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Förord
“Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde och lunden den gröna…”
Evert Taubes ord i visan Änglamark beskriver så vackert och så precist vår miljö. Att vi ärvt den och
att våra barn i sin tur ska ärva den av oss. Att vi då kan bruka, men inte förbruka, vår gemensamma
miljö. Jag tycker att denna förvaltarskapstanke är viktig att ha när det oftare pratas om kvartalsrapporter än om livscykler.
Jag tror det är klokt att ha ett ödmjukt förhållande till vår miljö och våra ekosystem. Främst i den
bemärkelsen att vi inte har all kunskap om alla komplexa och viktiga samband och samspel som
finns i naturen. Det kräver att vi är försiktiga. Är det inte bra för miljön ska vi vara försiktiga. Vet vi
inte om det är bra eller inte, ska vi också vara det.
Vi har nu arbetat fram våra Miljömål för 2012-2020. De återfinns i en Miljöplan, en Energi- och
klimatplan och en Naturvårdsplan. Utifrån dagens kunskap och insikter, redan existerade samhälle
och våra ambitioner är dessa planer vårt sätt att ta ansvar för vår gemensamma miljö. Genom
dessa planer försöker vi lokalt ta vår del av allas vårt gemensamma ansvar för den globala miljön.
Parallellt har även en kommunal Avfallsplan arbetats fram. Samtliga planer är i linje med de nationella målen inom området.
Jag vill tacka alla som på något sätt bidragit till och deltagit i framtagande av dessa planer. Ni som
deltagit i samrådsprocessen. Ni som arbetat med utredningar, texter och bilder. Ni som fattat politiska beslut. Jag är stolt över allas arbete, kunskap och engagemang.
Leksand den 11 november 2012
Ulrika Liljeberg (c)
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Sammanfattning

Sammanfattning

integrera miljöfrågor i samhällsplaneringen där
även miljöproblem såsom buller ska beaktas.

Generellt sett har vi bra luft och vatten i Leksand. De luftföreningar som finns har till stor
del transporterats hit långt bortifrån. Lokalt kan
luftkvaliteten vara försämrad nära exempelvis vägar, förbränningsanläggningar och industrier, och
även nära småskalig vedeldning. Användningen
av biobränslen har positiva miljöeffekter men det
förutsätter också att det eldas i lämpliga anläggningar och på rätt sätt. Radon kan komma in i
bostäder från marken och större delen av kommunen är klassad som normalriskområde med
avseende på radon.

I Leksand finns områden med historiskt förorenad mark som härstammar från tidigare verksamheter, där man förr i tiden inte hade den kunskap
vi har idag om utsläpp och effekter på miljön.
Historiskt har spridning av miljögifter i huvudsak
varit kopplat till just specifika utsläppspunkter
såsom skorstenar och avloppsrör. Utsläpp från
industrierna har minskat genom bättre rening
och ny teknik och halterna av många miljögifter
har sjunkit i miljön. Men bilden är inte enbart
positiv. Vissa miljögifter i vår omgivning förekommer i oförändrade och till och med ökande
halter, till exempel fortsätter användningen av
kemikalier att öka. Många ämnen återfinns bland
annat i konsumentprodukter och riskerar att så
småningom hamna i miljön och den spridningen
är numera betydande. Det är ett område som vi
konsumenter kan påverka genom vårt val av produkter, och alla kan bidra med att sortera avfall
och se till att det ”farliga” avfallet tas omhand på
rätt sätt.

För att motverka effekter av försurning i Leksand
kalkas ett antal sjöar och vattendrag i den västra
delen av kommunen, där det är liten förekomst
av kalk i berggrunden. Vi har bra kvalitet på vårt
grundvatten i Leksand vilket vi ska se till att
bibehålla liksom den goda statusen på våra sjöar
och vattendrag med avseende på övergödningsproblematiken. Kommunen har en viktig roll att
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Inledning

Inledning

Uppdraget

Huvudmål
Vi lägger idag grunden för den miljö som framtida generationer ska leva i. Hållbar utveckling
betyder att vi tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov. Detta gäller även utanför
Sveriges gränser eftersom många miljö- och hälsoproblem sprids över stora geografiska områden.
Ett framgångsrikt miljöarbete kännetecknas av
engagemang, samverkan, nytänkande och en helhetssyn. Det är ett stort ansvar som vilar på oss
alla som lever idag.
Huvuvdmålet med Leksands Miljöplan är att
kommunen med ett aktivt miljöarbete ska bidra
med att uppfylla de regionala och nationella
miljömålen.

Leksands Miljöplan ingår som en del av det större arbetet med Leksands Miljömål tillsammans
med Energi- och klimatplanen och Naturvårdplanen. Projektplanen för Leksands miljömålsarbete
fastslogs av kommunfullmäktige i december
2010. Miljöplanen grundar sig på de nationella
och regionala miljömålen (se kapitlet om Miljömål). Planen för 2012-2020 ersätter den tidigare
miljö- och naturvårdsplanen för Leksands kommun 2000-2003.

Motiv och syfte
År 1999 antog Sveriges riksdag 15 nationella
miljömål för att strukturera miljöarbetet. Ett
sextonde miljömål antogs år 2005. Effektivare
energianvändning och transporter, giftfria och
resurssnåla kretslopp, hushållning med mark och
vatten samt god bebyggd miljö är strategier som
ligger till grund för miljöarbetet mot ett hållbart
samhälle.
På den lokala nivån har Leksands kommun stora
möjligheter att påverka miljöarbetet bland annat
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Inledning
genom sina roller som tillsynsmyndighet, samhällsplanerare, inköpare samt ägare och förvaltare
av mark och fastigheter. Meningen är att miljöplanen ska kunna utgöra underlag för styrning
och planering.

temän i kommunen. Samrådsmöten har hållits
och planen har remissbehandlats i vanlig ordning
under våren 2012.

Ansvar och uppföljning
Miljöplanen anger övergripande mål och konkreta åtgärder som ska genomföras under tiden
2012-2020. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att åtgärderna utförs. Miljöplanen
redovisar inte vad det kostar att uppnå olika
miljömål utan de verksamhetsansvariga förutsätts
att själva inom sina ekonomiska ramar välja de
mest kostnadseffektiva åtgärderna. När detta inte
är möjligt kan kommunstyrelsen behöva anslå
medel och budgetera för större insatser.

Fjärrvärmeverket i Leksand

Syftet med Miljöplanen är att öka intresset och
förståelsen för miljömålsarbetet i hela kommunen
samt vara ett redskap som pekar ut riktningen
mot ett hållbart samhälle. Miljömålsarbetet ska
också ses som inspirationskälla för alla i kommunen som geografiskt område och vara vägledande
för näringsliv, organisationer och invånare.

Leksands Miljömål, inklusive Miljöplanen, ska
följas upp vid varje årsskifte med en kort rapport
om utförda åtgärder. Detta sker med hjälp av miljömålstabeller enligt modellen för Sveriges miljömål. Miljöplanen kommer att revideras första
gången år 2014, därefter 2017 och 2020. Planen
ska fortsätta att utvecklas i takt med att arbetet
forskrider och engagemang och kunskap ökar.

Framtagande
Arbetet med Miljöplanen har skett i en arbetsgrupp bestående av handläggare från avdelningen
för samhällsbyggnad samt en projektanställd.
Styrgruppen har bestått av samhällsbyggnadschefen och kommunchefen. Förankring har skett hos
invånare, föreningar, företag, politiker och tjäns-

Leksands kommunhus

Insamling av glödlampor på Limhagens ÅVC
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Myndigheter och lagstiftning som styrmedel

Myndigheter och lagstiftning som styrmedel
Myndigheter

undersökning har ansvar för var sitt mål. Dessutom ska en rad andra myndigheter inom sina
respektive verksamhetsområden verka för att
miljömålen nås. Exempel på det är Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Konsumentverket
och Skolverket.

Naturvårdsverket har som uppdrag att se till
att de miljöpolitiska målen genomförs och att
fördela resurser till olika miljösatsningar, ta fram
kunskap, vägleda och rapportera om miljötillstånd. Naturvårdsverket leder arbetet med att ta
fram uppföljning och utvärdering av de nationella
miljömålen. Detta sker genom en omfattande
samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Varje år redovisar Naturvårdsverket en samlad
bedömning av möjligheterna att nå miljömålen.
Länsstyrelsen fastställer de regionala miljömålen
och arbetar med att fullfölja de nationella miljömålen. Även kommunerna har en mycket viktig
roll i arbetet att nå miljömålen. Genom att översätta nationella och regionala miljömål till lokala
mål och åtgärder kan miljömålen bli verksamma
redskap i den lokala politiken.

Åtta nationella myndigheter är tilldelade ett eller
flera miljömål genom att ha ansvar för uppföljning och utvärdering av dem och i övrigt verka
för att miljömålen nås. Naturvårdsverket har ansvaret för sju mål. Havs- och vattenmyndigheten
ansvarar för tre mål. Boverket, Jordbruksverket,
Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska
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Lagstiftning
Miljömål är till skillnad från lagar, förordningar
och föreskrifter inte juridiskt bindande. Lagar
och regler är juridiska miljöpolitiska styrmedel.
Inom miljöområdet har kommunen som myndighet ett stort ansvar att kontrollera att lagar och
förordningar efterlevs. Samhällsbyggnadsutskot-
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Myndigheter och lagstiftning som styrmedel
tet fullgör kommunens myndighetsutövande
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Inom ansvarsområdet ingår tillsyn enligt miljöbalken med flera lagar samt viss miljöövervakning. Tillsynsavdelningen utför det praktiska
arbetet som ligger under Samhällsbyggnadsutskottets ansvarsområde.

med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor
som till exempel trafik och jordbruk. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. Normerna kan även ses
som styrmedel för att på sikt nå miljömålen. I dag
finns det miljökvalitetsnormer för luftkvalitet,
vattenkvalitet och omgivningsbuller.

Internationella åtaganden
För medlemsländerna i EU gäller även EU-direktiv och EU-förordningar. EU:s medlemsstater
är skyldiga att införliva förordningar och direktiv i den egna lagstiftningen. Sverige har också
anslutit sig till ett 40-tal internationella konventioner, internationella avtal om exempelvis luftoch vattenföroreningar, naturvård och biologisk
mångfald, nyttjande av levande resurser, avfallshantering, kemikaliehantering och särskilda
gränsöverskridande effekter samt miljöinformation. En internationell konvention blir juridiskt
bindande för ett land när det har förpliktat sig att
följa den.

Vattenprovtagning

Den svenska lagstiftning som berör miljöområdet
finns huvudsakligen i miljöbalken. Balken trädde
i kraft 1999 och är den svenska ramlag som
syftar till att främja en hållbar utveckling. Miljöbalken är tillämplig på all aktivitet som skadar
miljön och påverkar människors hälsa. Prövning
och tillsyn av miljöfarlig verksamhet är en viktig
del. Miljöbalken har sin utgångspunkt i ett antal
av de grundläggande principer som genomsyrar
det internationella arbetet med miljö och naturresursanvändning. De allmänna hänsynsreglerna
är:
• Bevisbörderegeln
• Kunskapsregeln
• Försiktighetsprincipen
• Lokaliseringsprincipen
• Hushållnings- och kretsloppsprincipen
• Produktvalsprincipen
• Skälighetsprincipen

Atmosfären är en internationell angelägenhet

Det finns också ett flertal andra lagar som berör
miljöområdet exempelvis skogsvårdslagen, lagen
om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
och plan- och bygglagen.
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande
styrmedel som infördes med miljöbalken år
1999. Normerna infördes för att komma till rätta
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Miljö

• Kvävedioxid

Luftföroreningar
Luftföroreningar förs med vindarna till Sverige
från övriga Europa. De lokala utsläppen kommer framför allt från vägtrafiken och från enskild
uppvärmning med ved. Även arbetsmaskiner
som gräsklippare, motorsågar och grävmaskiner
bidrar med stora mängder. Luftföroreningar är
skadliga för många. De kan orsaka sjukdomar för
människor, skada växter och djur vid försurning
och övergödning av land och vatten, och påverka
material och kulturföremål. De vanligaste luftföroreningarna är:

• Svaveldioxid

Svaveldioxid bildas vid förbränning av fossila
bränslen och bidrar i hög grad till försurningen
av mark och vatten, och växter skadas allvarligt
redan vid låga halter. Höga halter av svaveldioxid kan också ge effekter på andningsorganen.
Dessa effekter förstärks ytterligare om man
samtidigt utsätts för partiklar i luften.

10

Vid all förbränning bildas kväveoxider. Kväveoxid kan reagera med syre och bilda kvävedioxid.
Den huvudsakliga källan till kvävedioxider i tätorer är trafiken. Kvävedioxid verkar irriterande på
luftvägarna och kan orsaka skador på lungorna.
De kan också orsaka sur nederbörd till följd av
reaktioner i luften där syror bildas.

• Flyktiga organiska ämnen (VOC)

Flyktiga organiska ämnen är en samlande benämning för ett stort antal gasformiga organiska
föreningar. En del flyktiga organiska ämnen
används som lösningsmedel vid industriella
processer samt i färg och lack. Ämnena avges
genom avdunstning samt frigörs vid ofullständig
förbränning av bensin, olja och trä med mera. Exempel på flyktiga, gasformiga, organiska ämnen
är bensen, eten och toluen. Vissa av ämnena kan
i höga halter vara direkt skadliga för människors
hälsa.

• Partiklar/stoft

Partiklar bildas vid förbränning och genom
kemiska reaktioner av gaser i atmosfären. Den

Miljöplan 2012-2020

Miljö
största källan till utsläpp av partiklar är energioch transportsektorn. Sandning och slitage av
däck och vägbeläggning kan ge upphov till höga
partikelhalter vintertid. Partiklarna kan ge akuta
effekter på luftvägarna men kan även vara bärare
av cancerframkallande ämnen.

Även skogsbruket kan bidra till försurningen,
eftersom skörd av biomassa innebär bortförsel av
neutraliserande ämnen.

• Marknära ozon

När kväveoxider reagerar med flyktiga organiska
ämnen under inverkan av solljus, bildas marknära
ozon. Eftersom ozon är kraftigt oxiderande kan
det irritera slemhinnor och ögon och verka nedbrytande på till exempel vegetation och gummi.
De högsta halterna av marknära ozon uppträder
ofta på landsbygden eftersom tätorternas luftföroreningar har förmågan att bryta ner det marknära
ozonet.

Intensivt skogsbruk kan orsaka försurning

Miljögifter
Miljögifter är ett samlingsnamn för sådana
gifter som har en negativ inverkan på miljön.
Miljögifter skadar organismers funktioner.
Exempel på kända miljögifter är tungmetaller och
olika stabila organiska ämnen såsom DDT, PCB
och dioxiner, samt bromföreningar som återfinns
i freoner, flamskyddsmedel och mjukgörare. De
är både giftiga och kan lagras upp i mark, vatten
och näringskedjor under lång tid.
Bensin innehåller miljöfarligt bensen

Försurning
Försurning innebär att pH-värdet i mark och vatten sjunker. Främsta orsaken till försurningen är
utsläpp av svavel- och kväveföreningar. Dessa
faller ned som sur nederbörd och försurar främst
skogsmarker, sjöar och vattendrag. Även ammoniak som frigörs från gödselhanteringen bidrar
till försurningen.
Vid låga pH-värden i mark och vatten kan metal�ler såsom kvicksilver och aluminium frigöras.
Försurning kan leda till att vattnet blir klarare,
vilket är en följd av att växt- och djurplankton
dör bort. Surt vatten kan även lösa ut metaller
från ledningsnät och orsaka försämrad drickvattenkvalitet. Byggnader och fornlämningar kan
också vittra sönder av försurade ämnen liksom
kablar och rörledningar i markerna.

Miljögifter kommer ut i miljön genom punktutsläpp och diffusa utsläpp. Punktutsläpp från
exempelvis industriers avlopp och skorstenar har
historiskt varit ett mycket stort problem. Även
diffusa utsläpp från jord- och skogsbruk i form av
gödning och bekämpningsmedel har varit betydande källor. Industriernas reningar har dock förbättrats påtagligt och under senare år har därför
betydelsen av de diffusa utsläppen ökat.
Idag sker en mycket stor del av utsläppen från
alla de produkter som tillverkas, förbrukas och
blir till avfall. Många miljö- och hälsofarliga
ämnen förekommer i varor av olika slag. Diffus
spridning sker i samband med användning och
kassering, via avloppsreningsverk, dagvatten,
lakvatten från deponier, slamspridning etcetera.
Det är troligt att de största utsläppen av miljögifter numera sker i samband med diffusa utsläpp.
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På senare år har exempelvis förekomsten av läkemedelsrester, mjukgörare, bromerade flamskyddsmedel och ämnen som används för att impregnera
ytor uppmärksammats i miljön. Många miljögifter bildas eller sprids i samband med ofullständig
förbränning. Detta gäller exempelvis dioxiner och
PAHer. Många ämnen transporteras också hit från
källor utanför landets gränser. Ett sådant exempel
är atmosfäriskt nedfall av kvicksilver.

De svenska bestämmelserna går längre och är
strängare än motsvarande EG-förordning.
De mest ozonförstörande köldmedierna CFC
är idag ersatta av mindre skadliga köldmedier
där HFC är vanligast som ersättning för CFC
och HCFC. HFC påverkar inte ozonskiktet men
bidrar däremot till växthuseffekten. Att återställa
ozonskiktet tar lång tid eftersom freoner stannar
kvar mycket länge i luften. Förbättringar har redan konstaterats, men utsläppen av ozonnedbrytande ämnen måste helt upphöra. Arbetet kräver
ett långsiktigt och internationellt samarbete där
den internationella konventionen Montrealprotokollet har inneburit stora framgångar för arbetet
med att minska ozonskiktsnedbrytande ämnen.

Strålning

Miljöfarliga batterier

Ozonskiktet
Jorden omges naturligt av ett ozonskikt. När
syremolekyler i atmosfären värms upp av solen reagerar de med varandra och bildar ozon.
Ozonskiktet skyddar jorden från den ultravioletta
strålningen från solen som kan skada naturen och
människors hälsa. På sikt kan UV-strålning öka
risken att drabbas av hudcancer. Under senare
decennier har ozonskiktet tunnats ut av gasformiga ämnen, främst klor- och bromföreningar
som människan har tillfört atmosfären. Uttunningen av ozonskiktet är olika kraftig på olika
breddgrader och den varierar med årstiden. Den
är minst kring ekvatorn och störst kring polerna.
Ozonskiktet över Sverige är som tjockast under
våren och tunnas ut under sommaren för att nå ett
minimum under hösten. Även stora variationer
under dygnet är vanligt.
De mest kända ozonnedbrytande ämnena är
freoner, CFC och HCFC, vilka till exempel
har använts i kylskåp, frysskåp, värmepumpar,
isolering och brandsläckare. Inom EU reglerar en
särskild förordning de ozonnedbrytande ämnena.
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Strålning kan delas in i joniserande och ickejoniserande strålning. Joniserande strålning är så
energirik att den kan förändra atomer som kommer i dess väg och exempel på detta är röntgenstrålning och strålning från radioaktiva ämnen.
När uran sönderfaller till gasen radon i urnarika
berggrunder, kan radioaktiv strålning föras in i
bostäder och till grundvatten. Byggmaterial såsom blåbetong, vilket användes fram till slutet av
1970-talet, kan också ge förhöjda halter av radon
inomhus.

Insamlade uttjänta kyl- och frysskåp

Energin hos icke-joniserande strålning är inte lika
stark som hos joniserande och kan därför inte
jonisera material. Exempel på icke-joniserande
strålning är strålning från solen och elektromagnetiska fält. Magnetfält från kraftledningar,

Miljöplan 2012-2020

Miljö
elektriska apparater och radiovågor från mobiltelefoner är exempel på elektromagnetiska fält.
I och med ökad elproduktion och mer nyttjande
av mobila telefoner är människan mer utsatt för
elektromagnetiska fält än tidigare.

anläggningar och som följd av gödsling. Med
tiden kan kraftig kvävetillförsel leda till ett ökat
kväveläckage från mark till angränsande sjöar,
vattendrag och havsområden. Risken för kväveläckage är störst i sydvästra Sverige, där kvävenedfallet via luft och nederbörd är mest omfattande. Undersökningar visar att den årliga tillförseln
av kväve till mark är cirka ett kilo kväve per
hektar och år i norrländska skogar och närmare
tio kilo kväve per hektar i sydsvenska skogar.
Jordbruk och skogsbruk kan orsaka näringsläckage till vattendrag och sjöar. Hur stor risken är för
näringsläckage beror bland annat på hur marken
brukas, jordart och nederbörd. Skogsbruksåtgärder och körskador orsakar många gånger näringsläckage medan vegetationsklädda kantzoner och
våtmarker istället fångar upp näringsämnen.

Elektromagnetiska fält finns vid kraftledningar

Människor utsätts idag för varierande grad av
elektromagnetiska fält. Det handlar om exponering för magnetfält från exempelvis kraftledningar och elektriska apparater, samt radiovågor
från den egna mobiltelefonen. Vid exponering
för låga nivåer av elektromagnetiska fält (det vill
säga under strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden) finns inga säkerställda hälsorisker.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande
och förebyggande för att skydda människor och
miljö från oönskade effekter av strålning.
Ammoniak avdunstar från gödsel

Övergödning
Övergödning (eutrofiering) inträffar då mark
eller vatten tillförs mer näringsämnen än vad
ekosystemet är anpassat för. Det är främst fosfor
som orsakar övergödning av sjöar och vattendrag, medan såväl kväve som fosfor kan orsaka
övergödning av vatten i kust- och havsområden.
Algblomning, syrebrist och igenväxning är effekterna av detta. På land påverkas den biologiska
mångfalden genom att vissa växter breder ut sig
på andras bekostnad.
Kvävenedfall sker genom nederbörd. Trafik och
förbränningsanläggningar orsakar kväveoxidutsläpp, medan nedfall av ammonium uppstår till
följd av att ammoniak avdunstar från stallgödsel.
Utsläpp av näringsämnen sker även från avlopps-
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Miljö
Grundvatten

Buller

Vatten är en förutsättning för allt liv och är
dessutom vårt viktigaste livsmedel. Grundvattnet
är en viktig naturresurs och vår geologi bestämmer tillgången och kvaliteten på grundvattnet.
Isälvsavlagringar i form av grusåsar är rika på
grundvatten och fungerar som naturliga vattenreningsfilter. Grundvatten nybildas som ett led i
vattnets kretslopp så länge det regnar och detta
vatten infiltrerar ner i våra jordlager. Vägar och
bebyggelse har påverkat åsarna och bortförsel av
naturgrus har minskat åsarnas omfattning. Sandjordarna på åsarna är lättgenomsläppliga och har
ett dåligt skydd mot föroreningar.

Ljud är mycket små tryckvariationer i luften och
buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, det vill
säga ljud som vi känner oss störda av och helst
vill slippa. Även önskade ljud som musik kan bli
störande om ljudnivån är för hög.

Trafikbuller är ett miljöproblem

Rent dricksvatten

Stora uttag av grundvatten för dricksvattenändamål kräver att vattenförekomsten är stor samt att
jordmaterialet är väl genomsläppligt. I synnerhet
är isälvsavlagringarna (rullstensåsarna) lämpliga för stora uttag. Det är också möjligt att ta ut
grundvatten från kristallint urberg där förekomsten av sprickzoner i berget har betydelse för
vattentillgången. Däremot är bergborrade brunnar
vanligen inget alternativ då det handlar om stora
dricksvattenuttag.
Vattentäkter i grusåsar, liksom enskilda brun�nar, kan förorenas av exempelvis sur nederbörd,
avlopp, bekämpningsmedel och vägsalter samt
naturliga förekomster av radon, uran och arsenik.
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Buller är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige.
Vanliga källor till buller och höga ljudnivåer är
vägtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier, byggnadsarbeten, diskotek och
konserter. Buller från vägtrafik är ett stort miljöproblem och den bullerkälla som stör störst antal
människor. Buller påverkar vår hälsa och vår
möjlighet till en god livskvalitet. Det påverkar
människor olika beroende på vilken typ av buller
det är, vilken styrka det har, vilka frekvenser det
innehåller, och hur det varierar över tiden. Det är
även av betydelse i vilken situation vi utsätts för
bullret.
Riktvärden finns för buller inomhus såväl som utomhus. Den som bedriver miljöfarlig verksamhet
har ansvar för de miljöstörningar, inklusive buller, som kan uppkomma. Väghållare är ansvariga
för bullret som anläggningen genererar.
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Miljömål
Internationella mål
Under FN-konferensen om miljö och utveckling i
Rio de Janeiro år 1992, utfäste sig världens stater
att anpassa sin politik till de ramar som en hållbar
utveckling kräver enligt handlingsplanen Agenda
21. Med insikten att många miljöfrågor endast
kan lösas genom samverkan mellan länder, har
miljöpolitiken blivit alltmer internationell. Att
leva upp till åtaganden av global betydelse och
aktivt delta i internationella överenskommelser är
en viktig del av Sveriges miljöpolitik.
Sverige bedriver internationella miljösamarbeten bland annat inom Östersjöstaterna, Nordiska
ministerrådet, Europarådet, EU och FN, och har
undertecknat konventioner så som Kyotoprotokollet (klimat), Montrealprotokollet (ozonskiktet), Vattendirektivet (vatten), konventionen om
biologisk mångfald och Helsingforskonventionen
(Östersjön). År 2010 antog EU en ny tillväxtstrategi, ”EU 2020 - en strategi för smart och
hållbar tillväxt för alla”. Sverige har en ledande

roll i FN:s miljöprogram UNEP och deltar i FN:s
ekonomiska kommission för Europa (UNECE)
bland annat inom en rad regionala miljökonventioner, samt den paneuropeiska processen ”Miljö
för Europa”.

Nationella mål
År 1999 antog Sveriges Riksdag 15 nationella
miljökvalitetsmål för att strukturera myndigheternas miljöarbete. Ett miljökvalitetsmål beskriver
det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. År 2005 tillkom ytterligare ett
mål. Miljökvalitetsmålen innebär att det konkreta
miljöarbetet i Sverige har förstärkts, att det är allas ansvar och att arbetet sker på alla nivåer, både
nationellt, regionalt och lokalt. Det övergripande
målet för miljöpolitiken är generationsmålet som
innebär att vi till nästa generation (år 2020), ska
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Denna
omställning kräver att (de sju strecksatserna):
• Ekosystemen är på väg att återhämta sig.
• Den biologiska mångfalden och natur- och
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Miljömål
•
•
•
•
•

kulturmiljöer bevaras.
Människors hälsa utsätts för minimal negativ
miljöpåverkan.
Kretsloppen är resurseffektiva och så långt
som möjligt fria från farliga ämnen.
En god hushållning sker med naturresurserna.
Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv.
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster
orsakar så små miljö- och hälsoproblem som
möjligt.

De 16 nationella
miljökvalitetsmålen.
Illustratör
Tobias Flygar

De nationella miljökvalitetsmålen är:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
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 djurliv
I propositionen ”Svenska miljömål – för ett effektivare miljömålsarbete (prop. 2009/10:155)”
presenterades förändringar i miljömålssystemet.
Riksdagen fattade den 22 juni 2010 beslut om en
ny målstruktur för miljöarbetet, en ny organisation och ny bedömningsgrund för miljökvalitetsmålen. Den nya bedömningsgrunden gör det
tydligare vilka ytterligare åtgärder som behöver
genomföras för att målen ska nås. När miljömålssystemet infördes år 1999 beslutades att
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målen skulle vara uppnådda inom en generation.
År 2010 tydliggjordes att det är år 2020 som är
målår. Ett etappmål antogs av riksdagen år 2009
för miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Tretton etappmål beslutades av regeringen
i april 2012 inom områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. Dessutom har alla miljökvalitetsmål fått preciseringar
som förtydligar målen och används i det löpande
uppföljningsarbetet av dessa. Varje miljökvalitetsmål följs sedan upp av flera indikatorer som
hjälpmedel för att informera om miljöutvecklingen. På Miljömålsportalen, www.miljomal.nu,
listas alla indikatorer som används för uppföljning, både på nationell och regional nivå.
I uppföljningen av miljökvalitetsmålen bedöms
om dagens styrmedel och de åtgärder som görs
före år 2020 är tillräckliga för att nå målen.
Bedömningen sammanfattas i betygen ja, nära
eller nej. Den nya bedömningsgrunden utgår
från faktiska beslutade förutsättningar i form av
styrmedel och åtgärder. Enligt den bedömning
som gjordes 2012 bedömdes att 14 av 16 miljökvalitetsmål inte kommer att nås till år 2020, att
skyddande ozonskikt bedöms komma att nås och
att säker strålmiljö är nära att nås.

Regionala mål
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det
regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen. Den första versionen av Dalarnas miljömål fastställdes 2003. För närvarande pågår en
revidering av Dalarnas miljömål och tillhörande
åtgärdsprogram genom en bred dialog i länet.
De nya regionala miljömålen kommer i hög grad
att utgöras av de nationella målen, och regionala
anpassningar kommer endast att ske vid behov.
Allteftersom nya nationella miljömål fastställs
kommer Dalarnas miljömål att kompletteras.
Åtgärdsprogrammet avser perioden 2013-2016.
Varje år tar Länsstyrelsen Dalarna och Skogsstyrelsen fram en bedömning av möjligheterna att
nå de regionala miljömålen. Den bedömningen
rapporteras årligen till Naturvårdsverket och inkluderas i den nationella bedömning av möjligheterna att nå Sveriges miljömål, vilket presenteras
på Miljömålsportalen.
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun

Lokala mål och åtgärder i
Leksands kommun

•
•
•
•

De lokala miljömålen

Målområden inom energi och klimat behandlas mer omfattande i Energi- och klimatplanen.
Övriga mål behandlas i Naturvårdsplanen. Dessa
tre planer kompletterar varandra och ska ses i ett
sammanhang.

För att säkerställa en hållbar utveckling ska
Leksands kommun arbeta med egna miljömål
och samarbeta regionalt för att uppnå internationella, nationella och regionala mål. Syftet med
de lokala målen och åtgärderna är att effektivare
kunna arbeta med att uppnå miljömålen samt att
fungera som ett underlag för verksamhetsplanering och prioriteringar. Åtta av de 16 nationella
miljökvalitetsmålen behandlas i Miljöplanen.
Målen ”Hav i balans” och ”Storslagen fjällmiljö”
är inte aktuella för kommunen och behandlas
därför inte.
De lokala miljömål som behandlas i miljöplanen
är:
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Grundvatten av god kvalitet
God bebyggd miljö

Leksands Miljöplan omfattar kommunen som
organisation men även hela kommunen som
geografiskt område. Några av åtgärderna är
av mer långsiktig karaktär och andra följs upp
snabbare. Åtgärderna ska genomföras mellan
åren 2012 och 2020. Målen och åtgärderna
gäller från det att Miljöplanen har antagits av
kommunfullmäktige till dess att nya mål och
åtgärder fastslås. Målen och åtgärderna ska
följas upp årligen i samband med årsbudgeten.
Kommunstyrelsen ansvarar för att arbetet utförs.
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun

Frisk luft
Luften skall vara så ren att
människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden inte
skadas.
(Nationellt miljökvalitetsmål)

rum sedan 2002/2003. Det är Dalarnas luftvårdsförbund som genomfört mätningarna i länets
större tätorter i samverkan med länsstyrelsen och
kommunerna. De luftföroreningar som har mätts
är kvävedioxid och åtta olika flyktiga organiska
ämnen, vilka tillsammans kallas VOC. Halten av
partiklar har inte mätts.

Luftföroreningssituationen i Leksand är generellt
sett god. Det kan förekomma höga halter under
korta perioder och under vissa situationer, exempelvis beroende på väderlek och trafikbelastning.
I direkt anslutning till utsläppskällor såsom trafik,
förbränningsanläggningar och industrier kan
luftkvaliteten vara sämre.

I Leksands kommun är tomgångskörning förbjuden mer än en minut. Den mest trafikerade vägen
i Leksand är riksväg 70, och enligt Trafikverketets mätningar har ingen ökning av personbilstrafiken skett på sträckan mellan år 2006 och 2010.
Däremot har andelen lastbilstrafik ökat något.
Katalysatorer och bränsleffektivare fordon har
gjort att utsläpp av olika luftföroreningar minskat.

Utsläppen av svaveldioxid har minskat i Sverige.
Det beror på att olja har minskat som bränsle för
uppvärmning. Antalet villor i Leksands kommun
som värmdes med olja har minskat från 261 villor 2008 till 173 villor år 2010.

Kvävedioxid är en luftförorening där en stor källa
är fordonstrafiken. Mätningar har visat att miljömål och miljökvalitetsnorm* för kvävedioxid
klaras i Leksands tätort (se figur sidan 38).

Mätningar av luftkvaliteten har genomförts vintertid i Leksands tätort med cirka tre års mellan-

Bensen är en så kallad flyktig organisk förening
(VOC). Bensen sprids från ett antal olika källor
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såsom bensinbilar, småskalig vedeldning, snöskotrar och fritidsbåtar. Miljökvalitetsnormen
för bensen klaras i Leksands tätort För att generationsmålet för bensen i luft ska kunna uppnås
måste dock bensenhalten sänkas ytterligare. (se
figur sidan 38).
Utsläpp av VOC från småskalig vedeldning kan
minskas genom användande av moderna miljögodkända pannor, ackumulatortank och rätt
eldningsteknik. I Leksand finns cirka 1 300 pannor för heluppvärmning av bostadshus. I 62 % av
dessa eldas det med ved, i 26 % med pellets och i
12 % med olja. Sedan tillkommer trivseleldning i
eldstäder.
Utsläpp av VOC härrör även från industrins lösningsmedelsutsläpp. Flera ytbehandlande träföretag i Leksand har minskat sin lösningsmedelsan-

vändning genom att de övergått till användning
av vattenbaserade färger.
Totala utsläpp i kommunen av kväveoxider, svaveloxider och flyktiga organiska ämnen redovisas
i figurer på sidan 39. Statistiken är hämtad från
RUS**, en nationell databas med utsläppsdata på
läns- och kommunnivå.
Miljömålet ”Frisk luft” har kopplingar till främst
”Begränsad klimatpåverkan” och ”Bara naturlig
försurning”.
*Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för exempelvis
kvävedioxid och bensen. För miljökvalitetsnormerna finns
en fastställd tidpunkt då de ska vara uppfyllda. Luftkvalitetsförordning 2010:477.
**RUS står för Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet.

Mål för kommunen (Målet behandlas även i Energi- och klimatplanen)
A. Luftkvaliteten i kommunen förbättras.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
A1. Följa upp luftkvaliteten utifrån mätningar och modelleringar.

Mäts m.hj.av
Aktiviteter

A2. Tillsyn på förbränningsanläggningar med risk för påverkan i närboendemiljön.
A3. Information till småskaliga vedeldare om rätt eldningsteknik.
A4. Följa upp lösningsmedelsanvändning inom industrin i
Leksand.

Aktiviteter
Aktiviteter
Aktiviteter

Utförs av
Länsstyrelsen/Tillsynsavdelningen
Tillsynsavdelningen
Samhällsbyggnad
Tillsynsavdelningen

Senast
Löpande

Löpande

Löpande
2017

Mål för kommunen (Målet behandlas även i Energi- och klimatplanen)
B. Luftkvaliteten i kommunen förbättras.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder

Mäts m.hj.av

Utförs av

Senast

B1. I detaljplanearbetet tas hänsyn till att god luftkvalitet
bibehålls.

Checklista

Planavdelningen

Löpande

Åtgärder som är kopplade till att minska utsläpp av luftföroreningar finns främst i Energi- och klimatplanen.
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun

Bara naturlig försurning

år 2010. Cirka 84 % av ammoniakutsläppen kom
från jordbruket.

De försurande effekterna av
nedfall och markanvändning
skall underskrida gränsen för
vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen
skall inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål
och hällsristningar (Nationellt miljökvalitetsmål)
Luftföroreningar kan transporteras med luftströmmar och falla ner i närbelägna länder. Bara
en mindre del av nedfallet av försurande ämnen i
Leksand härstammar från utsläpp inom kommunen. Gemensamma internationella åtgärder och
bättre rening av industriernas utsläpp har lett till
att nedfallet av svavel har minskat påtagligt i Dalarna medan kvävnedfallet inte har minskat lika
mycket. För utsläppsmängder av svavel- och kväveoxider i Leksands kommun, se diagram sidan
39. Den totala utsläppsmängden av ammoniak i
kommunen var 65,5 ton enligt RUS statistik för
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Försurningen är ett problem som främst drabbar vattnen i den västra delen av kommunen.
Västra Leksand domineras av barrskogar med
sura podsoljordar och berggrund av granit som
har dålig förmåga att neutralisera försurande
ämnen. Siljan och den östra delen av kommunen
har något gynnsammare förhållanden på grund
av naturlig förekomst av kalk i berggrunden och
därigenom bättre neutraliseringsförmåga. Många
sjöar och vattendrag är naturligt sura av bland
annat humusämnen. Surheten i mark och vatten
varierar under året.
För att motverka försurningen i Leksand samt
för att bevara förekomsten av exempelvis flodpärlmussla och öring kalkas idag ett antal sjöar
och vattendrag. Kalkningsprogrammet startade i
början av 1980-talet och utförs av Länsstyrelsen.
Sjöarna kalkas med båt eller helikopter, medan
vattendragen kalkas med doserare. Med kontinuerliga provtagningar, analyser och sammanställningar utvärderas kalkningsprogrammet och
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justeras för att nå bästa möjliga resultat. Antalet
försurade sjöar och vattendrag i kommunen har
minskat vilket har lett till att mindre mängd kalk
sprids. Se tabell på sidan 42 för hur mycket kalk
som har spridits och planeras spridas i kommunen.
I ”Limåns” åtgärdsområde kalkas Vådsjön,
Yxen, Lång, Ejen och Gränsen. Dessa sjöar verkar inte ha några stora försurningsproblem men
områdena i vattendragen nedströms har desto
större problem. Våtmarkskalkning sker vid Olars
Perdalsbäcken för att få upp pH i Yxbäcken.

Kalkdoserare vid Åskaken

Åtgärdsområdet ”Noret Snöån” är beläget längst
ut i västra delen av kommunen. I detta område
kalkas Skäppsjön. Då systemet ser ut att klara sig
med en mindre mängd kalk kommer givorna i
Skäppsjön trappas ner. En kalkdoserare finns vid
Åskakens utlopp. I åtgärdsområdet ”Djurån” sker
kalkning med doserare vid Mörkån. Genom att
kalka vattendrag åtgärdas försurning i nedströms
belägna vatten (se karta sidan 40).
Det finns en miljökvalitetsnorm* kopplad till
försurningsproblematiken i vatten. Enligt normen
ska alla vattenförekomster uppnå ”god ekologisk
status” senast år 2015. Detta innebär att vattnens kvalitet i stort sett ska överensstämma med
naturliga förhållanden. De sjöar och vattendrag
som kalkas i Leksand uppnår ”god status” med
hjälp av pågående åtgärd. Utan kalkningsåtgärd
finns risk att dessa vatten inte längre kommer
uppnå god status. Klassningen av de sjöar och
vattendrag i Leksand som kalkas har ändrats från
god till måttlig. Tidigare klassning av god status
hade gjorts trots att den goda statusen berodde på
pågående kalkningsåtgärd. Eftersom dessa vatten
utan åtgärd har försurningsproblem så har vattenförvaltningen på Länsstyrelsen ändrat klassningen för att tydliggöra detta.
Miljömålet har kopplingar till ”Frisk luft” och
”Begränsad klimatpåverkan”.
* En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet/status en
vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.
Vattenförordning 2004:660.

Mål för kommunen som geografiskt område
C. Försurning orsakad av människan minskar.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
C1. Försurningssituationen följs och kalkningsprogrammet
fortsätter.
C2. Verka för minskad ammoniakavgång från gödselhantering hos lantbruk.

Mäts m.hj.av
Aktiviteter
Aktiviteter

Utförs av
Samhällsbyggnad
Miljöavdelningen

Senast
Löpande
2016

Åtgärder som är kopplade till att minska utsläpp av luftföroreningar finns främst i Energi- och
klimatplanen.
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Giftfri miljö
Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats
i eller utvunnits av samhället
och som kan hota människors
hälsa eller den biologiska
mångfalden.
(Nationellt miljökvalitetsmål)
I Leksand finns inget företag som tillverkar kemikalier. Däremot hanterar de flesta någon form
av kemikalier. Tillsyn sker löpande av företagens
hantering av kemikalier och farligt avfall samt
efterlevnad av produktvalsprincipen. Produktvalsprincipen återfinns i miljöbalken och innebär
att produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare alternativ.
Det regionala miljöövervakningsprogrammet
innefattar bland annat uppföljning av försurningssituationen i sjöar och vattendrag samt
övervakning av miljöförhållandena i vatten som
ligger i anslutning till industrier och tätorter. Pro-
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grammet innefattar även kontroll av luftkvaliteten
i Dalarnas tätorter. Kunskapen om förekomsten
av miljögifter är bristfällig och en systematisk
och långsiktig regional övervakning håller på att
byggas upp. Sedan år 2004 har Länsstyrelsen i
samverkan med Naturvårdsverket utfört mätningar för att undersöka förekomsten av miljögifter i
miljön.
Sjöar och vattendrag i Leksand uppnår ”god
kemisk status” om man undantar övre delen av
Brossån, vilken påverkas av tidigare utsläpp från
sågverksområde. Kvicksilver är undantaget från
bedömningarna ovan. De förhöjda halterna av
kvicksilver i Sverige är en följd av naturligt höga
bakgrundshalter, historisk belastning och långväga luftburna föroreningar. Vattenmyndigheten har
beslutat om ett generellt undantag för samtliga
ytvattenförekomster med avseende på kvicksilver. Insjön har under 2014 blivit omklassad till att
ej uppnå god kemisk status. Detta med bakgrund
av en undersökning 2012 som visade förhöjda
halt av bla PAH i sediment.
Inom jordbrukets växtodling används kemiska
bekämpningsmedel. Vid ekologisk odling an-
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vänds inga kemiska bekämpningsmedel eller
konstgödsel. I Leksands kommun odlades under
år 2011 ekologiskt på cirka 29 % av åkerarealen.
Numera är spridningen av miljögifter från konsumentprodukter betydande. Farligt avfall ska
samlas in och tas omhand på särskilt sätt. För
insamlad mängd farligt avfall i kommunen, se
tabell på sidan 42. Information till kommunens
invånare om hantering av farligt avfall ges bland
annat genom den årliga ”miljöalmanackan”. För
att avfallet ska kunna behandlas på ett miljöriktigt sätt är det viktigt att det sorteras rätt från
början. En sorteringsguide finns på Dala Vatten
och Avfalls hemsida. I kommunens avfallsplan
finns mål och åtgärder för avfallshanteringen.
Arbete pågår med en ny kommunal avfallsplan
för perioden 2013-2017.
Slam från avloppsreningsverken är ett annat avfall. Innehållet av tungmetaller och organiska ämnen i slam från avloppsreningsverken i kommunen ligger i huvudsak under riktvärdena. Halterna
förefaller dock pendla något upp och ner. Tillsynsavdelningen bedriver tillsyn på miljöfarliga
verksamheter vilka är anslutna till avloppsnätet.
Syftet är att minska tillförseln av farliga ämnen
till avloppsreningsverken.
Slammet fraktas till Forsbacka för kompostering

och tillverkning av anläggningsjord. Innehållet av kemikalier i slammet är för hög för att det
ska kunna användas i jordbrukets kretslopp. Om
anläggningen för biogasproduktion i Siljansregionen kommer till stånd kommer slammet troligen
att transporteras dit.
Tillsynsavdelningen följer också upp områden
med förorenad mark, vilket gäller både vid
historiska föroreningar och verksamheter i drift.
Arbetet sker främst genom deltagande i de länsövergripande projekt som Länsstyrelsen i Dalarna
samordnar. I Leksands kommun finns förnärvarande 214 stycken områden som har identifierats
som potentiellt förorenade (se karta sidan 44). Av
dessa har 135 stycken inventerats och riskklassats (se tabell sidan 42). Nedlagda bensinstationer har inventerats och undersökts av Spimfab,
petroleumbranschens organ för marksanering,
och sanering sker efterhand. Inom inventeringen
av förorenad mark har även nedlagda deponier
inventerats, flertalet gamla bytippar men några
större kommunala tippar som användes fram till
dess att Lindbodarnas avfallsanläggning anlades. Den senaste deponin som var i bruk var just
Lindbodarna som också har ett kontrollprogram.
Lakvattnet från deponin behandlas i Fornby avloppsreningsverk innan utsläpp sker i Österviken.

Mål för kommunen som geografiskt område
D. Mängden miljögifter i mark och vatten minskar.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
D1. Uppföljning av förorenade områden som enligt MIFO* är
placerade i riskklass 2.
D2. Tillsyn på verksamheters hantering av kemiska produkter
och farligt avfall.
D3. Informationsinsatser om farligt avfall enligt Avfallsplan.
D4. Information via hemsida riktad till allmänhet med tema
”Giftfri vardag”.

Mäts m.hj.av
Aktiviteter
Aktiviteter
Aktiviteter
Aktivitet

Utförs av
Tillsynsavdelningen
Tillsynsavdelningen
Dala Vatten
Avfall AB
Miljöavdelningen

Senast
2020
Löpande
2017
2017

*Inventering av potentiellt förorenade områden utförs enligt en metodik för inventering (MIFO) som tagits fram av Naturvårdsverket.

Mål för kommunen som organisation
E. Mängden miljögifter i mark och vatten minskar.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder

Mäts m.hj.av

Utförs av

E1. Inventera och ersätta farliga kemikalier med mindre
farliga inom kommunala verksamheter.
E2. Inköp av kemiska produkter och varor enligt inköpspolicy, se Energi- och klimatplanen.

Aktiviteter

Alla förvalt- 2017
ningar/bolag
Upphand2017
lingsansvarig

Aktiviteter
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Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet skall utvecklas så
att det långsiktigt ger skydd
mot skadlig UV-strålning.
(Nationellt miljökvalitetsmål)

Det internationella samarbetet för att skydda
ozonskiktet regleras av en konvention, ”Montrealprotokollet”, vilken har varit framgångsrik. Den
svenska avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen
har kommit långt och är reglerad i lagstiftning.
Ozonnedbrytande ämnen finns exempelvis kvar
i material för isoleringsändamål, kylanläggningar och värmepumpar. Köldmedierna CFC
och HCFC har använts i kyl- och värmepumpar
och andra klimatanläggningar under lång tid.
De mest ozonförstörande köldmedierna CFC
är idag ersatta av mindre skadliga hos företag
med rapporteringsskyldiga kylanläggningar. I
Sverige får idag CFC bara användas i befintliga
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stationära enhetsaggregat med en fyllnadsmängd
av 900 gram eller mindre. Ett exempel på ett
enhetsaggregat är ett kyl- eller frysskåp. Från och
med den 1 januari 2015 får HCFC inte längre
användas i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning för yrkesmässigt bruk om
köldmediemängden överskrider 3 kg. HFC är det
köldmedium som är vanligast som ersättning för
CFC och HCFC. HFC påverkar inte ozonskiktet
men bidrar till växthuseffekten. Än så länge finns
inga begränsningar i användningen av HFC.
Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen uppgick
i Sverige år 2009 till cirka 215 ton (CFC) vilket
är en minskning med 95 % från 1986. Utsläppen
sker idag främst som läckage från varor och produkter där de ozonnedbrytande ämnena används
som köldmedier eller i isoleringsmaterial.
De främsta insatserna för att minska utsläppen av
ozonnedbrytande ämnen görs dels genom miljötillsyn och dels genom insamling av gamla kylmöbler. Tillsynsavdelningen granskar årsrapporter från dem som har köldmedier installerade och
är skyldiga att rapportera sin årliga förbrukning.
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Alla de varuslag som innehåller ozonnedbrytande
ämnen omfattas av avfallsförordningen när de
kasseras och ska hanteras som farligt avfall.

Utsläpp av CFC i Sverige år 1986-2009

Köldmedieanvändning (kg) rapporterad till tillsynsavdelningen i Leksands kommun
			
år 2001
år 2010
CFC		
Installerad mängd		
0
0
Påfylld mängd vid läckage
0
0
Omhändertagen mängd		
0
0
HCFC
Installerad mängd
767
117
Påfylld mängd vid läckage
106
0
Omhändertagen mängd
121
6
HFC		
Installerad mängd
1593
2579
Påfylld mängd vid läckage
100
42
Omhändertagen mängd
139
9
Antal anmälda anläggningar
49
46
Insamlade kylmöbler (ton) vid Limhagens ÅVC
år 2007 år 2008 år 2009 år 2010		
Kylmöbler
69
61
59
64

Källa www.miljomal.nu

Källa Dala Vatten och Avfall AB
			

Mål för kommunen som organisation
F. Minskade utsläpp av ozonnedbrytande ämnen.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder

Mäts m.hj.av

F1. Vid renoveringar och rivningar av byggnader och anlägg Checklista
ningar säkerställa att byggmaterial innehållande CFC och
HCFC tas om hand och hanteras som farligt avfall.
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Utförs av

Senast

Leksandsbo- Löstäder/fastig- pande
hetsansv.
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Säker strålmiljö
Människors hälsa och den
biologiska mångfalden skall
skyddas mot skadliga effekter
av strålning.
(Nationellt miljökvalitetsmål)

Vi utsätts för strålning från bland annat sol och
radon från berggrund eller byggnadsmaterial.
Inom Leksands kommun finns områden med
naturligt hög markstrålning vilket kan ge problem med förhöjda radonhalter inomhus och i
dricksvattenbrunnar. Kommunens översiktliga
radonkarta visar områden som klassats som
hög-, normal- och lågriskområden (se sidan 46).
De täta sedimenten i Dalälvens dalgång tillhör
lågriskområde med undtantag av Badelundaåsens
sträckning.
Strålskyddsfrågor knutna till radon behandlas
under ”God bebyggd miljö”, på motsvarande sätt
som i det nationella miljömålsarbetet.
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Antalet hudcancerfall fortsätter att öka i Dalarna.
Det behövs mer information om riskerna med
solning och barn är en prioriterad målgrupp.
Även UV-ljus från solarier innebär risker.
När det gäller elektromagnetiska fält har Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat rekommendationer
vid samhällsplanering och nybyggande. Luftburna högspänningsledningar och transformatorstationer ger upphov till elektromagnetiska fält.
Mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar
är två områden där forskning visat på möjliga
hälsorisker. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att försiktighetsprincipen tillämpas när
det gäller allmänhetens exponering för magnetfält
från kraftledningar och användning av mobiltelefon. Ingen permanent bostadsbebyggelse som
ligger invid en 400 kV-kraftledning i Leksands
kommun har magnetfält över 4,0 mikrotesla.
Strålning kan även uppkomma till följd av
mänsklig aktivitet. Tjernobylolyckan är ett sådant
exempel men drabbade inte Dalarna särskilt hårt.
Som en följd av Tjernobylolyckan görs referensmätningar av bakgrundsstrålningen regelbundet i
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länets kommuner på uppdrag av Strålskyddsmyndigheten. I Leksand görs detta var sjunde månad
på fem platser i kommunen.

Mål för kommunen som geografiskt område
G. Skadliga effekter av strålning minskar.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
G1. Information om risker med solning, både utomhus och i
solarium.
G2. Utföra tillsynsprojekt med inriktning på solarier.

Mäts m.hj.av
Aktiviteter
Aktiviteter

Utförs av
Lärande och
stöd
Tillsynsavdelningen

Senast
2014

Utförs av
Samhällsbyggnad

Senast
Löpande

Lärande och
stöd

Löpande

2016

Mål för kommunen som organisation
H. Skadliga effekter av strålning minskar.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
Mäts m.hj.av
H1. Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa
Checklista
elektriska och magnetiska fält tillämpas i planering för att
undvika att bostäder, skolor, daghem mm lokaliseras för
nära transformatorstationer och kraftledningar, vilka kan
ge förhöjda magnetfält. Vad gäller avstånd till kraftledningar bör ny bebyggelse där människor vistas varaktigt
placeras minst 80 meter från en 220 kV-ledning respektive 130 meter från en 400 kV-ledning.
H2. Planera förskole- och skolgårdars utevistelse och
Aktiviteter
utomhusmiljö så att möjlighet finns till skugga.
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Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen
i mark och vatten skall inte
ha någon negativ inverkan
på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
(Nationellt miljökvalitetsmål)
Sjöar och vattendrag i Leksand har generellt
inga problem med övergödning, och de uppnår ”god ekologisk status” med avseende på
övergödningsproblematiken. Dalälvens Vattenvårdsförening följer genom vattenprovtagningar
i anslutande vattendrag och sjöar kontinuerligt
näringssituationen i Dalälven. Länsstyrelsens
vattenförvaltning samordnar vattenvårdsarbetet
regionalt. Leksand tillhör Dalälvens avrinningsområde. Älvens medverkan till förhöjda näringshalter i Östersjön är liten, endast cirka 1 % av
den totala tillförseln av fosfor och kväve.
Övergödning kan även medföra negativa effekter

28

på grundvattnet, vilket yttrar sig i form av förhöjda nitrathalter. Badelundaåsen är den viktigaste grundvattentillgången i Leksands kommun.
Provtagning av vattentäkter längs Badelundaåsen
har visat på låga nitrathalter i Leksands kommun.
Leksand Vatten AB äger vatten- och avloppsverksamheten i Leksand. I Vatten- och avloppsplan
2050 anges mål och åtgärder för utvecklingen av
verksamheten.
År 2012 är knappt 14 000 personer i Leksands
kommun anslutna till kommunala avloppsreningsverk, som renar avloppsvatten främst från
organiskt material och fosfor, och som sedan
släpps ut i Siljan och Österdalälven. Utsläppshalterna underskrider i regel de fastställda riktvärdena. Enligt tidigare delmål för Dalarna ska
kommunala reningsverk ha en fosforreningsgrad
som överstiger 95 % senast år 2010. Reningsgraden för fosfor i kommunens reningsverk återges i
figur på sidan 42.
Tillskottsvatten såsom inläckage och påkopplat dagvatten som kommer till reningsverken
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utgör en belastning för dessa. Vid mycket nederbörd blir mängden avloppsvatten i verk och
ledningsnät för stor, vilket medför att orenat
avloppsvatten går direkt ut till sjöar och vattendrag (bräddning). Det orenade avloppsvattnet
har då endast passerat ett mekaniskt filter. Denna
mängd motsvarar cirka 1 % av det totala flödet
i avloppsnätet. I Leksands kommun ges ersättning till de hushåll som kopplar bort sitt dagvatten (takvatten) från sin fastighet, i de fall det
är påkopplat till det kommunala spillvattennätet.
Enligt tidigare delmål för Dalarna ska utsläppen av fosfor genom bräddning från kommunala
avloppsnät uppgå till högst 1 % av inkommande
mängd senast år 2015.

förorening av vattentäkter och badvatten.
En inventering av enskilda avlopp pågår i kommunen. Målet är att all samlad bebyggelse i alla
byar ska inventeras. Enligt tidigare delmål för
Dalarna ska alla enskilda avlopp ha en miljöbelastning i nivå med nya anläggningar senast
år 2020. Ungefär 75 % av befintliga avloppsanläggningar i byarna har visat sig ha brister som
måste åtgärdas. I vissa områden utreds därför om
kommunal avloppsrening är ett alternativ. Kommunens VA-plan kommer att färdigställas under
2015. Planen ska utgöra grund för var, när och i
vilken ordning som den kommunala VA-anläggningen ska byggas ut och visa på var enskilda
avloppslösningar kan vara lämpliga.

Det finns uppskattningsvis 2 500 enskilda avlopp
i kommunen. Tillsynsavdelningen arbetar med att
skärpa kraven på gamla undermåliga avlopp och
se till att alla nyetableringar förses med avlopp
av god standard. Årligen beviljas ungefär 50-100
tillstånd. Den vanligaste typen av enskilda avlopp
är slamavskiljare med infiltration. Livslängden på
en infiltrationsbädd är dock begränsad. Andelen minireningsverk, som är en mer avancerad
reningsanläggning, har ökat, vilket beror på att
högre krav på reningsgrad ställs på känsliga
platser, exempelvis nära dricksvattentäkter och
badvatten. I Leksand är det främst av hälsomässiga skäl som det är viktigt att åtgärda bristfälliga
avloppsanläggningar för att minska risken för

Slammet från enskilda avlopp och från reningsverken i Leksand transporteras till en komposteringsanläggning för att där framställa anläggningsjord. En gemensam biogasanläggning för
slam planeras för kommunerna Rättvik, Leksand,
Gagnef, Mora, Orsa, Älvdalen och MalungSälen.
Åtgärder inom jordbruket, såsom Länsstyrelsens
projekt ”Greppa näringen”, inriktas främst
mot lantbrukare i områden som utpekas ha
övergödningsproblem. Detta berör i första hand
södra Dalarna. Kommunens tillsynsavdelning
kontrollerar att lantbrukens hantering och lagring
av gödsel uppfyller lagstiftningens krav.

Mål för kommunen som geografiskt område
I. Utsläpp av kväve och fosfor minskar.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
I1. Inventering och uppföljning av bristfälliga enskilda
avloppsanläggningar.

Mäts m.hj.av
Aktiviteter

Utförs av
Tillsynsavdelningen

Senast
2020

Mäts m.hj.av
Aktiviteter

Utförs av
Markansvarig

Senast
Löpande

Mål för kommunen som organisation
J. Utsläpp av kväve och fosfor minskar.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
J1. Skogsbruksåtgärder på kommunägd mark ska planeras så
att näringsutlakning från mark samt grumling av vattendrag och sjöar minimeras.

Miljömålet har även kopplingar till ” Frisk luft”, ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Grundvatten av
god kvalitet”. Åtgärder för att minska utsläpp av luftföroreningar, vilka kan bidra till övergödning, finns
även i Energi- och klimatplanen.
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Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet skall ge en säker
och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i
sjöar och vattendrag.
(Nationellt miljökvalitetsmål)
Tillgången på bra grundvatten inom Leksands
kommun är god. Att trygga vattenförsörjningen
och att arbeta för en hållbar vattenanvändning är
ett viktigt uppdrag för Leksand Vatten AB, som
är huvudman för den kommunala vattenförsörjningen.
År 2011 fick 13 427 personer i Leksands kommun sitt dricksvatten från den kommunala vattenförsörjningen. Det finns fyra kommunala vattentäkter, varav en är en ytvattentäkt där vattnet
tas från Siljan och renas i Tällbergs vattenverk.
De andra tre tar sitt vatten från Badelundaåsen.
Denna isälvsavlagring, vilken sträcker sig från
Österviken i Siljan och söderut mot Mälaren, är
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den viktigaste grundvattentillgången inom Leksands kommun. Fastställda skyddsområden finns
för två av de kommunala vattentäkterna. För
övriga är skyddsområden under framtagande.
Grundvattnets höga kvalitet i de kommunala
vattentäkterna medför att det inte behövs någon
omfattande rening av vattnet och i vissa fall kan
vattnet pumpas direkt ut i ledningsnätet till konsumenterna. I vattenverken passerar dock vattnet
ett UV-ljus för desinfektion innan distribution
sker. Möjlighet till klorering finns för alla vattenverk. Den övriga behandling som kan förekomma
är järn- och manganreduktion samt pH-justering.
Leksand Vatten AB tar regelbundet prover på
dricksvattnet enligt ett kontrollprogram som är
upprättat i samråd med tillsynsmyndigheten.
Kontroll sker även av eventuell förekomst av
föroreningar som orsakas av mänsklig påverkan,
såsom bekämpningsmedel och nitrat. Länsstyrelsen har under år 2010 genomfört en provtagning
av grundvattnet på ett flertal mätstationer längs
Badelundaåsen i Leksands kommun. Materialet
kommer användas för att fastställa kemisk status
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för grundvattenförekomsten*.
Enligt EU´s ”ramdirektiv för vatten” är målet att
alla grundvattenförekomster ska ha god kemisk
och kvantitativ status. För Dalälvens avrinningsområde är den kvantitativa statusen inget problem eftersom vattenuttagen inte är större än vad
de naturliga förhållandena medger. God kemisk
status för grundvatten innebär att halterna för nitrat, klorid, sulfat, ammonium och bekämpningsmedel inte får överskrida vissa tröskelvärden
enligt föreskrift från SGU**. Alla grundvattenförekomster i Leksands kommun har god kemisk
status. Då naturgrusformationer har stor betydelse
som dricksvattentäkter är det viktigt att uttag och
användning av naturgrus minskar.
Ungefär 13 % av kommuninnevånarna får dricksvatten från privata större vattenledningsföreningar. Till dessa räknas vattentäkter som försörjer
fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer
än 10 m3/dag. Dessa anläggningar omfattas av
tillsynsavdelningens kontroll, men föreningarna
ansvarar själva för att provtagning genomförs.
Ungefär 14 % av kommuninnevånarna får

dricksvatten från egen brunn och 3 % får vatten
från mindre gemensamma anläggningar. Privata
brunnsägare får själva kontrollera vattenkvaliteten. I de enskilda brunnarna varierar vattenkvaliteten och problem kan förekomma med exempelvis förekomst av bakterier samt höga radon- och
uranhalter. Att brunnar är anlagda på rätt plats i
förhållande till föroreningskällor såsom avloppsinfiltrationer och gödselupplag minskar risken för
dålig vattenkvalitet. Inventering och uppföljning
av enskilda avloppsanläggningar i kommunen ska
bidra till uppfyllande av miljömålet grundvatten
av god kvalitet.
Dricksvatten från framförallt bergborrade brun�nar kan ha naturligt förhöjda halter av exempelvis
radon. Enligt uppgifter till och med år 2007 har
cirka 250 dricksvattenbrunnar i kommunen analyserats med avseende på radon. Av dessa hade
17 % radonhalter på över 1000 Bq/l (otjänligt).
Med tanke på de höga halter som gjorda mätningar visar är det angeläget att de enskilda brunnsägarna analyserar vattnet i sina brunnar. Se figurer
på sidan 43.
*Grundvattenförekomst är grundvatten som avgränsats av
SGU utifrån exempelvis isälvsavlagringar.
**Sveriges geologiska undersökning.

Mål för kommunen som geografiskt område
K. Grundvatten av god kvalitet.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
K1. Tillsyn av miljörisker inom vattenskyddsområden.

Mäts.m.hj.av
Aktiviteter

K2. Utreda möjligheten att i lokala föreskrifter skydda grund- Aktiviteter
vatten i områden där särskilt behov finns och annat skydd
saknas.
K3. Inventering av vattenledningsföreningar.
Aktiviteter

Utförs av
Tillsynsavd.

Senast
2017

Kommunstyrelsen

2020

Tillsynsavd.

2014

Utförs av
Kommunstyrelsen
Markansvarig

Senast
2018

Mål för kommunen som organisation
L. Grundvatten av god kvalitet.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
L1. Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter ska upprättas för kommunens alla yt- och grundvattentäkter.
L2. Planera skogsbruksåtgärder på kommunägd mark så att
urlakning och erosion förhindras samt tillräckliga skyddszoner lämnas vid vatten.
L3. Kommunen ska i eget byggande och i entreprenader
använda naturgrus enbart när ersättningsmaterial inte kan
komma i fråga med hänsyn till användningsområdet.
Inarbetas i inköpspolicy, se Energi- och klimatplan.

Mäts.m.hj.av
Antal
Aktiviteter

Aktivitet

Miljöplan 2012-2020

Löpande

Upphand2017
lingsansvarig
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God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggelse skall utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och
kulturvärden skall tas till
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas.
(Nationellt miljökvalitetsmål)
Detta miljömål berör frågor om fysisk planering,
bebyggelsestruktur, kulturhistoriska värden,
energianvändning, avfall, resurshushållning och
miljörelaterade hälsoproblem.
Cirka 15 300 invånare bor i Leksands kommun
år 2011, varav mer än hälften bor i de nittiotalet
byarna. Flera av byarna är rika på kultuthistoriska
miljöer med stort bevarandevärde. Flera byar och
fäbodar är också klassade som riksintresse för
kulturmiljövården.
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Det finns gott om natur- och rekreationsområden i Leksand. En vandringsledskarta finns
över samtliga vandringsleder och motionsspår i
kommunen. Den tätortsnära naturen är något som
behandlas i Naturvårdsplanen. Badvattnen är av
god kvalitet och under badsäsong tas vattenprov
på 28 badplatser i kommunen. På Smittskyddsinstitutets webbplats Badplatsen redovisas resultatet av badvattenproverna.
Turism är tillsammans med handel och träindustri
de viktigaste näringsgrenarna i Leksand. Järnvägen och riksväg 70 passerar genom kommunen.
Kommunens översiktplan visar hur den tänkta
mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen ska se ut i framtiden och en mängd
olika intressen vägs samman. Arbete pågår med
att ta fram en ny översiktsplan för Leksand till år
2014.
I egenskap av väghållare har kommunen ett ansvar att åtgärda störande buller från kommunens
vägar, och bland annat är en bullerutredning för
centrala Leksand under framtagande. Kommunen
har också en viktig roll att undvika framtida bul-
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lerproblem, genom att arbeta med frågorna i sitt
planarbete.
Trafikverket ansvarar för bulleråtgärder längs det
statliga väg- och järnvägsnätet. Enligt Trafikverkets åtgärdsprogram för vägtrafikbuller etapp ett
och två har 21 fastigheter Leksands kommun fått
bidrag till åtgärd. Inom etapp ett gavs bidrag till
inomhus- och utomhusåtgärder för bostadshus
där vägtrafikbuller översteg 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Inom etapp två kan man
få bidrag för inomhusåtgärder för fastigheter som
utsätts för vägtrafikbuller med maxnivåer på över
55 dBA inomhus och mer än fem gånger per natt.
Trafikverket har utrett buller från järnvägstrafik
vid 67 fastigheter i Leksands kommun. Av dessa
har 37 stycken fått bidrag till fönsteråtgärder
och två även till skärmar. Åtgärder inom Etapp
ett omfattade bullerskydd av inomhusmiljön i
de bostäder som utsattes för maximala bullernivåer på mer än 55 dBA i sovrum och mer än fem
gånger per natt. Etapp två gäller bullerskydd av
uteplatser intill bostäder, där den genomsnittliga
(ekvivalenta) ljudnivån från järnvägen överstiger
70 dBA.
Fastighetsägare ansvarar för att underhålla sina
bostäder så att en tillfredsställande inomhusmiljö
upprätthålls, där bland annat ventilationen spelar
en viktig roll. Tillsynsavdelningen ansvarar för
tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler, som
exempelvis förskolor och skolor, samt handlägger
bostadsrelaterade klagomålsärenden.
Inom kommunen finns områden med naturligt
hög markstrålning (se radonkarta sidan 46) vilket
kan ge problem med förhöjda radonhalter inomhus och i dricksvattenbrunnar. Det beror på att
det förekommer berggrund med uranrika graniter
och pegmatiter. Byggnadsmaterial kan också
innehålla radon, såsom blåbetong, vilken är framställd av uranrik alunskiffer och användes mellan
år 1929 och slutet av 1970-talet. För att minska
riskerna med radon måste hänsyn tas vid nybyggnation, och befintliga byggnader och vattentäkter
med höga radonhalter måste åtgärdas.
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att
undersöka radonhalten i bostaden och vidta
åtgärder för att sänka eventuella förhöjda radonhalter. Samhällsbyggnadskontoret har tillgång till
ett register över de radonmätningar som förmed-

lats genom kommunen och det visar att cirka
700 radonmätningar utförts i bostäder i Leksand
mellan åren 2003 och 2011. Cirka 35% av dessa
mätningar visade på förhöjda radonhalter. Leksandsbostäder AB har mätt och åtgärdat radon
i det egna bostadsbeståndet samt i kommunens
fastigheter, vilket bland annat innefattar kommunala skolor och förskolor.

Sandtäkten i Heden

Naturgrusformationer har stor betydelse som
dricksvattentäkter samt berikar landskapet och
är värdefulla för friluftslivet. Naturgrus är en ändlig resurs och uttaget bör därför minimeras och
ersättas med återanvänt material, krossberg och
morän. I Leksand bedrivs fyra tillståndspliktiga
täktverksamheter. I Heden finns en naturgrustäkt
(sand) och bergtäkter finns i Almo, Rällsjön och
Ål-kilen. Sedan slutet av 1990-talet har de totala
leveranserna av naturgrus minskat i Dalarnas län.
I Materialförsörjningsplanen för Dalarnas län
redovisas förekomst av naturgrus och krossberg i
kommunen.
I Leksand sorteras hushållsavfallet i brännbart
och matavfall (organiskt komposterbart). Den
brännbara fraktionen transporteras till avfallsförbränning i Borlänge, och den komposterbara
till behandling vid Fågelmyra avfallsanläggning
i Borlänge. 990 stycken hushåll i kommunen
”hemkomposterar”. I Leksand finns tio återvinningsstationer för insamling av hushållens
förpackningar av plast, metall, glas, papper och
tidningar. På återvinningscentralen i Limhagen
kan hushållen själva sortera i 20 stycken så kal�lade fraktioner. Arbetet med avfallsfrågorna inom
kommunen regleras i avfallsplanen. Genom samarbetsorganet DalaAvfall deltar Leksand i regional samverkan för gemensamma avfallsprojekt,
mål och åtgärder. Resurshushållning och energi
behandlas i Leksands Energi- och klimatplan.
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Mål för kommunen som geografiskt område (Målet behandlas även i Energi- och klimatplanen)
M. Förbättrad livsmiljö för kommunens invånare där långsiktiga och hållbara lösningar främjas.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder

Mäts.m.hj.av

Utförs av

Senast

M1. Verka för att radonhalten i inomhusluft i lägenheter i fler
bostadshus ska vara lägre än 200 Bq/m3.
M2. Uppmuntra till fortsatt radonmätning i småhus.

Aktiviteter

2017

Aktiviteter

M3. Delta i kampanj för att minska nedskräpningen.

Aktiviteter

M4. Enkätundersökning om kommuninnevånarnas miljöengagemang.

Aktiviteter

Tillsyns
avdelningen
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad

Löpande
2014
2020

Mål för kommunen som organisation (Målet behandlas även i Energi- och klimatplanen)
N. Förbättrad livsmiljö för kommunens invånare där långsiktiga och hållbara lösningar främjas.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
N1. Ta fram förslag och genomföra åtgärder avseende
trafikbuller för fastigheter längs trafikbelastade vägar i
centrala Leksand där kommunen är väghållare.
N2. Fortsatt restaurering av det kommunala avloppsledningsnätet.
N3. Andelen skolor och förskolor med aktivt miljöarbete
ökar.
N4. Ta fram riktlinjer för miljöanpassat byggande på
kommunägd mark (nybyggnation av bostäder).
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Mäts.m.hj.av
Aktivitet

Utförs av
Kommunstyrelsen

Senast
2020

Aktiviteter

Dala Vatten
Avfall AB
Lärande och
stöd
Samhällsbyggnad

2020

Antal
Aktivitet
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2017

Vad kan du som leksandsbo göra för att förbättra miljön

Vad kan du som
Leksandsbo göra för att
förbättra miljön
• Välj miljömärkta produkter. Överdosera inte
tvätt- och maskindiskmedel.
• Häll aldrig ut farliga kemikalier i avloppet
eller på marken.
• Tvätta inte bilen på gatan. Välj en station där
det finns vattenrening.
• Om du har enskilt avlopp, se till att du har ett
effektivt och miljövänligt system.
• Källsortera sopor och lämna material för återvinning på återvinningscentralen och återvinningsstationer.
• Lämna in allt farligt material för återvinning
deponering eller destruktion.

• Minska mängden avfall genom att kompostera
eget matavfall.
• Lämna tillbaka oförbrukade mediciner till
apoteket.
• Välj oftare ekologiska eller närproducerade
livsmedel och efter säsong.
• Kasta inte mat. Kom ihåg att bäst före datum
endast är en rekommendation.
• Välj kranvatten istället för vatten på flaska.
• Lämna in kläder för återanvändning.
• Handla kläder i second handaffärer.
• Köp miljövänlig bensin till din gräsklippare
eller välj en hand- eller eldriven.
• Välj i första hand cykel eller kollektivtrafik.
Fler tips om hur du kan spara energi finns i
Energi- och klimatplanen.
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Ordförklaringar
Atmosfär - Ett lager av gaser som omger jorden.
Främst kväve och syre.
Bakgrundsstrålning - Den joniserande strålning
som orsakas av naturlig radioaktivitet.
Bräddning - Utspätt avloppsvatten från ett överbelastat ledningsnät avleds till recipient.
Dagvatten - Ett samlingsnamn för bland annat
regnvatten och smältvatten från snö.

Korrosion - Ett material, vanligtvis metall, löses
upp genom en kemisk reaktion med omgivningen.
Kretslopp - Ämnen och varor cirkulerar i miljön. Exempel på kretslopp i naturen är vattnets
kretslopp och kolets kretslopp. Kretslopp innebär
att alla eventuella restprodukter från en process
återanvänds.
Köldmedium - Energibärare som används för att
transportera värme från en kallare plats till en
varmare. Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar.

Deponi - En upplagsplats för avfall eller plats
där avfall dumpas. Deponi har tidigare kallats
soptipp.

Miljöbalken - En samlad svensk miljölagstiftning.

Dioxiner - En miljöförorening som på olika sätt
fått stor spridning i miljön. Dioxiner bildas i små
mängder vid bland annat tillverkning av kemikalier som innehåller klor och vid förbränningsprocesser, till exempel sopförbränning.

Miljökvalitetsnormer - Juridiskt bindande styrmedel som anger föroreningsnivåer som inte får
överskridas. Miljökvalitetsnormer finns för bland
annat olika luftföroreningar, olika parametrar i
vattenförekomster samt omgivningsbuller. De är
stadgade i miljöbalken och är baserade på EUdirektiv.

Ekologisk odling - En form av jordbruk som strävar efter att minska eller helt avstå från att tillföra
material som naturligt inte finns i jorden som till
exempel handelsgödsel och bekämpningsmedel.
Elektromagnetiskt fält - Magnetfält och elektriska
fält finns naturligt runt alla elektriska apparater
och ledningar. Magnetfält från kraftledningar
och radiovågor från mobiltelefoner är exempel
på elektromagnetiska fält. Jorden har ett sitt eget
magnetfält.
Försurning - Sura ämnen tillförs mark och vatten
i högre takt än de bortförs eller neutraliseras.
Geologi - Vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och
jordarter.

Organisk förening - En kemisk förening som
innehåller grundämnet kol.
PAH - Polycykliska aromatiska kolväten är en
grupp av cancerogena ämnen. Gruppen PAH
utgörs av flera hundra enskilda kemiska ämnen.
PAH bildas när kol eller kolväten, till exempel
olika oljor, upphettas utan att det samtidigt finns
tillräckligt mycket syre för att ge en fullständig
förbränning till koldioxid.
PCB - En miljöförorening som på olika sätt fått
stor spridning i miljön. PCB är en industrikemikalie som har haft många olika användningsområden innan den förbjöds på 1970-talet. Bland
annat användes PCB i transformatorer, fogmassor
i hus och i färger.

Granit - Vanlig bergart som oftast består av mineralerna kvarts, fältspat och glimmer. Den har hög
halt av kiseldioxid och kallas därför sur.

Pegmatit - En en bergart med sammansättning
liknande graniten.

Isälvsavlagring - Landskapsformation som skapades av inlandsisens smältvattenströmmar. Isälvsavlagringar består vanligen av grus och sand.
Vanliga avlagringsformer är rullstensåsar.

Podsoljord - Sveriges vanligaste jordmån, ofta
naturligt sur, som återfinns framförallt i barrskogar. Karaktäristiskt är en tydlig skiktning: överst
ett lager av ännu ej nedbrutna växtrester, under
detta en urlakningshorisont/blekjord. Under

36

Miljöplan 2012-2020

Ordförklaringar
blekjorden ligger en anrikningshorisont/rostjord
och under denna ligger den opåverkade moderjordarten.
Radon - En radioaktiv ädelgas som bland annat
sprids från uran- och radiumhaltig berggrund in i
hus.
Recipient - Betyder mottagare, ofta avses mottagare av utsläpp.
Sediment - Material som sjunker ner genom
vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar. Efter
mycket lång tid kan sedimentet omvandlas till
sedimentära bergarter.
Slam - Restprodukt från reningsverk som innehåller stora mängder biologiskt nedbrytbart
material och växtnäringsämnen.
Takvatten - Regn- och smältvatten från tak.

Rerenser och länkar
Underlag till miljö- och naturvårdsplan för Leksands kommun 2000-2003, Leksands kommun.
www.dalaluft.se
www.dalalvensvvf.se
www.dalavattenavfall.se
www.kemi.se
www.lansstyrelsen.se/dalarna
www.rus.lst.se
www.miljomal.nu
www.naturvardsverket.se
www.regeringen.se
www.socialstyrelsen.se
www.sjv.se
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
www.trafikverket.se
www.viss.lst.se
www.wikipedia.se

Tungmetall - Metall som har en högre densitet än
5 g/cm3. Ofta används termen tungmetaller i betydelsen tunga och miljöfarliga metaller. Exempel på tungmetaller är kvicksilver och bly.
Täkt - En plats eller fyndighet som utnyttjas för
utvinning, brytning eller insamling av exempelvis
grus och vatten.
ÅVC - Återvinningscentral där allmänheten kan
lämna avfall.
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Figur. Halter av kvävedioxid i centrala Leksand. Källa Länsstyrelsen

Figur. Halter av bensen i centrala Leksand. Källa Länsstyrelsen
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Utsläpp av svaveloxider
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Figurer. Utsläpp av luftföroreningar i Leksands kommun åren 1990, 2000 och 2010.
Källa RUS
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Kalkade sjöar och vattendrag i
Leksands kommun
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Karta. De målsjöar som är markerade med god ”at risk” på kartan har nu klassats om till att ha måttlig
status. Tidigare klassning hade gjorts trots att den goda statusen berodde på pågående kalkningsåtgärd.
Eftersom dessa vatten utan åtgärd har försurningsproblem så har vattenförvaltningen på Länsstyrelsen
ändrat klassningen för att tydliggöra detta.
Källa Länsstyrelsen.
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Kalkmängder i Leksands kommun
2006
389

2007
214

2008
572

2009
371

2010
405

2011
625

2012
375

2013
315

2014
600

2015
315

Tabell. Mängden (ton) kalk som spridits samt planerade kalkmängder i Leksands kommun mellan åren 2006 och
2015. Kalkning sker årligen eller var tredje år. Källa Länsstyrelsen

Farligt avfall i Leksands kommun
Farligt avfall
Totalt exklusive batterier (ton)

2007
190

2008
182

2009
160

2010
145

Per invånare (kg)

12,4

11,9

10,5

9,5

Totalt batterier (ton)

39

31

28

30

Batterier per invånare (kg)

2,5

2,0

1,8

2,0

Tabell. Insamlad mängd farligt avfall till ÅVC i Leksands kommun mellan åren 2007 och 2010.
Källa Dala Vatten och Avfall AB

Förorenade områden - riskklassade objekt i Leksands kommun
Riskklass 1
Mycket stor risk
0 objekt

Riskklass 2
Stor risk
8 objekt

Riskklass 3
Måttlig risk
45 objekt

Riskklass 4
Liten risk
82 objekt

Tabell. Riskklassning enligt MIFO år 2011. Källa Länsstyrelsen

Avloppsreningsverk - reningsgraden för fosfor i Leksands kommun
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Figur. Reningsgraden för fosfor i reningsverken
i Leksands kommun åren 2008, 2009 och 2010
Avloppsreningsverk
Källa Dala Vatten och Avfall AB
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Figur. Radonhalter i dricksbrunnar i Leksands kommun år 2007.
Källa Länsstyrelsen

Figur. Andelen dricksvattenbrunnar med radonhalt över 1000 Bq/l år 2007.
Källa Länsstyrelsen
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Källa Länsstyrelsen
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Källa Länsstyrelsen
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Antagna av kommunfullmäktige 26 november 2012

