2013

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mikael Forssander

Ordförande
Åsa Wärlinder
Justerare
Kristian Krassman

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2013-12-19

Datum då anslaget sätts upp

2013-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Ankaret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mikael Forssander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-01-13
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§ 22

Dnr 209

Ändringar i föredragningslistan
Klimatnämndens beslut
att
godkänna ändringen i föredragningslistan
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om att informationsärendet om arbetet med
energieffektivisering av kommunens fastigheter utgår på grund av sjukdom
och att två informationspunkter tillkommer, redovisning av Norrtälje
kommuns gröna nyckeltal för 2012 och information om diskussioner om
tankställe för biogas i Norrtälje.
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§ 23

Dnr 207

Informationsärenden
Klimatnämndens beslut
att
lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Frida Skagerberg, samhällsplanerare, informerar om det nationella
miljömålet ingen övergödning och förslag till aktiviteter som kan
genomföras på kommunal nivå för att bidra till målet. Vidare redovisar hon
kommunens gröna nyckeltal för 2012.
Josefin Sundberg, miljöstrateg, informerar om det förslag till miljöveckor
som nämnden planerar att genomföra i maj 2014. Slutligen informerar Åsa
Wärlinder, ordförande, om att Norrtälje kommun har haft diskussioner med
Eon som är intresserade av att etablera ett tankställe för biogas i Norrtälje
kommun.
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§ 24

Dnr 2013-000018 430

Miljömålet Grundvatten av god kvalitet
Klimatnämndens beslut
att
anta åtgärdsförslag för miljömålet Grundvatten av god kvalitet
med ändringen i bakgrunden i åtgärdsplanen om att Agenda
21-projekt är avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram åtgärdsförslag med åtgärder som
Norrtälje kommun arbetar med eller ska arbeta med för att nå miljömålet
Grundvatten av god kvalitet. Åtgärdsförslagen innehåller byggnad av
Norrvattenledningen, grundvatten i kommunal planering, EU:s ramdirektiv
för vatten, miljökvalitetsnormer för vatten, kommunal VA-utbyggnad,
inventering av enskilda avlopp, hög skyddsnivå för enskilda avlopp,
vattenskyddsområden, söka verksamhetsstöd och bedriva information
gentemot kommuninvånarna. Det är viktigt att åtgärder för att nå målet inte
ses som ett separat arbete utan att arbetet med målet vävs in i den dagliga
kommunala verksamheten.
Åtgärdsdokumentet kommer i samband med antagandet att läggas ut på
kommunens hemsida.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, daterad den 28 november 2013
Förslag till åtgärdsplan för grundvatten av god kvalitet
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Kristian Krassman (S) föreslår att det tydliggörs i den inledande bakgrunden
till åtgärdsplanen att Agenda 21-projektet är avslutat
Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden kan anta beslutsförslaget med Kristian
Krassman (S) ändring och finner att nämnden säger ja.
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