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Övergripande mål för miljö och klimat

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet
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• Styr kommunens miljö- och klimatarbete.

• Beskriver vad som ska åstadkommas till år 

2030.

• Klargör prioriterade åtgärdsområden för att leva 

upp till den av kommunfullmäktige beslutade 

ambitionsnivån, inom fem fokusområden.

Klimat Kretslopp Giftfri miljö
Biologisk 

mångfald
Vatten



4

Klimatåtgärder i korthet

• Utfasning av fossila bränslen till år 2030, både i 

kommunala verksamheter och vid upphandlingar av 

transporter och arbetsfordon.

• Fordonsparken ska i så hög utsträckning som möjligt vara 

fossilfri senast år 2030.

• Den fysiska planeringen sker så att klimatsmarta 

vardagstransporter och energiförsörjning underlättas.

• Energirådgivning ges för att stötta invånare, företag och 

organisationer i deras omställningsarbete.

• Åtgärder för minskad energianvändning och ökad 

energiåtervinning. Målet är att uppnå en ständig förbättring 

av energiprestanda (kWh/m2).



Program och 
handlingsplan 
– landsbygd och skärgård 
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Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram

• En grund för hur kommunen ska arbeta

….med landsbygds- och skärgårdsutveckling. 

• En helhetsbild över de frågor som har betydelse 

….för landsbygden och skärgården.

Landsbygdsprogrammet och dess handlingsplan omfattar 

hela kommunen, exkl. Norrtälje stad.

Juni 2019 antogs en handlingsplan (2030) som tydliggör hur 

programmet ska genomföras.
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Prioriterade områden

1. Infrastruktur och kommunikation

2. Bygga och bo

3. Upplevelse och turism

4. Förutsättningar och villkor för företagande

5. Tillgång till utbildning, vård, omsorg och service

6. Kultur och fritid

7. Lokal utvecklingspeng



Kontinuerlig uppföljning och redovisning

2020 Fokus/prioritering på:

- Vidareutveckling av den lokala utvecklingspengen

- Etablera ett landsbygdsråd

- Skapa en väg in i kommunen för hantering av landsbygdsärenden

2021 Fokus/prioritering främst på:

- Bredbandsstrategin

- Attraktivitetsarbete (Bo, arbeta, besöka)

- Utarbeta besöksnäringsstrategi

- VA-frågor

- Upphandling

Frågor, mer info?

Torkel Andersson – Utvecklingsstrateg, Planering- och strategiavdelningen, KSK

torkel.andersson@norrtalje.se

Daniel Klemserud – Näringslivsutvecklare, Kommunstyrelsekontoret

daniel.klemserud@norrtalje.se
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