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Remissvar miljöstrategiskt program 
 

Generella tankar 
Ansatsen från Sundsvalls kommun vad gäller att anta ett miljöstrategiskt program är viktigt och 

det är bra att kommunen visar en tydlig vilja i miljöfrågorna.  

För MittSverige Vatten & Avfall-gruppen (MSVA-gruppen), i vilken Sundsvall Vatten AB och  

Reko Sundsvall AB ingår, finns en beslutad Hållbarhetspolicy som förutom miljö även beaktar den 

sociala och ekonomiska hållbarheten. I hållbarhetsarbetet bör samtliga delar beaktas, så fokus inte 

enbart blir på miljödelen.  

Synpunkter på dokumenten  
Miljöstrategiskt program 
Upphandling och ställda miljökrav: Det är viktigt att vi i upphandlingar ställer relevanta krav,  

som i dagsläget är rimliga. Det finns avtal där det till exempel inte går att kräva klimatneutrala 

fordon som drivs med fordonsgas eller batteridrift. Det är dock viktigt att tillsammans med 

leverantörerna verka för att ständigt vidareutveckla miljöarbetet. 

När det gäller kemikaliehantering och utfasning av farliga kemikalier arbetar vi inom MSVA-

gruppen redan aktivt inom området. Alla våra kemikalier registrerade i Eco-online för kontroll och 

uppföljning. Det finns absolut en fördel med att hela kommunen använder samma metod och 

system för att få kontroll över kemikaliehanteringen och att alla hjälps åt att fasa ut de farligaste, 

steg för steg.  

Under mål nummer 7 saknar vi avfallsverksamheten i kommunen (Reko Sundsvall AB), då även  

de kan påverka vattendrag med sin verksamhet. 

Under mål 7 är det även viktigt att det finns ett gemensamt synsätt inom kommunen kring  

till exempel provtagningar och statusbedömningar av vattendrag. 

Under mål nummer 9 behöver det tydliggöras vem som ansvarar för målet.  

För Sundsvall Vatten AB är det självklart att bolaget ska vara behjälpligt för att målet ska uppnås, 

men kan inte utifrån uppdraget att bedriva vattenförsörjning vara ansvarig för målet.  

Under mål 10 har vi samma synpunkt som för mål 9. 

Under mål 11 och ”Målområde – Minskad klimatpåverkan” tycker vi att samtliga nämnder och 

styrelser bör finnas med eftersom varje verksamhet har påverkan på just det här målet, bland 

annat genom verksamheternas användning av fossilbränsledrivna fordon.  
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Utredningsuppdrag – minskad klimatpåverkan 
Målet att minska användandet av den fossila plasten är en bra ansats från kommunen. Det 

behöver dock beaktas det uppdrag som finns i MRP:n där det ska utredas ett införande av optisk 

sortering. Införande av ett sådant insamlingssystem kan komma att medföra ett ökat användande 

av fossil plast inom kommunen och därmed gå tvärt emot målbilden. Målet bör omformuleras till 

att det är den ”onödiga” användningen av fossil plast som ska minskas. 

Konsekvenser för verksamheterna 
Vi är positiva till att arbetet lyfts fram på ett tydligt sätt, eftersom det är ett viktigt sätt att minska 

vår klimatpåverkan lokalt.  

När det gäller miljöutredning för vissa verksamheter är vi positiva till förslaget. Det gäller dock att 

komma ihåg att en stor del av MSVA-gruppens verksamhet är tillståndspliktig, vilket innebär att vi 

är skyldiga att göra en miljökonsekvensbeskrivning när vi förändrar verksamheten. Om vi inte 

förändrar verksamheten så har vi årlig tillsyn och uppföljning med tillsynsmyndigheterna, vilket 

gör att vi inte behöver en miljöutredning på just dessa delar av verksamheten. 

Målsättningar per nämnd och styrelse 
Under de uppspaltade målen skulle det vara bra om målets nummer finns med i dokumentet för 

att lättare få kopplingen till målbeskrivningarna i tidigare dokument.  

Vi saknar en tydligare beskrivning hur vi ska ta oss an utmaningen med att minska avfallet för 

verksamheterna i kommunen. Reko Sundsvall ABs ansvar sträcker sig enbart till hushållsavfallet, 

vilket gör att vi inte direkt kan påverka verksamhetsavfallet i kommunen. 

Vi anser att det är otydligt när det gäller målsättningar per nämnd och styrelse. Det skulle behöva 

beskrivas att det enbart är en sammanställning av vilka mål som berör vilken nämnd/styrelse och 

inte en ansvarsbeskrivning. En beskrivning av ansvar per nämnd och styrelse skulle underlätta. 

Exempelvis - ansvarig, delaktig eller behjälplig. 

 

På uppdrag av Sundsvall Vatten ABs styrelse, samt Reko Sundsvall ABs styrelse 

 

 

 

Anneli Wikner 

VD, Sundsvall Vatten AB 

VD, Reko Sundsvall AB 


