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Svar på remiss "Så når vi miljömålen i Jämtlands län Utmaningar, goda exempel och åtgärder 2017-2020
Region Jämtland Härjedalen anser det positivt att fokusera på åtgärder,
samverkan och goda exempel och anser att utmaningar och åtgärder i
huvudsak är väl beskrivna och korrekta.
Synpunkter och kommentarer
Kapitel 5.2 God bebyggd miljö
Region Jämtland Härjedalen vill instämma i vikten av att prioritera en god
bebyggd miljö och genom etableringen av ett regionalt forum för hållbar
samhällsplanering ökar förhoppningsvis, förutsättningarna för en bredare
genomlysning och samsyn kring regional samhällsplanering. Det är dock
önskvärt att klargöra vilken aktör som ska ansvara för att detta kommer
till stånd.
God bebyggd miljö har starka kopplingar till länets klimatstrategi och
åtgärder inom klimatanpassning bland annat och även starka kopplingar
till målen om giftfri miljö och vattenmålen.
När det gäller förebyggande av avfall kan översyn av materialflöden och
avfallskartläggning vara en god tanke, men kan bli en omfattande och
komplicerad process i många verksamheter och frågan är varifrån
resurser till ett sådant arbete ska hämtas.
Förebyggande av avfall är ett viktigt område, men är en mycket komplex
fråga varför det är önskvärt med en djupare analys för att hitta konkreta
och genomförbara åtgärder med relevanta aktörer. Samverkan kring
hållbara inköp skulle kunna vara en del i arbetet.
Kapitel 5.2.3 Goda exempel och nya initiativ
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Utifrån de goda erfarenheter som gjorts i samband med arbetsmetoden i
Jämtlandsstråket har Region Jämtland Härjedalen tagit initiativ till att
jobba vidare med väg E45 och Inlandsbanan (Inlandsstråket).
Kapitel 5.3 Giftfri miljö
Utmaningarna och föreslagna åtgärder är väl beskrivna. Hur snabbt
åtgärderna kan genomföras beror framförallt på hur mycket tid som kan
avsättas till arbetet. Att göra det enkelt att välja rätt produkter och
material i länets kommuner vid inköp är en utmaning.
En för länets aktörer gemensam utmaning gäller materialval vi
byggprojekt och renovering.
Kapitel 5.4.4 Vattenmålen utmaningar
Verka för att vattendomar i reglerade vattendrag omprövas.
Övrigt
För övriga mål är utmaningarna väl beskrivna och åtgärderna bedöms som
viktiga. En trygg och säkrad tillgång av dricksvatten av god kvalitet är
särskilt viktigt för ett fungerande samhälle och bör prioriteras högt.
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