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Rådmannens innstilling 

Overhalla formannskap tar revisjon av miljøutredning og vesentlige miljøaspekt til orientering 
som et grunnlag for kommunens videre miljøarbeid. 
 
 

Behandling i Overhalla formannskap - 13.11.2012 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 13.11.2012, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.11.2012 

Behandlet. 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.11.2012,enst.: 

Formannskapets forslag til vedtak vedtas. 
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Saksopplysninger/ vurderinger 

Miljøutredning 
Overhalla kommune deltok 2002 –04 i prosjektet Nordens Grønne Belte jfr utvalgsak 35/04. I 
den forbindelsen vedtok kommunestyret en miljøutredning og noen hovedsatsningsområder, 
såkalte vesentlige miljøaspekter. Prosjektet ble videreført med miljøsertifisering etter den 
internasjonale miljøstandarden ISO 14001 i 2007. I den forbindelsen ble miljøutredningen 
revidert. Siden miljøutredningen er et viktig grunnlag for de vesentlige miljøaspektene i 
kommunen, er det av betydning at den revideres med visse mellomrom.  
 
Miljøutredningen beskriver 14 ulike miljøtema, tema der kommunen påvirker miljøet. 
Utredningen er bygd opp med forord og innledning om kommunen generelt, litt om utviklingen 
i miljøarbeidet og kommunens overordnede miljøpolitikk som er nedfelt i kommuneplanen. 
Hvert miljøtema har eget kapittel. Kapitlene er bygd opp med: 

• oversikt over nasjonale, regionale (fylkesnivå) og kommunale mål for temaet 
• beskrivelse av dagens situasjon – status 
• opplisting av viktige utfordringer 

 
Endret og ny tekst i den reviderte utgaven er markert i kursiv. 
 
Endringene er i noen grad knyttet til målformuleringer på nasjonale, regionale mål og 
kommunale mål. For tema Biologisk mangfold har vi endret navn til Naturmangfold som er et 
benyttet begrep for samme tema, og kanskje litt mer forståelig. Temaene Klima, Energi og 
Transport har fått noe endrede nasjonale mål som følge av klimaforliket i stortinget og EUs 
fornybarhetsdirektiv. Dette har medført at det er utarbeidet fylkeskommunal og kommunal 
klima- og energiplan med nye mål. Kapittelet om innkjøp er ferdigstilt etter å ha vært noe 
ufullstendig i de to tidligere utgavene av miljøutredningen. Utfordringer knyttet til miljøgifter 
synliggjøres nå tydeligere gjennom kapitlene avfall, kjemikalier og innkjøp.  Forskrift om 
vannforvaltning stiller krav til kommunene om å delta i arbeid med utarbeiding av 
vannforvaltningsplaner for større vassdrag. Hensikten er å beholde og gjenopprette god 
økologisk tilstand for vannforekomstene. I utredningen omtales dette under kapittelet vann og 
avløp.   
 
Når det gjelder status, er det kommet til noen flere naturreservater, alle på statsgrunn. 
Naturtypekartlegging ferdigstilt i 2005 og miljøregistreringer i skog 2003 var ikke nevnt i 
forrige utgave. Det er registrert 61 nye kulturminner. Nye renseanlegg er tatt i bruk på Skogmo, 
Skage og Gansmo. Alle enhetene i kommunen er sertifisert som Miljøfyrtårn. 
 
I slutten av hvert kapittel/ tema er det listet opp utfordringer knyttet til temaet. Her er det gjort 
tilføyelser i kapitlene om kjemikalier, klima-luft-støy og innkjøp.  
 
Vesentlige miljøaspekt 
Årlig foretar administrasjonen en vurdering  av hva som skal være vesentlige miljøaspekt. Det 
vil si hva som skal være prioriterte satsningsområder. Fra starten har dette vært Biologisk 



mangfold, avfall og energi. Klimagassutslipp har etter hvert også kommet med. Ingen spesielle 
hendelser, eller endring av oppfatning har skapt behov for å forandre dette.  
 
Det vesentlige miljøaspektet avfall er i stor grad også knyttet opp mot innkjøp. Innkjøpene er 
avgjørende for hva slags avfall som skapes og mengden avfall. Derfor har vi vurdert at det 
vesentlige miljøaspekt avfall bør endres til innkjøp og avfall. Kommunen har dessuten allerede 
flere delmål knyttet til innkjøp i handlingsplanen for miljøarbeidet. Sist vinter arrangerte 
kommunen et seminar om miljøgifter. Dette gav oss økt kunnskap og bevissthet om temaet, og 
medførte at det i noe sterkere grad har kommet med i miljøutredningen. Rutiner for innkjøp og 
avfallshåndtering er svært avgjørende for å redusere skader på mennesker og miljø fra 
miljøgifter. 
 
Etter ledelsens gjennomgang i oktober er de vesentlige miljøaspektene nå: 

• Naturmangfold, endret fra biologisk mangfold og har samme betydning 
• Innkjøp og avfall, endret fra avfall 
• Energi, uendret 
• Klimagassutslipp, uendret   

 
Det planlegges for øvrig å revidere kommunens klima- og energiplan i 2013. 
 
 
 
 


