
 

 

 

  

 

                   Examensarbete 2*15 hp 
                              Miljövetarprogrammet (180 hp) 
    Sektionen för Ekonomi och Teknik 
                          Högskolan i Halmstad

  

 

 
Halmstad 2010-05-25 
 

 

Utvärdering av 

Uppföljning av Handlingsprogram  
för miljömål i Hallands län 

 

    
 

Av 
Emma Svensson 
Gun Wallnedal 

 

 

 

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstad 
Handledare: Barbro Maijgren (Högskolan i Halmstad)  
   Marie-Helene Bergstrand (Länsstyrelsen) 
   Jennie Thronée (Länsstyrelsen)                     

  



 

 

 

  

 

Abstract 
 
Sweden’s environmental work is to set out from 16 national environmental quality objectives. 

It aims to work for a sustainable society and to solve our current environmental problems 

today and not pass them on to future generations.The purpose of this study was to evaluate 

Uppföljning av handlingsprogram för miljömål (a follow up-study of a programme for 

environmental quality objectives) and to propose new methods to work with the revision of 

Handlingsprogram – så genomför vi de regionala miljömålen i Hallands län (a programme to 

implement the regional environmental quality objectives in the County of Halland), a revision 

which will start in autumn 2010. We focused on the work done by the six municipalities of 

the County of Halland and by Region Halland, a joint venture organization of these 

municipalities. Results: Summaries from 2008 and 2010 both show a wide dissemination of 

the work done by the six municipalities. The priority of targets and actions are not made by 

the local officials. Instead, the decisions are made by politicians and are governed primarily 

by the municipalities and Region Halland's visions and by available funding and existing 

competence.The environmental target A Sustainable Good Built Environment is the 

environmental quality objective that contains the most measures Not Yet Started, suggesting 

that the objective is difficult to implement and that additional support from the County 

Government would be desirable. To promote future work a good communication between the 

County Government and the operators is of paramount importance. Our opinion is that the 

municipalities and the County have not so far been cooperating in the best possible way. The 

County Government wants to be considered a resource and a supporting organisation, but it is 

not often seen that way by the municipalities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

Sammanfattning 
 
Miljömålspolitiken i Sverige har som övergripande mål att vi till nästa generation ska kunna 

lämna över ett samhälle där de stora miljöfrågorna är lösta. År 1999 fastställde riksdagen 15 

nationella miljökvalitetsmål som ska vara uppfyllda till år 2020. Länsstyrelserna fick 

samtidigt regeringsuppdraget att föra in, konkretisera och följa upp målen på regional nivå 

och som en del i det uppdraget togs ett handlingsprogram fram i bred samverkan mellan 

länets miljöaktörer. I handlingsprogrammet finns 187 åtgärder fördelade på de olika 

miljömålen och en eller flera ansvariga finns för samtliga åtgärder. År 2008 gjordes 

en uppföljning av länets åtgärdsarbete. Syftet med studien var att följa upp och utvärdera 

delar av Uppföljning av handlingsprogram för miljömål samt att lägga fram förslag på nya 

arbetssätt inför Länsstyrelsen i Hallands läns arbete med att revidera Handlingsprogram – så 

genomför vi de regionala miljömålen i Hallands län, som ska påbörjas under hösten 2010. Vi 

har begränsat studien till länets sex kommuner och Region Halland, vilka tillsammans har 

ansvaret för att genomföra en betydande del av åtgärderna i handlingsprogrammet. 

 

Resultat: Två olika sammanställningar av åtgärdsarbetet från år 2008 respektive 2010 visar på 

en stor spridning av miljömålsarbetet i länets sex kommuner. Prioriteringen av delmålen och 

åtgärdsarbetet sker inte på tjänstemannanivå utan högre upp i beslutsfattandet och styrs främst 

av kommunens/Region Hallands vision, pengar och befintlig kompetens. God bebyggd miljö 

är det miljömål som har flest ej påbörjade åtgärder, vilket antyder att åtgärderna är svåra att 

genomföra samt att de skulle må väl av extra stöttning från länets Miljömålssekretariat. För 

att främja miljömålsarbetet är en väl fungerande kommunikation mellan länsstyrelsen och 

aktörerna av största vikt och vår uppfattning är att kommunerna och länsstyrelsen inte 

samarbetat på bästa tänkbara sätt. Kommunerna ser oftast länsstyrelsen som ett kontrollorgan 

och inte som den resurs och det stöd som länsstyrelsen vill vara eller tror sig vara. 

 

Vår uppfattning är att miljömålsarbetet skiljer sig åt beroende på kommunens storlek. Mindre 

kommuner har oftast knappare resurser och värdesätter högre de expertmöten som 

länsstyrelsen sammankallar till och de tycks även använda det regionala 

handlingsprogrammet som ett aktivt dokument i miljömålsarbetet. Större kommuner har oftast 

en stor miljöarbetsgrupp med egna experter och därmed tillgång till en bredare kompetens, 

vilket underlättar miljömålsarbetet och minskar behovet av hjälp utifrån. De arbetar utifrån 

egna miljöhandlingsplaner vilka har olika grad av koppling till det regionala 

handlingsprogrammet då förankringen i den kommunala framtidsvisionen är viktigast. 

Alla kommunerna anser att ett regionalt handlingsprogram enbart bör innehålla 

länsövergripande åtgärder med genomförandeansvar på länsstyrelsen eller Region Halland. 

Idag ligger genomförandeansvaret för 89 åtgärder på kommunerna. För vissa av dessa 

åtgärder har även andra myndigheter, företag och organisationer genomförandeansvar. Dessa 

aktörer ansvarar även för genomförandet av de övriga 98 åtgärderna i handlingsprogrammet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

Förord 
 

Detta examensarbete på 2*15 hp har skrivits under vårterminen 2010 och ingår i 

Miljövetarprogrammet på Högskolan i Halmstad. Miljövetenskap, biologi och kemi är 

huvudämnena som vi har studerat under vår studietid på sektionen för ekonomi och teknik. 

När det var dags för oss att skriva vårt examensarbete föll det sig naturligt att vi skulle arbeta 

med miljömålen då dessa ständigt är aktuella och innefattar många olika kunskapsområden 

som vi har kommit i kontakt med under vår utbildning. Efter kontakt med Länsstyrelsen i 

Hallands län fick vi reda på att de inför kommande revidering av handlingsprogrammet under 

hösten 2010, ville utvärdera delar av Uppföljning av handlingsprogram för miljömål som 

gjordes år 2008. På så sätt fick vi vårt uppdrag! 

 

Vi vill börja med att tacka Barbro Maijgren på Högskolan i Halmstad för att hon har ställt upp 

som handledare och stöttat oss i vått och torrt! Ett stort tack även till miljömålssamordnaren 

Marie-Helene Bergstrand och miljömålssekreteraren Jennie Thronée på Länsstyrelsen i 

Hallands län som har varit våra kontaktpersoner under arbetets gång.  

 

Tack alla från kommunerna samt Region Halland som ställt upp på att bli intervjuade av oss: 

Halmstad kommun: Stefan Agmarken, Kvalitetsenheten och Karin Larsson, Miljöstrateg. 

Falkenbergs kommun: Miljöstrategerna Jan-Olof Andersson och Sofia Hedberg. 

Hylte kommun: Bitte Rosén-Nilsson, Miljöstrateg. 

Varbergs kommun: Jeanette Larsson, Samhällsplanerare. 

Kungsbacka kommun: Elisabeth Ingemarsson-Nilsson, Agenda 21-samordnare. 

Laholms kommun: Kurt Persson, Miljöplanerare. 

Region Halland: Gert Erlandsson, Samordnare. 

 

Sedan vill vi även rikta ett särskilt tack till Eja Pedersen och Judit Sari på Högskolan i 

Halmstad som har varit till stor hjälp liksom datakonsulterna Johan och Stefan Enghult! 

 

Utan Er hade detta arbete inte varit möjligt! Tack ännu en gång! 

 

 

 

 

Halmstad 2010-05-14 

 

Emma Svensson & Gun Wallnedal 
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1. Inledning 
Miljömålspolitiken i Sverige har som övergripande mål att vi till nästa generation ska kunna 

lämna över ett samhälle där de stora miljöfrågorna är lösta. För att kunna göra detta krävs det 

att myndigheter, företag, organisationer och enskilda medverkar och är engagerade. 

 

År 1999 fastställde riskdagen 15 nationella miljökvalitetsmål som ska vara uppfyllda till år 

2020 (figur 1; bilaga 1). Förutom dessa tillkom år 2005 Ett rikt växt- och djurliv som därmed 

blev det 16:e nationella miljökvalitetsmålet. Länsstyrelserna fick år 1999 ett regeringsuppdrag 

att föra in, konkretisera och följa upp dessa mål på regional nivå.  

 

 
Figur 1. Sveriges 16 miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket, 2010 a) 

 

År 2003 antog länsstyrelsens styrelse regionala miljömål i Hallands län (Länsstyrelsen i 

Hallands län, 2006). 

 

År 2006 kopplades ett handlingsprogram till de regionala miljömålen; Handlingsprogram – 

så genomför vi de regionala miljömålen i Hallands län (Länsstyrelsen i Hallands län, 2006). 

Det arbetades fram med hjälp av åtta sektorsindelade arbetsgrupper som bestod av inbjudna 

deltagare från kommunerna, länsstyrelsen, Landstinget Halland, Region Halland, LRF, 

Skogsvårdsstyrelsen, trafikverken, näringslivsorganisationer, större företag, 

frivilligorganisationer med flera. Processen med framtagandet startade våren 2004, förslag till 

handlingsprogram sändes på remiss i juni 2005 och handlingsprogrammet var klart våren 

2006. Handlingsprogrammet är tänkt att fungera som en vägledning för de olika aktörerna och 

i programmet har de regionala målen brutits ner i 187 åtgärder där olika aktörer i länet står 

som åtgärdsansvariga. De största aktörerna är länsstyrelsen, kommunerna och Region 

Halland. Hallands län var relativt tidigt ute med att arbeta fram ett regionalt handlingsprogram 

och idag arbetar alla Sveriges län antingen utifrån egna program eller genom temaår med 

fokus på ett eller flera miljömål (Bergstrand, 2010). 
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År 2008 gjordes en uppföljning av handlingsprogrammet; Uppföljning av Handlingsprogram 

för miljömål (Länsstyrelsen i Hallands län, 2008). Syftet var att undersöka om något 

målområde behövde extra stöttning. Underlaget till uppföljningen bestod av en 

enkätundersökning som skickades ut till kommunerna, länsstyrelsen, Landstinget Halland, 

Region Halland, Skogsvårdsstyrelsen, Jordbruksverket, statliga myndigheter, de kommunala 

bostadsbolagen, länstrafiken, 67 större företag (>100 anställda) och några 

intresseorganisationer. I enkäten ombads aktörerna att ange i vilken grad de genomfört de 

olika åtgärderna i handlingsprogrammet och svaren sammanställdes sedan både per aktör och 

per miljömål för att ge en sammantagen bild av länets miljömålsarbete (Länsstyrelsen i 

Hallands län, 2008). Enligt M-H Bergstrand på Länsstyrelsen i Hallands län har det hitintills 

inte genomförts sådana uppföljningar i så många av länen. 

 

Denna studie är bland annat en utvärdering av uppföljningen och det saknas jämförbara 

studier. Dock finns det andra examensarbeten som analyserar miljömålen och 

miljömålsarbetet (Larsson, 2003; Ståhlberg, 2004; Johansson, 2003). 

1.1 Dagsläget för de nationella miljökvalitetsmålen 

Miljömålsrådet bedömer i dagsläget att endast ett av miljökvalitetsmålen, Skyddande 

ozonskikt, är möjligt att nå inom den utsatta tidsramen. Sex mål anses möjliga att nå om 

ytterligare åtgärder sätts in och nio av målen anses mycket svåra eller omöjliga att nå även om 

ytterligare åtgärder sätts in. Positivt är ändå att utvecklingen i miljön går åt rätt håll inom 

många områden och att endast ett mål, Begränsad klimatpåverkan, har en negativ trend. 

Andra områden som anses som särskilt problematiska är Giftfri miljö och Biologisk mångfald. 

Miljömålsarbetet påverkas också positivt av olika åtgärdsarbeten inom EU och i övriga 

världen. Nu eftersträvas en global överenskommelse för att klimatmålet ska kunna anses 

möjligt att nå (Naturvårdsverket, 2009; Naturvårdsverket, 2010 a). 

1.2 Dagsläget för de regionala miljökvalitetsmålen 

Länsstyrelsen i Hallands län bedömer i dagsläget att endast ett mål, Skyddande ozonskikt, är 

möjligt att nå inom den utsatta tidsramen. Fyra mål anses möjliga att nå om ytterligare 

åtgärder sätts in och tio av målen anses mycket svåra att nå (Länsstyrelsen i Hallands län, 

2010 a). 

1.3 Aktuella aktörer i miljömålsarbetet 

1.3.1 Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsen är ett statligt samordningsorgan som arbetar regionalt efter uppdrag från 

regeringen. Dess uppgift är både att genomföra riksdagens och regeringens beslut men även 

att upplysa regeringen om information från länet. Länsstyrelsen är därmed en länk mellan den 

centrala och den regionala samhällsnivån. Det finns en länsstyrelse i alla Sveriges län och 

dess chef kallas för landshövding (Länsstyrelsen i Hallands län, 2010 b; Länsstyrelsen i 

Hallands län, 2010 c). 

Det är flera lagar och förordningar som finns som grund till den myndighetsutövning, tillsyn 

och rättstillämpning som länsstyrelsen utför. Även kunskapsförmedling, samordning och 

utveckling är uppgifter som de arbetar med. Länsstyrelsens roll och dess uppgifter som 

sträcker sig över många sakområden har förändrats under åren. ”Att främja länets utveckling 

på invånarnas villkor utifrån uppdraget från regeringen och den av svenska folket valda 

riksdagen” (Länsstyrelsen i Hallands län, 2010 c), är länsstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter. 

Områden som länsstyrelsen arbetar inom är: civilt försvar, fredstida krishantering och 
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räddningstjänst, social omvårdnad, kommunikationer, livsmedelskontroll, djurskydd och 

allmänna veterinära frågor, lantbruk, fiske, jämställdhet mellan kvinnor och män, integration, 

kulturmiljö, regional utveckling, hållbar samhällsplanering och boende, planväsende och 

hushållning med naturresurser, naturvård och miljöskydd, mottagande av skyddsbehövande 

som beviljats uppehållstillstånd m.m. (figur 2). Länsstyrelsen i Hallands län har cirka 170 

anställda som arbetar med frågor inom dessa områden. 

 

Figur 2. Länsstyrelsens organisation (Länsstyrelsen i Hallands län, 2010 b)  

1.3.2 Hur arbetar Länsstyrelsen i Hallands län med miljömålen? 

Hallands miljömålsarbete samordnas av Miljömålssekretariatet som arbetar 

enhetsövergripande. Miljömålssekretariatet består av två samordnare som på deltid arbetar 

med miljömålen och miljömålsarbetet kommer även in direkt eller indirekt på många områden 

inom länsstyrelsens verksamhet (Thronée, 2010; Länsstyrelsen i Hallands län, 2010 a). 

Handläggare inom olika miljömålsområden är knutna till Miljömålssekretariatet genom att de 

bidrar med sakkunskap och kompetens inom var sitt område vid uppföljningen. När de 

regionala miljömålen tas fram eller revideras är det Miljömålssekretariatet som står för att 

samordna de olika aktörerna på länsstyrelsen och i länet. Miljömålssamordnarna uppdaterar 

miljömålsportalen vilken är en informationsplats om Sveriges miljömålsarbete, arbetar med 

framtagandet av den årliga rapporten Hur mår Halland, planerar och genomför 

Miljömålskonferensen som presenterar denna och medverkar i nätverk och seminarier. De 

sprider även information genom hemsidan, föredrag, utställningar etc. De samverkar med 

andra miljömålssamordnare i länen i södra Sverige. Det finns en styrgrupp med representanter 

från olika sektorer och från enheterna på länsstyrelsen som hjälper miljömålssamordnarna att 

planera, förankra och återkoppla till organisationens eller sektorernas miljömålsarbete. 
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1.3.3 Kommunerna 

 

Hallands län består av sex kommuner och styrs av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet inom kommunen och fattar beslut om 

mål, riktlinjer och ekonomiska frågor såsom budget, skatt, årsredovisning. Fullmäktige utser 

revisorer till granskningen av kommunens verksamhet, bestämmer vilka nämnder som ska 

finnas och väljer ledamöter till nämnderna. Inom nämnderna arbetar tjänstemän som utför det 

dagliga arbetet inom kommunen. De förbereder även ärenden som ska beslutas av fullmäktige 

och genomför beslut som redan är fattade. Miljönämnden, socialnämnden och kulturnämnden 

är exempel på olika nämnder (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008; Peterson, 2007). 

  

Kommunfullmäktige väljer även kommunstyrelsen som är fullmäktiges beredande och 

verkställande organ. Kommunstyrelsens arbetsuppgifter är att ansvara för ekonomin och att 

samordna arbetet i kommunen. Kommunernas och även landstingens och regionernas arbete 

styrs av kommunallagen. Lagen innebär att dessa båda aktörer själva får bestämma hur de ska 

utföra sina uppgifter och även hur resurserna ska fördelas. Detta brukar kallas för kommunalt 

självstyre och denna grundläggande princip finns inskriven i regeringsformen som är en av 

grundlagarna. Riksdagen och regeringen bestämmer ramarna som kommunerna måste följa 

men utöver det får kommunen bestämma om till exempel skattesatsen. 

1.3.4  Region Halland 

 

Region Halland bildades 2003 och är ett kommunalförbund som arbetar med utveckling och 

tillväxt i länet. Landstinget Halland och kommunerna äger tillsammans Region Halland vars 

verksamhet finansieras med skattemedel. Upplevelsenäringen, Hälsoteknik, Livsmedel och 

Miljöteknik/Hållbar energi är fyra tillväxtområden där man samarbetar med företag och andra 

aktörer inom regionen. Verksamheten som bedrivs är väldigt bred då områden som 

infrastruktur, folkhälsa, välfärdsservice, kultur, boende, 

kompetensutveckling/arbetskraftsutbud, entreprenörskap/nyföretagande och 

företagsutveckling/innovationer berörs. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) beskriver 

visionen ”Halland - bästa livsplatsen” vilken Region Halland arbetar efter i sitt 

utvecklingsarbete. Den 1 januari 2011 kommer verksamheterna inom Region Halland och 

Landstinget Halland att slås ihop och bilda en regionkommun. Regional utveckling och hälso- 

och sjukvård kommer då att finnas i en och samma organisation. På regionkansliet som ligger 

i Halmstad arbetar totalt ca 85 personer varav 35 är anställda för projekt. Det finns tre enheter 

på kansliet vilka är uppdelade i livsmiljö, tillväxt och enheten för administration. 

Naturbruksgymnasierna Plönninge och Munkagård och folkhögskolorna Katrineberg och 

Löftadalen har Region Halland som huvudman (figur 3; Region Halland, 2009). 
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Figur 3. Region Hallands organisation (Region Halland, 2010) 

 

1.4 Syfte och målsättning 

Syftet med studien var att följa upp och utvärdera delar av Uppföljning av handlingsprogram 

för miljömål samt att lägga fram förslag på nya arbetssätt inför Länsstyrelsen i Hallands läns 

arbete med att revidera Handlingsprogram – så genomför vi de regionala miljömålen i 

Hallands län, som ska påbörjas under hösten 2010.  

 

Målsättningen var att utifrån analysen av det material som insamlats genom intervjuer kunna 

lägga fram förslag på nya arbetssätt vid framtagande av åtgärdsförslag samt att utifrån 

resultatet från en ny uppföljning göra en jämförelse mellan kommunernas miljömålsarbete 

och analysera skillnaderna, exempelvis: ”Varför har vissa kommuner lyckats bättre med 

uppfyllelsen av miljömålen än andra?”, ”Inom vilka miljömål är åtgärderna ej påbörjade?” 

och ”Vilka blir konsekvenserna av att vissa mål väljs bort”? Målsättningen var också att 

studera hur väl kommunerna och Region Halland lyckats med att nå målen, vilka mål som 

nåtts, varför vissa mål inte påbörjats, skillnader mellan stora och små kommuner och 

tjänstemäns attityder till de olika delmålen.  

1.5 Avgränsningar 

Handlingsprogram – så genomför vi de regionala miljömålen i Hallands län och Uppföljning 

av Handlingsprogram för miljömål är utgångspunkterna för arbetet. Det är ett omfattande 

material och möjligheten att studera alla aktörerna saknades varvid en avgränsning krävdes. 

Miljömålssekretariatet, vår samarbetspartner på länsstyrelsen, framförde i ett tidigt skede att 

man främst var intresserad av att följa upp kommunernas miljömålsarbeten då de ansvarar för 

väldigt många åtgärder och Region Hallands miljömålsarbete då regionen har kontakt med 

många olika aktörer. I studien har vi därför valt att lägga fokus på Hallands läns sex 

kommuner och Region Halland. 

 

Aktuellt i studien har varit att titta närmare på de åtgärder som hamnat i svarskategorierna  

ej påbörjade och övrigt. Kommunerna är ansvariga för genomförandet av totalt 89 åtgärder 

och enligt Uppföljning av handlingsprogram för miljömål hade länets sex kommuner mellan 

17 och 37 åtgärder i svarskategorierna ej påbörjade och övrigt. Region Halland är ansvarig 

för genomförandet av 16 åtgärder varav fyra återfanns i svarskategorierna ej påbörjade och 

övrigt (bilaga 2). 
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2. Metod  
Arbetet påbörjades genom en studie av aktuell litteratur framtagen av Länsstyrelsen i 

Hallands län; Handlingsprogram – så genomför vi de regionala miljömålen i Hallands län 

(Länsstyrelsen i Hallands län, 2006) och Uppföljning av Handlingsprogram för miljömål 

((Länsstyrelsen i Hallands län, 2008). 

 

Då arbetet har skett i samarbete med Miljömålssekretariatet på Länsstyrelsen i Hallands län 

gavs tillgång till ett omfattande ej publicerat arbetsmaterial från Uppföljning av 

Handlingsprogram för miljömål. Utifrån det materialet gjordes en gemensam 

tabellsammanställning av alla kommunernas åtgärdsarbete år 2008 vilken gav en total 

överblick av svarskategorierna ej påbörjade och öviga. Sammanställningen visade att alla 

kommunerna hade mellan 17 och 37 åtgärder i dessa kategorier och att det oftast inte var 

samma åtgärder det handlade om, varför 69 av de 89 åtgärderna berördes. 

 

För att komma vidare i arbetet kontaktades de personer som svarat på enkätundersökningen 

som låg till grund för Uppföljning av Handlingsprogram för miljömål. Kontakten skedde först 

via ett mail som innehöll en presentation av oss, en beskrivning av examensarbetet samt 

information om att en telefonkontakt skulle tas senare i veckan. Vid telefonsamtalet ombads 

de att avsätta cirka 2 timmar för ett personligt samtal och de fick veta att vi ville gå igenom 

kommunens/Region Hallands svar från den tidigare åtgärdsuppföljningen för att se vad som 

hänt sedan år 2008. Mötet bekräftades med ett mail där respektive aktörs enkätsvar från   

år 2008 bifogades. I enkätsvaren hade de inför samtalet aktuella åtgärderna markerats, så att 

informanterna lätt skulle kunna förbereda sig. 

 

Målsättningen med rapporten innefattade även att ge förslag på hur miljömålsarbetet i länet 

skulle kunna förbättras och efter en diskussion med Miljömålssekretariatet på länsstyrelsen 

och vår handledare Barbro Maijgren formulerades 13 objektiva frågor att ställa till 

kommunerna/Region Halland.  

 

Inför intervjuerna studerades Kvales (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, där bl.a. 

vikten av att vara objektiv belyses. Intervjuerna spelades in efter samtycke med informanten. 

Syftet med inspelningen var att kunna analysera innehållet i efterhand och att fokusera på 

informanternas svar snarare än på att föra anteckningar. Informanten upplystes om att 

inspelningen endast skulle användas under arbetet med den här studien och att den sedan 

skulle förstöras. Samtliga deltagare godkände att intervjun spelades in. Under intervjuerna 

deltog båda två aktivt och frågorna ställdes växelvis. Efter varje intervju avlyssnades 

inspelningen, svaren på de 13 frågorna tecknades ner och kommunernas/Region Hallands 

nuvarande åtgärdsarbete fördes in i en tabell där åtgärderna är uppställda i samma ordning 

som de är i miljökvalitetsmålen och i de regionala delmålen. De miljömål, delmål eller 

åtgärder som ej berörs i studien togs bort för att minska ned materialet. Åtgärds-

sammanställningen numrerades så att man lätt ska kunna hitta i den vid hänvisning till någon 

åtgärd i rapportens löpande text. Informanterna fick därefter läsa igenom tolkningarna av 

svaren och de ombads att göra ändringar eller tillägg om så önskades. I detta skede uppstod 

ett problem. Flera av informanterna hade inte mandat att officiellt föra kommunens talan vad 

gällde miljömålsarbetet och ville därför inte att svaren skulle publiceras. Kvale (2009) 

diskuterar i Den kvalitativa forskningsintervjun huruvida deltagandet i en intervju kan leda till 

konsekvenser för den som deltar, samt påtalar att en skyddad identitet kan vara en lösning. 

 

Alla informanterna ingår i ett Agenda 21-nätverk som träffas regelbundet. Vid en sådan träff 

inbjöds vi att göra en halvtidsredovisning av studien. Under mötet diskuterades problemet 

med att publicera svaren från intervjuerna och det togs ett enhälligt beslut om att 
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kommunernas svar skulle avidentifieras där så var möjligt, men att Region Hallands svar inte 

kunde avidentifieras, då deras svar speglar en annan typ av aktör och därmed sticker ut. En 

del av det som framkom vid intervjuerna togs trots detta tillbaka av några informanter. De 

aspekter som har ansetts vara mycket relevanta för rapporten finns ändå med i resultatet och i 

diskussionen, men kopplingen till var tankarna härleder ifrån saknas. 

 

I sammanställningen av svaren på de 13 frågorna redovisas kommunerna som  

Kommun 1- Kommun 6 där den kommuns svar som anses vara av störst intresse återfinns 

överst och den kommuns svar som anses vara av minst intresse återfinns nederst. En särskild 

kommun hamnar således inte under en och samma beteckning i sammanställningen och bör 

därför vara svår att identifiera. 

 

3. Resultat 

3.1 Sammanställning av Hallands läns kommuners nuvarande 
åtgärdsarbete 

Tabell 1 visar en sammanställning av Hallands läns kommuners nuvarande åtgärdsarbete. 

Varje kommun har en egen kolumn där enbart de åtgärder som inför studien återfanns i 

svarskategorierna ej påbörjad och övrigt rapporteras; en tom ruta innebär således att åtgärden 

tidigare var genomförd, delvis genomförd eller påbörjad. Åtgärderna är uppställda i samma 

ordning som i miljökvalitetsmålen och i de regionala delmålen och de är numrerade utifrån 

det regionala handlingsprogrammet. För att minska ned materialet är de miljömål, delmål eller 

åtgärder som ej berörs i studien borttagna liksom de delmål som ströks vid revideringen år 

2007 (Länsstyrelsen i Hallands län, 2006; Länsstyrelsen i Hallands län, 2008; eget framtaget 

material). 

 

Genomförd innebär att åtgärden är slutförd eller att åtgärden pågår löpande. 

 

Delvis genomförd men avslutad innebär att åtgärden inte genomförts fullt ut enligt 

intentionerna i handlingsprogrammet och ytterligare insatser är inte planerade.  

 

Påbörjad innebär att arbetet med åtgärden har påbörjats. 

 

Ej påbörjad 

 

Övrigt inom denna svarskategori finns de åtgärder som ej har varit aktuella och de delmål 

som ströks vid revideringen. 

 

3.2 Sammanställning av Region Hallands nuvarande åtgärdsarbete 

Tabell 2 visar en sammanställning av Region Hallands nuvarande åtgärdsarbete och är 

uppbyggd på samma sätt som tabell 1.  
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Tabell 1. Sammanställning av kommunernas nuvarande åtgärdsarbete  

1. Begränsad klimatpåverkan 

1.2. Nettoutsläppen av 
koldioxid från 
landtransporter inklusive 
arbetsmaskiner ska i 
absoluta tal ha minskat 
med minst 5 % mellan år 
2000 och 2010. 
 

1.2.1. Planera för fler 
industrispår samt öka 
järnvägens andel av 
godstransporterna. 

  Delvis genomförd men 
avslutad Diskussionen 
har pågått. Stora Enso 
kör gods på järnväg. 
Företaget Kappa 
Förenade Well kunde 
inte styra om sin 
produktion. 

  Ej påbörjad 
 

1.2.2. En policy för 
miljökrav vid upp-
handling av 
transporttjänster, 
fordon och arbets-
maskiner ska finnas. 

 Genomförd Miljökrav 
inarbetat i 
upphandlingsrutinerna, 
saknar dock dokument 
om policyn. 

   Genomförd 
Har en generell 
upphandlingspolicy där 
miljökrav ingår. 

1.2.3. Alla nya bussar i 
kollektivtrafiken drivs 
på förnyelsebart 
bränsle eller med 
elhybridteknik eller 
liknande. 

   Påbörjad I Hallands-
trafiken där kommunen 
är delägare pågår en 
diskussion om utbyte 
av nuvarande bränsle 
mot miljövänligare 
alternativ.  

Ej påbörjad 
Hallandstrafiken som 
driver  
kollektivtrafiken, gjorde 
förra året upphandling av 
nya biodieselfordon. 

 

1.2.4. Erbjuda kurser i 
sparsamt körsätt (s.k. 
eco-driving) till alla 
anställda. 

    Ej påbörjad Inga planer 
på detta, gjordes för 
något år sedan. 
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1.2.6. Starta bilpooler    Påbörjad En utredning 
om kommunens egna 
bilinnehav pågår. Inget 
intresse av privat 
bilpool då tätorten är 
för liten.   
 
 
 
 

  

1.2.8. Alla kommuner 
har antagit någon form 
av program eller 
strategi för ett miljö-
anpassat transport-
system senast år 2010. 

 Påbörjad Arbetar utifrån 
en transportutredning 
som gjordes i juni 2009. 
Ska följas upp varje år.  

Delvis genomförd men 
avslutad De 
samordningar som har 
gått att genomföra har 
utförts. 

  Genomförd Prioriterat 
mål i budget att minska 
koldioxidutsläppen från 
kommunala 
tjänsteresor. 

1.3.2. Moderna 
resecentra i alla 
kommuner finns senast 
2010. 

  Påbörjad Ifrågasätter 
vad som menas med 
modernt resecentra. 
Påbörjad med 
avseende på att det 
ska funka med 
parkeringsplatser etc 
för de som åker 
kollektivt. Samarbetar 
med Torup där 
tåg/bussar avgår. 

Övrigt Då moderna 
resecentra innebär att 
alla kommunikationer 
ska mötas. År 1992 
flyttade Banverket 
järnvägen 3km ut från 
centrum. Dock kan 
busstationen i centrum 
moderniseras genom 
elektroniska tavlor med 
trafikinformation. 

Ej påbörjad Dubbelspår 
med resecentrum finns 
med i nationell 
infrastrukturplan 2010-
2021. 

 

1.3.3. Utreda 
möjligheterna att 
förlänga tågpendeln 
från Göteborg söderut 

Ej påbörjad Annan 
aktör bör driva frågan 
t.ex. Hallandstrafiken 
som kommunen äger 

 Övrigt     

1.4.  Alla företag, 
organisationer och 
myndigheter med mer 
än 50 anställda ska ha 
antagit en resepolicy 
med tydlig miljöprofil år 
2010. 

1.4.1. Målet är i sig en 
åtgärd. 
 
 
 

 
 

Påbörjad Kommunen har 
en resepolicy. Har en 
övergripande 
energidialog (ej enbart 
transport) med övriga 
företag. 
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1.6. Utsläppen av 
koldioxid från 
uppvärmning och drift av 
bostäder och lokaler ska 
minska med minst 50 % 
mellan 1995 och 2010. 
 

1.6.1. Företag, 
organisationer och 
förvaltningar har 
snarast möjligt och 
senast 2009 infört ett 
s.k. energilednings-
system 

Påbörjad Genom 
Energy Performance 
Contracting. Anser 
målet vara viktigare än 
vägen. 2009-2010 
beräknar man minska 
koldioxidutsläppen 
med 4700 ton. HFAB 
införde ett 
energiledningssystem 
för flera år sedan.  

 Påbörjad Ifrågasätter 
vad som menas med 
energiledningssystem. 
Arbetar med 
fastighetsuppföljning. 
Sedan 2008 följs 
kommunens 
fastigheters 
energiåtgång upp 
m.h.a. ett inköpt 
datorsystem. 

  Påbörjad Har anställt 
en energiingenjör, 
genomfört 
energianalys och 
energideklaration av 
alla fastigheter. 
Diskuterar i dagsläget 
olika åtgärder för att 
minska energibehovet. 

1.9. Produktionen av 
biobaserade bränslen 
och drivmedel från 
jordbruksgrödor ska 
vara högre 2010 än 
2003. 

1.9.1. Ökad info om 
förutsättningar för 
produktion om 
biobränslen i jord-
bruket i kombination 
med investeringsstöd 
till anläggningar för 
biobränslen. 

 Ej påbörjad 
Men LRF går ut med bra 
information till 
jordbrukarna. 

Övrigt Odlas inte mkt 
jordbruksgrödor. 
Jordbruken producerar 
djur och foder. 

 Övrigt Annan aktör bör 
ansvara. Anser ej att 
kommunen kan avgöra 
vad jordbruken ska odla. 
Inga investeringsstöd till 
privata anläggningar 
ges. 

 

 

2. Frisk luft 
 

2.3.  År 2010 ska 
utsläppen av flyktiga 
organiska ämnen 
(VOC) i Halland, exkl. 
metan, ha minskat med 
45 % utgående från år 
1999. 

2.3.1. En policy för 
miljökrav vid 
upphandling av 
transporttjänster, fordon 
och arbetsmaskiner ska 
finnas. 

     Genomförd 
Har en generell 
upphandlingspolicy där 
miljökrav ingår. 

2.6. Minst 50 % av de 
enskilda hushåll vars 
huvudsakliga 
uppvärmning av 
bostaden sker med 
hjälp av småskalig 
eldning med fasta 

2.6.1. De lokala 
hälsoskyddsföreskrifter
na innehåller senast 
2008 krav på 
miljögodkända pannor 
vid byte eller 
nyinstallation. 

    Ej påbörjad 
 
 

Ej påbörjad 
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biobränslen bör göra 
detta med 
miljögodkända 
vedpannor med 
ackumulatortank eller 
med miljögodkänd 
anläggning för pellets-
eldning senast 2010. 

2.6.2. Kampanj för 
spridning av kunskap 
om miljömedicinska 
risker med 
luftföroreningar 
genomförs senast 
2010. 

Genomförd Info om 
vedeldning i dags-
press. Alla i tomtkön får 
tidigt info om 
energieffektivt 
byggande. Kväve-
dioxid mäts i centrum 
och halten redovisas 
genom färgändring på 
cykelkonstverk på 
Arenahallen. 

Ej påbörjad 
Kommunen deltar 
gärna men anser att 
Landstinget eller 
Region Halland bör 
ansvara. 

Påbörjad Ifrågasätter 
vad som menas med 
miljömedicinska risker. 
Ev. samarbete med 
Landstinget. Arbetar 
med en 
Klimatstrategikampanj 
med info till skolor och 
hushåll om vad varje 
invånare kan göra för 
att påverka utsläpp.  

 Ej påbörjad 
 

Ej påbörjad 
 

 

4. Giftfri miljö 
4.1. Senast år 2010 ska 
varor vara försedda 
med hälso- och 
miljöinformation om de 
farliga ämnen som 
ingår. 

4.1.1. Vid upphandling 
av tjänster eller 
produkter ställa som 
krav att kemiska 
produkter och varor 
(som inhandlas eller 
ska användas av den 
som utför tjänsterna) är 
försedda med hälso- 
och miljöinformation om 
de farliga ämnen som 
ingår. 

     Genomförd 
Har en generell 
upphandlingspolicy där 
miljökrav ingår. 
 

4.1.2. Kontroll av 
tillverkares och 
importörers efterlevnad 
av gällande lagar 
avseende hälso- och 
miljöinformation 
 
 

  Genomförd Under 2009 
deltog MoH i en 
länsomfattande 
kampanj. 
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4.2. I fråga om 
utfasning av farliga 
ämnen ska följande 
gälla. Nyproducerade 
varor ska så långt det 
är möjligt vara fria från: 
Nya organiska ämnen 
som är långlivade 
(persistenta) och 
bioaccumulerande, nya 
ämnen som är 
cancerframkallande, 
arvsmassepåverkande 
och fortplantnings-
störande samt 
kvicksilver så snart som 
möjligt, dock senast 
2007, 
Övriga cancerfram-
kallande, arvsmasse-
påverkande och 
fortplantningsstörande 
ämnen samt sådana 
ämnen som är hormon-
störande eller kraftigt 
allergiframkallande, 
senast år 2010 om 
varorna är avsedda att 
användas på ett sådant 
sätt att de kommer ut i 
kretsloppet, 
Övriga organiska 
ämnen som är 
långlivade och 
bioaccumulerande, 
samt kadmium och bly, 
senast år 2010. 
Dessa ämnen ska inte 

4.2.1. Företag som 
hanterar särskilt farliga 
ämnen inventeras för 
att få en bättre 
uppfattning om vilka 
ämnen som används 
och i vilka mängder. 

Pågår kontinuerligt 
Följs upp i det ordinarie 
tillsynsarbetet. 

 Ej påbörjad Hylte har 
dock inte så många 
företag som hanterar 
särskilt farliga ämnen. 
Länsstyrelsen har 
tillsyn för Stora Enso. 

   

4.2.2. Vid all offentlig 
upphandling ställs krav 
på att inköpta varor i 
huvudsak är fria från 
hälso- och miljöfarliga 
ämnen. 

     Genomförd 
Har en generell 
upphandlingspolicy där 
miljökrav ingår. 
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heller användas i 
produktionsprocesser 
om inte företaget kan 
visa att hälsa och miljö 
inte kan komma till 
skada. Redan befintliga 
varor, som innehåller 
ämnen med 
ovanstående egen-
skaper eller kvicksilver, 
kadmium och bly ska 
hanteras på ett sådant 
sätt att ämnen inte 
läcker ut i miljön. 
Spridning via luft och 
vatten till Sverige av 
ämnen som omfattas 
av delmålet ska minska 
fortlöpande. Delmålet 
omfattar ämnen som 
människan framställt 
eller utvunnit från 
naturen. Delmålet 
omfattar även ämnen 
som ger upphov till 
ämnen med ovan-
stående egenskaper, 
inklusive de som bildats 
oavsiktligt. 

4.3. År 2020 uppgår 
kvicksilverhalten i 
avloppsslam till högst 
0,5 mg/kg TS (TS= 
torrsubstans). 
 

4.3.1.Tillsynsmyndig-
heterna informerar alla 
som är verksamma 
inom tandvården om de 
krav som gäller för 
skötsel och tömning av 
amalgamavskiljare.  
 
 

Pågår kontinuerligt 
Följs upp i det ordinarie 
tillsynsarbetet. 
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4.5. Ökad kunskap i 
alla led från producent 
till konsument om 
ämnen som medför 
miljö- och hälsorisker 
och återfinns i 
konsumentprodukter 
samt i samhället i 
övrigt. 

4.5.1. Samtliga 
verksamhetsutövare 
har en kemikalielista 
samt varuinformations-
blad enl. egenkontroll-
förordningen. 

      

4.5.2. Långsiktiga 
informations- och 
utbildningsinsatser.  

Påbörjad Konsument 
Halmstad 
tillhandahåller 
trycksaker kring gifter i 
miljön utgivna av 
Konsumentverket, 
Kemikalieinspektionen 
respektive Råd & Rön 
AB m.fl. 

  Ej påbörjad 
Informationskampanj 
startar 2011. 

Påbörjad Information 
om miljömärkta varor till 
skolklasser, föreningar, 
företag, politiska parti, 
öppen förskola etc. 

 

 
 

6. Säker strålmiljö 
 

6.2. År 2020 ska 
antalet årliga fall av 
hudcancer orsakade av 
UV-strålning vara lägre 
än år 2000. 
 

6.2.1.Informera om 
farorna med solning/ 
UV-strålning samt 
sprida info om "säker 
soltid". Arbetet behöver 
bedrivas kontinuerligt. 

 Genomförd Mha 
Landstinget. Kommunen 
sprider gärna 
informationsmaterial på 
offentliga platser. 

    

6.2.2. Riktad 
information till 
solarieägarna. 

 Genomförd Ifrågasätter 
resultatet . Anser att 
Landstinget bör ansvara. 

    

6.3. Riskerna med 
elektromagnetiska fält 
(EMF) ska kontinuerligt 
kartläggas och 
nödvändiga åtgärder 
ska vidtas i takt med att 
sådana eventuella 
risker identifieras. 

6.3.1. Följa och 
förmedla 
kunskapsläget kring 
riskerna med 
elektromagnetiska fält 
(EMF). 
 
 

 Påbörjad 
Uppdaterar sig ang. 
EMF-forskning vid 
behov, ex DP-planering.  
 

 Ej påbörjad Alla chefer 
med personalansvar 
ansvarar för detta och 
redovisning ska ske 
årligen i samband med 
arbetsmiljöredovisning. 
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7. Ingen övergödning 
 

7.2. Fram till år 2010 
ska de halländska 
vattenburna utsläppen 
av fosforföreningar från 
mänsklig verksamhet till 
sjöar, vattendrag och 
kustvatten ha minskat 
med 20 % från 1995 
års nivå. 

7.2.3. Kartläggning av 
utsläppen av 
föroreningar från 
enskilda hushållsavlopp 
och krav på rening av 
avloppsvattnet så att 
Naturvårdsverkets 
riktlinjer avseende 
fosforreduktion uppnås. 

 Påbörjad 
MoH inventerar 
enskilda avlopp och 
kommer senare att 
informera 
fastighetsägarna om 
och vilka förändringar 
som måste göras. 

Ej påbörjad Inga 
resurser till 
kartläggning. Dock har 
Vattenråd för Nissan 
bildats vars syfte är att 
inventera de stora 
hoten och därefter vidta 
de åtgärder som 
behövs.   

   

 

9. Grundvatten av god kvalitet 
9.1. 
Grundvattenförande 
geologiska formationer 
av vikt för nuvarande 
och framtida vatten-
försörjning ska senast 
år 2010 ha ett lång-
siktigt skydd mot 
exploatering som 
begränsar 
användningen av 
vattnet. 
 

9.1.1. Arbetet med nya 
och reviderade 
bestämmelser för 
skyddsområden för 
vattentäkter skall 
forceras för att kunna 
bli klart till 2010.  

  Påbörjad Vattenför-
sörjningsplan antogs av 
samhällsbyggnads-
nämnden 2009.  Har 
uppdaterat vatten-
skyddsområden med 
föreskrifter och 
områdesavgränsningar. 

   

9.1.2. I kommunernas 
materialförsörjningsplan
er (berg, grus och 
sand), ska slås fast att 
”grusförekomster som 
har stort värde för den 
nuvarande och framtida 
vattenförsörjningen och 
för natur- och 
kulturlandskapet inte 
ska exploateras.”  

Ej påbörjad  
Saknar 
materialförsörjnings-
plan. Är restriktiva med 
att ge tillstånd för berg- 
och grustäkter. 
 
 

Ej påbörjad 
Länsstyrelsen bör 
ansvara. Anser ej att 
det bör finnas med i 
kommunal plan då 
länsstyrelsen redan 
idag utreder och 
beslutar i frågan om 
uttag av grus m.m.  
Bör kanske vara med i 
regional eller nationell 
plan? 
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9.1.3 .I varje kommuns 
planarbete ska hänsyn 
tas till kommunala 
vattentäkters 
tillrinningsområden.  

  Påbörjad Utgår ifrån 
befintlig 
Vattenförsörjninsgplan 
och Vattenråd. 

   

9.3. Senast år 2010 ska 
alla vattenförekomster 
som används för uttag 
av vatten som är avsett 
att användas som 
dricksvatten och som 
ger mer än 10m3 per 
dygn i genomsnitt eller 
betjänar mer är 50 
personer per år uppfylla 
gällande svenska 
normer för dricksvatten 
av god kvalitet med 
avseende på radon 
samt föroreningar 
orsakade av mänsklig 
verksamhet. 
 

9.3.1. I varje kommuns 
planarbete ska hänsyn 
tas till kommunala 
vattentäkters 
tillrinningsområden.  

  Påbörjad    

9.3.3. Alla verksam-
heter och boende i 
vattenskyddsområde 
ska fortlöpande 
informeras om vilka 
begränsningar som 
gäller och vad syftet 
med dessa är. 

  Påbörjad 
Informationsbroschyr 
finns på hemsidan. 
Broschyren bifogas när 
annan information 
skickas. 

   

9.3.4. Respektive 
tillsynsmyndighet bör 
upprätta en policy för 
användning av kemiska 
bekämpningsmedel i 
vattenskyddsområde.  

  Påbörjad Under 2009 
genomfördes möte med 
bl.a. Region Halland. 
Upprättat broschyrer 
och tillsynshandledning. 
Finns även med i 
Vattenskyddsplanen. 

  Ej påbörjad  
 

 

10. Hav i balans och levande kust och skärgård 
10.7. Buller och andra 
störningar från båttrafik 
ska vara försumbara 
inom särskilt känsliga 
och utpekade 
skärgårds- och 
kustområden senast år 
2010. 

10.7.1. En länsom-
fattande inventering av 
särskilt känsliga kust- 
och skärgårdsområden 
samt förslag till 
restriktioner för båttrafik 
m.m. bör vara klart 
senast 2008. 

Ej påbörjad 
Länsstyrelsen bör 
ansvara. 

Ej påbörjad 
Länsstyrelsen bör 
ansvara. Kommunen 
efterfrågar en 
inventering. Skulle ge 
alla länets kommuner 
likvärdig grund vid 
beslutsfattande och 
underlätta ÖP-arbete. 

Övrigt    
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11. Myllrande våtmarker 
11.3. I odlings-
landskapet ska minst 
700 hektar våtmark 
med huvudsyfte att 
gynna den biologiska 
mångfalden anläggas 
eller återställas fram till 
år 2010,med utgångs-
punkt från 2000.  

11.3.2. Varje kommun 
ska senast 2010 i sin 
översiktsplan ha angivit 
områden lämpliga för 
våtmarksanläggning, 
alternativt antagit en 
särskild våtmarksplan. 

Ej påbörjad 
Arbetet med att 
aktualisera ÖP är 
väldigt stort.  

Påbörjad ÖP är från 
1990, arbetet med ny 
ÖP där lämpliga 
våtmarksområden 
pekas ut kommer att 
vara klar 2013. 
Lämpliga områden är 
redan kartlagda av 
länsstyrelsen. 

Övrigt Uppfattade att 
det gällde att nyanlägga 
våtmarker i 
odlingslandskapet vilket 
inte behövs här då det 
finns många naturliga 
våtmarker. 

  Ej påbörjad 
 

 

13. Ett rikt odlingslandskap 
13.1. Senast år 2010 
ska samtliga ängs- och 
betesmarker bevaras 
och skötas på ett sätt 
som bevarar deras 
värden. Till år 2010 ska 
arealen slåtteräng 
utökas med minst 100 % 
jämfört med 2001 års 
areal (ca 100 ha), länets 
skogsbeten ska 
bevaras, arealen 
ljunghed ska öka från 
dagens ca 1500 ha till 
1900 ha och arealen 
havsstrandängar och 
kustnära betesmarker 
ska öka från ca 1200 ha 
till 1400 ha. 

13.1.2. Sprida goda 
exempel; studiebesök, 
kursinformation, 
artiklar, nätverk mm. 

 
 

   Påbörjad Biologiska 
mångfalds- vandringar 
ska äga rum 2010. Dock 
lite skeptiska till om 
kommunen ska vara 
aktör. 

 Ej påbörjad 
 

13.1.3. ”Marknads-
föringsjippo” där 
odlingslandskapets 
värden och dess 
förutsättningar lyfts 
fram för allmänheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genomförd Ett 
endagsjippo 
motsvarande det som 
Falkenberg gjorde 
2009 genomförs på 
Heagård i maj 2010. 
Marknadsför och 
genomför varje år ett 
antal guidade 
naturvandringar i olika 
biotoper. 

Genomförd 
Initierade 2009 regionalt 
endagsjippo bl.a. till 
Anders Stenströms 
minne. 2010 följer 
Halmstad upp med 
motsvarande. 

 Övrigt Ingen kommunal 
fråga. 

 Ej påbörjad 
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13.7. En strategi för 
skydd mot exploatering 
av värdefull 
jordbruksmark för 
bebyggelse, 
industriändamål och 
utveckling av 
infrastrukturen, där 
lokaliseringsalternativ 
finns, tas fram senast 
2010. 

13.7.1. I samtliga 
kommuners ÖP bör 
skrivas in och tillämpas 
att jord-bruksmark av 
högt värde i möjligaste 
mån skall bevaras. 
Särskilda skäl ska 
finnas för att denna 
mark ska tas i an-språk 
för bebyggelse och 
infrastruktur och stor 
hänsyn ska visas. 

    Påbörjad I förslag till ÖP 
beskrivs att kommunen 
ska värna om 
jordbrukets intressen. 

Genomförd 
Hänsyn tas till värdet 
av god jordbruksmark 
vid planering.  
 

13.8. År 2010 ska den 
certifierade ekologiska 
odlingen uppgå till 15 % 
av länets åkermark. Den 
certifierade ekologiska 
prod. av mjölk, ägg och 
kött (nöt, lamm, gris, 
matfågel) ska vara 
högre 2010 jämfört med 
2006. Inom den 
offentliga sektorn i 
Halland är inriktningen 
att 25 % av livsmedels-
konsumtionen (värdet) 
avser ekologiska 
livsmedel 2010. 

13.8.1.Utveckla 
”Ekologiskt 
marknadscentrum 
Halland” efter modell 
från Skåne. 

Ej påbörjad 
Annan aktör bör 
ansvara. 

  Övrigt Utvecklings- och 
näringslivsnämnden 
lyfter inte frågan själva 
men om företag efter-
frågar det erbjuds hjälp. 

Ej påbörjad Känner ej till 
vad som menas med 
”Ekologiskt 
marknadscentrum 
Halland”. 

Ej påbörjad 
Annan aktör bör 
ansvara, kommunen 
kan delta. 

13.8.3.Återkommande 
fortbildning om eko-
mat för storköks-
personal och de som 
svarar för inköp. 

    Påbörjad Fullmäktige- 
mål om att en viss andel 
ska vara ekologisk mat i 
storhushåll. Det sker 
återkommande 
fortbildning. 

Genomförd Fortbildar 
även politiker och 
chefer inom både 
utförar- och 
inköpsledet. 
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14. God bebyggd miljö 

14.1a.  Senast 2010 
ska fysisk planering 
och samhällsbyggande 
grundas på program 
och strategier för  

-hur ett varierat utbud 
av bostäder, 
arbetsplatser, service 
och kultur kan 
åstadkommas så att 
transportbehovet 
minskar och 
förutsättningarna för 
miljöanpassade och 
resurssnåla transporter 
förbättras. 

14.1a.1. En 
samverkansgrupp med 
planerare från samtliga 
Hallandskommuner och 
Länsstyrelsen bildas 
under 2006 med uppgift 
att utveckla och tillämpa 
ÖP som verktyg för att 
nå miljömålen samt höja 
ÖP:s status i 
samhällsplaneringen. 
ÖP och dess för-
djupningar bör tydligt 
markera syftet att skapa 
ett så hållbart samhälle 
som möjligt. 

Ej påbörjad 
Länsstyrelsen bör 
ansvara. 
Kommunen deltar 
gärna men 
länsstyrelsen bör driva 
frågan och skapa 
gruppen. 
 

Ej påbörjad 
Länsstyrelsen bör 
ansvara. 
Kommunen deltar 
gärna men 
länsstyrelsen bör driva 
frågan och skapa 
gruppen. 
En viktig fråga som bör 
diskuteras intensivt. 

    

14.1a.2  Alla kommuner 
har uppfyllt delmålet 
senast år 2010, dvs. har 
antagit någon form av 
program eller strategi för 
ett miljöanpassat 
transportsystem (MaTs).  

  Övrigt Kommunen vill 
öka turtätheten inom 
kollektivtrafiken; svårt 
när få åker. Hylte Taxi 
vann inte skol-
skjutsupphandlingen. De 
små företagen 
konkurreras ut av stora. 

  Genomförd I ÖP06 
framhävs ett hållbart 
transportsystem. 
Utreder möjlighet för 
samordningscentral av 
kommunens egna 
transporter. 

14.1a.4. Moderna 
resecentra i alla 
kommuner finns senast 
2010.  

  Påbörjad Ifrågasätter 
vad som menas med 
modernt resecentra. 
Påbörjad med avseende 
på att det ska funka med 
parkeringsplatser etc för 
de som åker kollektivt. 
Samarbetar med Torup 
där tåg/bussar avgår. 

Övrigt Då moderna 
resecentra innebär att 
alla kommunikationer 
ska mötas. År 1992 
flyttade Banverket ut 
järnvägen 3 km från 
centrum. Busstationen 
kan moderniseras 
genom elektroniska 
tavlor med trafikinfo. 

Ej påbörjad Dubbelspår 
med resecentrum finns 
med i nationell 
infrastrukturplan 2010-
2021. 

Genomförd 
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14.1a.5.  Utreda 
möjligheterna för 
tågpendeln från 
Göteborg att förlängas 
söderut. 

Ej påbörjad. Annan 
aktör bör driva frågan. 
Kommunen äger 
Hallandstrafiken, en 
drivande aktör. 

 Övrigt   Påbörjad Tågpendeln 
Göteborg-Kungsbacka 
finns, tågen är idag 
fullsatta. Utreder 
möjligheten att 
förlänga perrongerna 
för att möjliggöra 
längre tåg. Arbetar för 
ytterligare tågstopp i 
kommunen. 

14.1b. Senast 2010 
ska fysisk planering 
och samhällsbyggande 
grundas på program 
och strategier för hur 
kulturhistoriska och 
estetiska värden ska 
bevaras och utvecklas. 

14.1b.1. Kommunernas 
kulturmiljöprogram och 
s.k. bevarandeplaner/-
program för 
innerstäder/tätorter 
aktualiseras, förslagsvis 
inför ny 
översiktsplanering. 

    Påbörjad 
Inventering av 
kulturhistoriskt intressant 
miljö gjordes 2009. 

Genomförd Använder 
länsstyrelsens 
inventering av 
kulturhistoriska 
byggnader som grund 
för kulturhistorisk 
utredning vid 
planarbete i områden 
med äldre bebyggelse. 

14.1b.2. Fortsatt arbete 
med arkitekturprogram 
och kommunala 
stadsmiljöprogram i 
kommunerna. 

  Påbörjad Har bl.a. 
arbetat med att försköna 
industiinfarten. 

Ej påbörjad Ska 
arbetas in i ÖP. 

Ej påbörjad  

14.1c. Senast 2010 
ska fysisk planering 
och samhälls-
byggande grundas på 
program och strategier 
för hur grön- och 
vattenområden i 

14.1c.1. Grönstruktur-
program för större 
tätorter tas fram senast 
2008 samt integreras i 
ÖP vid nästkommande 
revidering. 

 Påbörjas 2010 
Program tas fram i 
samband med ÖP-
arbetet. Har tilldelats 
extra pengar för att 
genomföra åtgärden. 

Påbörjad Ifrågasätter 
vad som menas med 
grönstrukturprogram för 
större tätorter. Arbetar 
med detta i den mån det 
är aktuellt. 

 Påbörjas 2010  
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tätorter och tätortsnära 
områden ska bevaras, 
vårdas och utvecklas 
för såväl natur- och 
kulturmiljö som 
friluftsändamål, samt 
hur andelen hårdgjord 
yta i dessa miljöer 
fortsatt begränsas. 

14.1c.2. Ett regionalt 
grönstrukturprogram 
utarbetas senast 2010 
för att ytterligare stärka 
grönstrukturens ställning 
i relation till trafik- och 
bebyggelse-
infrastrukturen. 

 Ej påbörjad 
Länsstyrelsen bör 
ansvara. 

Påbörjad när det gäller 
marknadsföring av 
kommunen som en skön 
rekreationsplats. Annars 
kan inte Hylte driva detta 
utan Länsstyrelsen bör 
ansvara. 

 Övrigt Annan aktör bör 
ansvara ev. Region 
Halland. 

Ej påbörjad 
Länsstyrelsen bör 
ansvara. 

14.1c.3.  En skogsbruks-
plan finns för 
kommunens skogsmark 
senast 2009. Planen bör 
ta stor hänsyn till 
rekreationsvärden och 
biologisk mångfald. 

   Ej påbörjad Förvirring 
om vem som har 
ansvaret i kommunen. 

Övrigt Äger lite skog.  

14.1d. Senast 2010 
ska fysisk planering 
och samhällsbyggande 
grundas på program 
och strategier för hur 
energianvändningen 
ska effektiviseras, hur 
förnybara energi-
resurser ska tas till 
vara och hur 
utbyggnad av 
produktionsanläggning
ar för fjärrvärme, sol-
energi, biobränsle och 
vindkraft ska främjas. 

14.1d.1. Kommunerna 
ser över sina 
energiplaner senast 
under 2008 samt 
aktualiserar dem därefter 
en gång per 
mandatperiod. 

     Påbörjad Beslut taget 
att en aktuell energi- 
och klimatplan ska tas 
fram. 

14.1d.2. Alla nya ÖP och 
fördjupade ÖP beaktar 
fr.o.m. 2007 energi-
hushållning och an-
vändning av förnyelse-
bara energikällor.  

  Påbörjad Vindkraftsplan 
har tagits fram. 

   

14.1d.3. ÖP bör 
redovisa en tätorts-
utveckling som främjar 
utnyttjande av 
fjärrvärme, solenergi, 
biobränsle och vindkraft. 
ÖP kan även redovisa 

  Påbörjad I 
Klimatstrategin står det 
att detta ska beaktas i 
planarbetet. Kan hänvisa 
till Klimatstrategin när 
planer utarbetas. 
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plats för bränslestationer 
för förnybart bränsle. 

14.1d.4. Energihus-
hållningsaspekter bör 
behandlas i ÖP och där 
så är lämpligt även i DP. 
Kommunerna bör slå 
fast kvalitetskrav vid 
nybebyggelse som 
omfattar högsta energi-
användning per yta. 

Påbörjad Kommunen 
föreskriver vid 
nyproduktion ett 
energibehov under 50 
kWh/m2. Svårt att 
genomföra utan 
lagkrav. Saknar 
energihushållnings-
aspekter i ÖP och DP. 

   Övrigt Högre energikrav 
än lagkrav, kan inte slås 
fast i ÖP eller DP. Följer 
de statliga byggreglerna 
vilka har skärpts. Måste 
uppfylla högre krav idag 
än för något år sedan. 

 

14.1d.5. Rutiner skapas 
för upphandling av 
energieffektiva varor och 
tjänster. 

  Påbörjad Finns en 
upphandlingsgrupp. 

   

14.1d.6. Utbildning av 
bygglovarkitekter och 
bygglovsinspektörer med 
sikte på ökade insikter i 
energifrågor anordnas 
fr.o.m. 2006. 

 Ej påbörjad 
Region Halland har 
anordnat en sådan 
utbildning och MoH 
deltog men ej 
efterfrågad grupp.  

Påbörjad 
Energirådgivare har 
utfört detta. 

 Ej påbörjad Genomförd i sam-
arbete med Region 
Halland genom en 
energibesparings-
utbildning  samt 
”Energi i väggarna”.  

14.2.2. Åtgärder för att 
skydda 25 % av den 
kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen. 

  Påbörjad En inventering 
har gjorts, identifierat 
över 1000 kulturhistoriskt 
värdefulla objekt. 
Information ska skickas 
ut till ägarna. 

 Ej påbörjad Ny 
inventering av 
kulturhistoriskt intressant 
miljö gjordes 2009. 

 

14.3. Antalet 
människor som utsätts 
för trafikbuller-
störningar över-
stigande de riktvärden 
som riksdagen ställt 
sig bakom för buller i 
bostäder ska ha 
minskat med 5 % till år 
2010 jämfört med år 
1998. 

14.3.1. Kartläggning av 
trafikbuller och 
åtgärdsplan ska vara 
genomförd senast 2008. 

     Påbörjad Arbetet pågår 
under våren 2010. 
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14.4. År 2010 ska 
uttaget av naturgrus i 
länet vara högst  
600 000 ton per år. 
 

14.4.1. Ett material-
hushållningsprogram för 
Hallands län utarbetas 
och bör vara klart under 
2007. Programmet bör 
även innefatta 
återvinning av bygg- och 
rivningsmaterial. 

 Ej påbörjad 
Länsstyrelsen bör 
ansvara. Länsstyrelsen 
fattar beslut om uttag 
och beslutet går på 
remiss till 
kommunerna.  
 

 Ej påbörjad 
Länsstyrelsen ska 
driva frågan. När de 
gör det är Miljö- och 
byggnadsnämnden 
redo att delta. 

  

14.4.2. En eller flera 
tillsynskampanjer 
genomförs fram till 2010 
med främsta syfte att 
kontrollera efterlevnaden 
av miljöbalkens 
hushållningsregel. 

 Ej påbörjad 
Länsstyrelsen bör 
ansvara då den 
ansvarar för tillsynen 
av täkter. 

Ej påbörjad Undviker 
uttag av naturgrus, har 
inte så många täkter. 
Ingen kampanj har 
utförts. Står inskrivet i 
ÖP. 

Ej påbörjad Finns med 
i Miljö- och 
byggnadsnämndens 
planer som planeras 
att starta efter 
sommaren 2010. 

Ej påbörjad Ej påbörjad 
 

14.4.3. Sorterade 
schaktmassor och 
liknande skall återvinnas 
i största möjliga 
utsträckning. 

  Påbörjad Arbetar med 
en ny avfalls-
hanteringsplan. Under-
söker samarbete med 
VIVAB. 

  Ej påbörjad 
 

14.5. Den totala 
mängden genererat 
avfall ska inte öka och 
den resurs som avfall 
utgör ska tas till vara i 
så hög grad som 
möjligt samtidigt som 
påverkan på och risker 
för hälsa och miljö 
minimeras. Särskilt 
gäller att: 
Mängden deponerat 
avfall exkl. gruvavfall 
skall minska med minst 
25 % till år 2015 räknat 
från 2005 års nivå.  
Senast år 2010 skall 
minst 50 % av 

14.5.1. En 
sorteringsanläggning av 
livsmedelsavfall från 
butiker och liknande, där 
innehållet skiljs från 
förpackningen, bör 
uppföras i länet under 
2009.  

 Ej påbörjad. 
Länsstyrelsen bör 
ansvara. I den nya 
avfallsplanen arbetar 
man med livsmedels-
avfallsfrågan. Känner 
inget ansvar för en 
regional 
sorteringsanläggning. 

 Påbörjad Halmstad 
projekterar och bygger 
anläggningen. 
Kommunen räknar 
med att kunna skicka 
sitt förpackade 
livsmedelavfall dit. Det 
utsorterade 
livsmedelsavfallet vill 
man använda i 
Laholms biogas-
anläggning. 

Ej påbörjad Ej påbörjad av 
Kungsbacka, men 
Halmstad håller på att 
utveckla en anläggning 
med hjälp av Klimp-
bidrag. 

14.5.3. En översyn av 
taxorna för 
avfallslämning görs 
senast 2006 med syfte 
att minimera 
deponibehovet. 

Genomförd 
Översyn klar 2006.  
 
 

   Ej påbörjad Avfallstaxan 
för hushåll bygger på 
vikt. Översyn av taxan 
görs kontinuerligt. 
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hushållsavfallet 
återvinnas genom 
materialåtervinning, 
inklusive biologisk 
behandling. 
Senast år 2010 skall 
minst 35 % av mat-
avfallet från hushåll, 
restauranger, storkök 
och butiker återvinnas 
genom biologisk 
behandling. Målet 
avser källsorterat 
matavfall till såväl 
hemkompostering som 
central behandling. 
Senast år 2010 skall 
matavfall och därmed 
jämförligt avfall från 
livsmedelsindustrier 
m.m. återvinnas 
genom biologisk 
behandling. Målet 
avser sådant avfall 
som förekommer utan 
att vara blandat med 
annat avfall och är av 
en sådan kvalitet att 
det är lämpligt att efter 
behandling återföra till 
växtodling.  
Senast år 2015 ska 
minst 60 % av fosfor-
föreningarna i avlopp 
återföras till produktiv 
mark, varav minst 
hälften bör återföras till 
åkermark. 

14.5.4. Underlätta för 
källsortering genom 
lättillgängliga 
återvinningsstationer på 
strategiska platser i alla 
kommuner. 

    Ej påbörjad Vill ha fler 
ÅVS men svårt att 
bibehålla befintliga då 
producenterna vill 
minska antalet. 

 

14.5.6. I länet bör finnas 
ett lämpligt antal 
anläggningar för rötning 
av biologiskt avfall med 
utvinning av biogas. 

     Ej påbörjad. 

14.5.7. Kommunernas  
byggnadskontor ska i 
samband med 
rivningslov ställa tydliga 
krav på sortering och 
återvinning av avfallet. 

     Genomförd 
Vid rivning i detalj-
planerat område ska 
en rivningsplan göras 
där man redogör för 
hur byggmaterialet ska 
sorteras och 
återvinnas. 

14.5.8. Utökad tillsyn 
och kontroll av 
avfallsanläggningar och 
avfallsentreprenörer 
samt vid bygg-, 
anläggnings- och 
rivningsarbeten 

  Påbörjad När det gäller 
kontroll, tar ut högre 
avgift för osorterat avfall. 
Ej påbörjad när det 
gäller tillsyn.  

 Ej påbörjad Ej påbörjad. 

14.5.9. Allmänhetens 
möjligheter och vilja att 
lämna sorterat 
hushållsavfall skall ses 
över och förbättras. 

   Påbörjad Finns strategi 
i avfallsplan. ÅVC ska 
vara lättillgängliga för 
allmänheten. 
Invånarna kan köpa 
tjänst där källsorterat 
avfall hämtas. 

 Påbörjad Fr.o.m. 
sommaren 2010 ges 
hushållen möjlighet att 
lämna matavfall. Om 
man väljer detta sänks 
avfallstaxan. 
 



. 

Delmål Åtgärd Halmstad Falkenberg Hylte Laholm Varberg Kungsbacka 
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14.6. Miljöbelastningen 
från 
energianvändningen i 
bostäder och lokaler 
minskar och är lägre år 
2010 än år 1995. Detta 
ska bl.a. ske genom att 
den totala 
energianvändningen 
effektiviseras för att på 
sikt minska samt att 
andelen energi från 
förnybara energikällor 
ökar. 

 

14.6.1. Ett nätverk bildas  
under 2006 med 
representanter för både 
offentliga och privata 
förvaltare och beställare 
inom bygg-sektorn för att 
utbyta erfarenheter av 
och väcka förslag till 
energieffektivisering 
inom befintligt bostads- 
och lokalbestånd och i 
nybyggnation.  

Påbörjad 
Näringslivsbolaget 
driver ENA-Halland 
projektet. Där görs en 
förstudie om aktuella 
intressenter till  en 
energieffektiv 
renovering av 
”miljonprogram-
områdena”  

 Påbörjad När det gäller 
ett regionalt nätverk. 
Resurser för ett lokalt 
nätverk saknas.  

Övrigt Kommunen är 
inte tillräckligt stor. 
Väntar på initiativ från 
Länsstyrelsen eller 
Region Halland. När 
initiativet tagits är 
Laholmshem och 
servicenämnden redo 
att delta. 

Övrigt Inte på kommunal 
nivå. 

Ej påbörjad Annan 
aktör bör ansvara. 

14.6.3. Företag, 
organisationer och 
förvaltningar har snarast 
möjligt och senast 2009 
infört ett s.k. 
energiledningssystem. 

Påbörjad Genom 
Energy Performance 
Contracting. Anser 
målet vara viktigare än 
vägen. 

  Ej påbörjad 
Servicenämnden 
startar så fort 
fullmäktige godkänt. 

 Påbörjad Kommunen 
har gjort 
energianalyser och 
energideklarationer i 
sina egna fastigheter. 

14.7. År 2020 ska 
byggnader och deras 
egenskaper inte 
påverka hälsan 
negativt. Därför ska det 
säkerställas att: 
a) samtliga byggnader 
där människor vistas 
ofta eller under längre 
tid senast år 2015 har 
en dokumenterat 
fungerande ventilation, 
b) radonhalten i alla 
skolor och förskolor år 
2010 är lägre än 200 
Bq/m³ luft, 
c) radonhalten i alla 
bostäder år 2020 är 
lägre än 200 Bq/m³ 
luft. 

14.7.1. Verka för att 
ventilation på en 
anpassad nivå är igång i 
behövlig omfattning även 
nattetid i skolor och 
förskolor (delmål a och 
b). 

     Påbörjad Ventilationen 
går att stänga av/sätta 
på vid behov efter 
ordinarie 
arbetstid/skoltid. Risk 
finns för att åtgärden 
motverkar målsätt-
ningen att minska 
energianvändningen. 

14.7.4. Alla kommuner 
har genomfört 
markradonkarteringar 
senast 2010 (delmål b 
och c). 

    Ej påbörjad Har en 
gammal 
markradonkartering. 

 



. 

Delmål Åtgärd Region Halland 

 

 

 

 26 

 

Tabell 2. Sammanställning av Region Hallands nuvarande åtgärdsarbete Förklaring se 3.1 

1. Begränsad klimatpåverkan 

1.1. De halländska utsläppen av växthusgaser ska som ett 
medelvärde för perioden 2008-2012 vara minst 
 4 % lägre än utsläppen år 1990, räknat som koldioxid-ekvivalenter. 

Se nedan. 

 

 

 

1.2. Nettoutsläppen av koldioxid från landtransporter inklusive 
arbetsmaskiner ska i absoluta tal ha minskat med minst 5 % mellan 
år 2000 och 2010. 
 

  

1.2.2. Erbjuda kurser i sparsamt körsätt (s.k. eco-driving) till alla 
anställda. 

Ej påbörjad Inte diskuterat frågan på länge men tveksam till om de 
kommer att genomföra åtgärden. Ifrågasätter om Region Halland ska 
erbjuda sin egen personal eller om det menas att det ska erbjudas 
som kurs. Har ca 400 anställda, kör inte så mycket i arbetet. Finns 
policy om att åka så mycket kollektivt som möjligt. 

1.2.3. Genomföra transportutredning och ta fram åtgärdsprogram 
med syfte att minimera företagets/organisationens miljöpåverkan 
från transporter. 

 

1.2.4. Åtgärder för ökad cykling  

1.3.  Antalet resenärer i kollektivtrafik ska öka med minst 50 % 
mellan 2000 och 2010. 

1.3.1. Åtgärder för att öka antalet kollektivresenärer med minst 50 % 
mellan år 2000 och 2010. 

 

1.4.  Alla företag, organisationer och myndigheter med mer än 50 
anställda ska ha antagit en resepolicy med tydlig miljöprofil år 2010. 

1.4.1. Målet är i sig en åtgärd..   

 

 

6. Säker strålmiljö 
 

6.1. År 2020 ska antalet årliga fall av hudcancer orsakade av UV-
strålning vara lägre än år 2000. 

6.1.1. Informera om farorna med solning/UV-strålning samt sprida 
information om "säker soltid". Arbetet behöver bedrivas kontinuerligt. 

Påbörjad Landstingets ansvar, avdelningen Miljömedicin arbetar 
kontinuerligt med detta. 

 
 



. 
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13. Ett rikt odlingslandskap 
13.1. År 2010 ska den certifierade ekologiska odlingen uppgå till 15 
% av länets åkermark. Den certifierade ekologiska produktionen av 
mjölk, ägg och kött (nöt, lamm, gris, matfågel) ska vara högre 2010 
jämfört med 2006. Inom den offentliga sektorn i Halland är 
inriktningen att 25 % av livsmedelskonsumtionen (värdet) avser 
ekologiska livsmedel 2010. 

13.1.1. Återkommande fortbildning om eko-mat för storköks-
personal och de som svarar för inköp. 

Övrigt För att Region Halland ska kunna genomföra en sådan 
fortbildning krävs det en efterfrågan från antingen kommunerna eller 
Landstinget. 

   

14. God bebyggd miljö 
14.1. Den totala mängden genererat avfall ska inte öka och den 
resurs som avfall utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt 
samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 
Särskilt gäller att: 
Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall skall minska med 
minst 25 procent till år 2015 räknat från 2005 års nivå.  
Senast år 2010 skall minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas 
genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. 
Senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk 
behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl 
hemkompostering som central behandling. 
Senast år 2010 skall matavfall och därmed jämförligt avfall från 
livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom biologisk behandling. 
Målet avser sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med 
annat avfall och är av en sådan kvalitet att det är lämpligt att efter 
behandling återföra till växtodling. 
Senast år 2015 ska minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp 
återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till 
åkermark. 

14.1.1. En sorteringsanläggning av livsmedelsavfall från butiker och 
liknande, där innehållet skiljs från förpackningen, bör uppföras i 
länet under 2009.  

Påbörjad Region Halland var med och diskuterade 
sorteringsanläggning med högskolan och HEM för några år sedan 
men då blev det inget. Halmstad kommun fick KLIMP-bidrag och 
arbetar nu med detta. 
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3.3 Förändring i åtgärdsarbetet 

Figur 4 visar kommunernas och Region Hallands förändringar i åtgärdsarbetet mellan  

år 2008 och 2010. Underlaget till 2008 års diagram kommer från Uppföljning av 

Handlingsprogram för miljömål (Länsstyrelsen i Hallands län, 2008) medan underlaget till 

2010 års diagram är resultatet av denna studie. Det är viktigt att notera att vårt resultat inte är 

jämförbart med den sammanfattande bedömningen av utvecklingen mot Hallands regionala 

miljömål och delmål som finns i Hur mår Halland? 2010 (Länsstyrelsen i Hallands län,   

2010 a). Där tas också hänsyn till fler aspekter än enbart arbetet med åtgärderna enligt 

handlingsprogrammet. Vår studie omfattar inte alla länets aktörer utan enbart kommunerna 

och Region Halland och den omfattar enbart åtgärdsarbetet. OBS! Vissa delmål är strukna; 

har hamnat i kategorin Övriga (Länsstyrelsen i Hallands län, 2008; eget framtaget material). 
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Figur 4 visar kommunernas och Region Hallands förändringar i åtgärdsarbetet mellan år 2008 

och 2010 (Länsstyrelsen i Hallands län, 2008; eget framtaget material) 
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3.4 Procentuell fördelning av studerade åtgärder 

 

Figur 5 visar den procentuella fördelningen av svarsalternativen ej påbörjade och övrigt under 

de aktuella miljömålen. Liksom beträffande figur 4 i kapitel 3.3 är det viktigt att notera att 

vårt resultat inte är jämförbart med den sammanfattande bedömningen av utvecklingen mot 

Hallands regionala miljömål och delmål som finns i Hur mår Halland? 2010 ( Länsstyrelsen i 

Hallands län, 2010 a). Vår studie omfattar inte alla länets aktörer utan enbart kommunerna 

och Region Halland.  
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Figur 5. Procentuell fördelning av studerade åtgärder (eget framtaget material) 

 

3.5 Uppföljningsfrågor till Uppföljning av Handlingsprogram för 
miljömål 

I följande sammanställning är kommunerna avidentifierade där så är möjligt. Kommunerna är 

redovisade som Kommun 1- Kommun 6 där de svar som vi anser vara av störst intresse 

återfinns överst och de svar som vi anser vara av minst intresse återfinns nederst. En kommun 

hamnar således inte under en och samma beteckning i sammanställningen och bör därför vara 

svår att identifiera. 

 
1. Utvärdering av hur ni upplevde enkätundersökningen Uppföljning av 

Handlingsprogram – åtgärder för att nå de regionala miljömålen i Hallands län. Ni fyllde i 

huruvida en åtgärd var genomförd, delvis genomförd men avslutad, påbörjad eller ej 

påbörjad. Täckte de in alla svar eller saknade ni något annat alternativ?  

 

Kommun 1: Använder kategorierna klart, pågående, pågående kontinuerligt, ej påbörjat och 

genomförs ej, i kommunens egen redovisning. Tycker de svaren är mer heltäckande. Saknar 

alternativet ”annan aktör bör ansvara”.  
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Kommun 2: Kände frustration över att inte veta om länsstyrelsen skulle förstå vad som 

menades med vissa svar. Skulle vilja ha mer utrymme för att kunna förklara sig såsom med 

miljömålet Myllrande våtmarker där en förklaring skulle gå att skriva till om varför det inte 

var aktuellt för kommunen. Tyckte att det skulle ha varit bättre att genomföra intervjuer då 

sammanställningen troligtvis skulle bli mer rättvis och att det skulle kunna bli en mer 

nyanserad bild av hur arbetet fortskrider. Ett alternativ som skulle kunna gå att välja skulle ha 

varit ”ej aktuell”.  

 

Kommun 3: Saknade pågående eller påbörjad/pågående. Om det är stor skillnad i hur man 

tolkat frågorna blir svaren inte jämförbara. 

 

Kommun 4: Har inte använt ”delvis genomförd men avslutad”. Tyckte att det var bra med få 

alternativ som gjorde att det var lätt att svara på enkäten. Fel att kommunen stod med som 

aktör på de ställen där de inte ansåg sig vara aktör. 

 

Kommun 5: Ja, svarsalternativen täckte in. Eventuellt skulle det ha varit ett alternativ såsom 

”ej aktuell”.  

 

Kommun 6: Blev konfunderade över ”delvis genomförd men avslutad”. Saknar alternativet 

”annan aktör bör ansvara”. 

 

 Tyckte alternativen i sin helhet var bra men ibland var det lite svårt att placera in 

åtgärderna rätt. Ett exempel på detta är åtgärden ”ökad cykling” under miljömålet Begränsad 

klimatpåverkan. Denna åtgärd är påbörjad genom arbetet med en bilfri led i Halland men det 

tar lång tid innan man kan cykla på den. Kommunerna ska avsätta mark och regional 

finansiering ska ordnas.  

 

2. Har ni förslag på hur enkäten kunde ha varit uppbyggd? 

 

Kommun 1: Tycker att ett regionalt handlingsprogram ska handla om regionala frågor, alltså 

bör Region Halland eller länsstyrelsen svara på enkäten. Länsstyrelsen kan följa 

kommunernas miljöarbete i respektive kommuns miljörapport. 

 

Kommun 2: Då vägen till målet kan vara olika hade det varit bra att kunna komplettera med 

den egna kommunens sätt eller åtgärd för att nå det satta målet. 

 

Kommun 3: Tycker att det hade varit bättre med en muntlig genomgång då olika personer gör 

olika bedömningar om en åtgärd är påbörjad eller ej. Beror även på hur personen i fråga är 

som person och hur den dagliga formen är. Genom en intervju skulle därför en mer nyanserad 

bild fås.   

 

Kommun 4: Bra att man går igenom åtgärd för åtgärd. Ifrågasätter hur länsstyrelsens 

ursprungliga förslag till åtgärd i handlingsprogrammet blivit åtgärd? 

 

Kommun 5: Uppbyggnaden var bra då man på detta sätt får en lättöverskådlig bild över hur 

arbetet går med de olika åtgärderna. 

 

Kommun 6: Kan inte svara på detta då kommunen inte hade tid att svara på enkäten så 

länsstyrelsen fyllde i den.  

 

 Nej, det var bra. 
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3. Kommunerna/Region Halland hade representanter som medverkade i åtta 

sektorsindelade åtgärdsgrupper när Handlingsprogrammet för att genomföra de 

regionala miljömålen togs fram. Är det samma person som deltog i arbetsgruppen för 

respektive åtgärdsprogram som är ansvarig för att åtgärderna genomförs? 

 

Kommun 1: Anser att kommunens representanter var inbjudna som sakkunniga tjänstemän 

och att de inte var delaktiga i besluten. Handlingsprogrammet är länsstyrelsens program och 

det är inte antaget av kommunen.
 

 

Kommun 2: Anser inte att kommunen deltog aktivt i framtagandet, utan att länsstyrelsens 

representanter satte ihop många åtgärdsförslag utan förankring hos kommunen. Förslaget kom 

sedan på remiss, men då var det svårt att agera. Kan förbättras: tidig inbjudan, mindre grupper 

där alla ges utrymme att diskutera, eventuellt kan flera kommuner skicka en gemensam 

representant. 

 

Kommun 3: Det fanns problem inom några av grupperna, till exempel ”Kretslopp och 

materialflöden” och ”Energiförsörjning och energihushållning”. Grupperna tog upp för många 

ämnen, vilket gjorde att kommunrepresentanten i respektive grupp saknade kunskap i en del 

av de ämnen som togs upp. Länsstyrelsen bör förtydliga de inbjudnas roll. 

 

Kommun 4: Ja, den person som deltog i arbetsgruppen för respektive åtgärdsprogram är den 

som är ansvarig för att åtgärderna genomförs. När miljöredovisningen görs frågas varje 

ansvarig ut för att få reda på hur arbetet fortgår i respektive åtgärd.  

 

Kommun 5: Delvis, då det i arbetsgruppen för respektive åtgärdsprogram fanns experter från 

miljökontoret men när kommunen själva skulle titta på vad de skulle göra bildades 

miljömålsgrupper med företrädare från varje verksamhet. 

 

Kommun 6: Nej, det är det inte och det kan bero på olika anledningar. En anledning är att 

personen i frågan kanske inte jobbar kvar i kommunen eller arbetar på en annan plats i 

organisationen. Var själv inte med i någon grupp men har hört att det verkade fungera olika 

bra i grupperna beroende på vilka som var med i gruppen och vem som höll i den.   

 

  Ja det är det till viss del. Representanten från Region Halland som satt med i 

åtgärdsgruppen för ”Trafik och transporter” har slutat men dennes efterträdare har nu ansvaret 

för att åtgärderna genomförs. 

 

4. Vem anser ni ska ansvara för respektive åtgärd för att den ska genomföras på bästa 

sätt?  

 

Kommun 1: Regionala miljömål och ett regionalt handlingsprogram ska handla om de 

regionala åtgärderna. Viktigt att man gör en tydlig ansvarsfördelning. Kommunerna är 

ansvariga för arbetet med och uppföljningen av de lokala miljömålen. Man kan genom 

samarbetsprojekt med lokala och regionala aktörer arbeta med specifika åtgärder. En tydlig 

ansvarsfördelning bör göras bland de regionala aktörerna. 

 

Kommun 2: Det måste ligga på den nämnden eller det kommunala bolaget som är ansvarig för 

respektive fråga. Kommunen har inte tagit på sig ansvaret att vara ansvarig för de åtgärder där 

de står med som ansvariga.  
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Kommun 3: Rätt aktör. Många åtgärder har regionalt perspektiv och bör inte drivas av 

kommunen. Viktigt att komplettera åtgärderna med hur de ska kunna genomföras. 

 

Kommun 4: Länsstyrelsen bör ansvara då det är deras handlingsprogram. 

 

Kommun 5: Ska ske enligt fullmäktiges beslut eller genom den som har ansvaret enligt 

reglementet. Ansvarig står med på en lista och där finns även en rangordning över hur det ska 

ske. Ibland kan det vara kommunstyrelsen som måste ta initiativ och sen överlåta det till 

facknämnden. 

 

Kommun 6: Den person som satt med i åtgärdsgruppen. 
 

5. Länets kommuner hade mellan 17-37 åtgärder som hamnade i kategorierna ej 

påbörjade eller övrigt år 2008. En sammanställning av dessa åtgärder visar att det sällan 

är samma åtgärder som man inte kommit igång med. Varför tror ni att mönstret ser ut 

så? 

 

Kommun 1: Förstår att det är en skillnad på vilka åtgärder som respektive kommun har 

kommit igång med. Dels kan det bero på vilka ”hjärtefrågor” som man arbetat med under en 

längre period och det handlar även om politiska prioriteringar. Det är svårt att satsa på alla 

åtgärderna. Kommunen satsade på eco-driving under år 2000-2001 för sina anställda men fick 

inte så långvarigt resultat i organisationen, så därför kommer inte en satsning att göras på 

detta igen utan istället satsas det på miljöfordon för att minska koldioxidutsläppen. 

 

Kommun 2: Kommunens läge kan avgöra att vissa åtgärder prioriteras. Kommunerna har 

olika ”hjärtefrågor”, här utgår man från ekohandlingsprogrammet och de åtgärder som faller 

där under prioriteras. 

 

Kommun 3: Beror på vilka frågor som drivs, vilka ”hjärtefrågor” som finns i kommunen. Om 

man redan har börjat arbeta med en åtgärd är det lättare att fortsätta arbeta med den. Vissa 

nämnder och styrelser har tagit större ansvar inom några områden.  

Kommun 4: KLIMP-bidragen har fördelat sig olika mellan kommunerna och i en kommun där 

man fått bidraget har det varit möjligt att komma längre i arbetet. (Svenska statens stöd till 

klimatinvesteringsprogram, Klimp, innebär att Naturvårdsverket stödjer kommuner och andra 

aktörer med bidrag till långsiktiga investeringar som minskar växthuseffekten). 

(Naturvårdsverket, 2010 b). 

Kommun 5: Kommunerna har tolkningsfrihet. Spridningen visar mångfalden samt att man 

prioriterar olika saker. 

 

Kommun 6: Om det är stor skillnad i hur man tolkat frågorna blir svaren inte jämförbara. 

 

6. Vet ni om någon annan kommun genomfört de åtgärder som ni inte genomfört? I så 

fall: Hjälper ni varandra med idéer om hur ni ska kunna genomföra dem? 

 

Kommun 1: Alla länets kommuners miljösamordnare samarbetar gärna med varandra. Genom 

nätverket Agenda 21 ges en bra plattform för diskussion. 

 

Kommun 2: Nej. Hade gärna sett att länsstyrelsen eller Region Halland regelbundet bjudit in 

länets kommuners miljöarbetsgrupper för ett aktivt samtal runt åtgärderna och hur dessa kan 

fullföljas. 
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Kommun 3: Genom Agenda 21-nätverket träffas miljösamordnarna varannan eller var tredje 

månad och däremellan har de mycket kontakt via mail. På så sätt lär de sig och inspireras av 

varandra. Som ett exempel har Halmstad kommun arbetat med ett samordnat transportsystem 

vilket kommunen har undersökt och funderar på om de skulle kunna göra något liknande i 

framtiden.   

 

Kommun 4: Nej, det vet inte kommunen. Agenda 21-samordnarnas möten är för korta för att 

diskutera detta. 

 

Kommun 5: Ja, i nätverket med Agenda 21- samordnare och miljöstrateger sker ett 

informationsutbyte där enskilda frågor lyfts. 

 

Kommun 6: I nätverket diskuteras lösningar. I flera fall är det andra personer som arbetar med 

frågorna.  

 

7. Sker det någon prioritering i genomförandet av de olika åtgärderna? I så fall: Vem 

prioriterar utifrån vad (pengar, tid, kompetens)? 

 

Kommun 1: I arbetet utgår man från de av kommunfullmäktige antagna miljömålsplanerna. 

Kommunfullmäktige beslutar om vilka miljömål man ska arbeta med under budgetperioden. 

Kommunen prioriterar nu CO2 -målet, ekologiska livsmedel och biogasproduktion. När 

kommunens budget planeras ges prioriterade mål företräde, däribland miljömålen. 

 

Kommun 2: Prioriterar utifrån kommunens planeringsdirektiv som innefattar 27 mål 

uppdelade i 9 målområden. Utifrån planeringsdirektivet men även utifrån  

Handlingsprogram – så genomför vi de regionala miljömålen i Hallands län arbetas ett 

politiskt beslutat ekohandlingsprogram fram vart fjärde år. Pengar och kompetens är även 

faktorer som spelar in. Enskilda nämnder kan besluta om mål utöver vad som står i 

ekohandlingsprogrammet. Tjänstemännen föredrar att under olika perioder jobba aktivt mot 

ett fåtal aktuella mål. 

 

Kommun 3: Det måste ske en prioritering så att fokus läggs på något stort men det är viktigt 

att de andra åtgärderna inte glöms bort under tiden. Arbetet fortskrider kontinuerligt då olika 

personer är ansvariga för olika områden men när miljöstrategen driver på inom ett område 

händer det mer. Avfallsplanen är ett exempel som fokuseras på för tillfället. Miljöstrategen 

tror inte att miljömålen lever sina egna liv utan de är integrerade i verksamheten. De arbetar 

inte med energieffektivisering för att de ska nå miljömålen utan för att de tjänar pengar på det. 

Ett miljömål väljs inte ut för att det är lätt att nå utan antingen för att det är ett lagkrav på det, 

att det finns pengar att tjäna på området eller att miljömålet leder till en god hälsa.  

 

Kommun 4: Kommunerna prioriterar först de åtgärder som lättast kan genomföras utifrån 

pengar och kompetens. 

 

Kommun 5: Åtgärderna som faller naturligt in i den verksamhet eller det projekt som man 

bedriver prioriteras. Miljökontoret har lagt upp en plan där de börjar med vad som passar in i 

deras verksamhetsplan och det har delvis även servicenämnden gjort. Annars har de prioriterat 

efter resurser och pengar.  
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Kommun 6: Det sker en indirekt prioritering utan att det kanske har varit en diskussion. Varje 

åtgärd som innebär pengar och personal diskuteras och kommunen valde att inte ha 

biogasbussar då de tyckte att det var en för stor extra kostnad. Det kan även vara åt andra 

hållet att man satsar extra pengar, till exempel på att skolorna ska ha ekologisk mat. De 

åtgärder som anses vara lättast att genomföra börjar man med. 

 

 Har inte ett formellt uppdrag när det gäller miljöfrågor så därför utgår man inte från 

åtgärdsprogrammet för att se vad som ska genomföras och prioriteras. Prioriterar efter vad det 

finns för kompetens och vilka uppdrag man har som organisation. När det gäller 

kollektivtrafik och infrastruktur faller åtgärderna naturligt in i uppdraget. För att främja en 

långsiktig kollektivtrafik i Halland har Region Halland tillsammans med de halländska 

kommunerna, Hallandstrafiken och Landstinget Halland tagit fram en kollektivtrafikstrategi 

för Halland med Hallandstrafiken som utförare. Åtgärdsprogrammet är inte styrande i 

verksamheten men när man tar fram delmål och åtgärdsförslag bygger dessa på vilken typ av 

verksamheter som finns inom organisationen. 

 

8. Hur upplever tjänstemännen politikernas engagemang och stöd när det gäller 

miljömålsarbetet? 

 

Kommun 1: Det är rätt bra. Har haft interna miljömålsseminarier där nämnder, styrelser och 

chefer har bjudits in för genomgång av de viktigaste åtgärderna. Diskussion har pågått i sex 

arbetsgrupper. Kommunstyrelsen har som mål att fatta beslut i enlighet med de nationella och 

regionala miljömålen men när en del beslut ska tas kan man ibland glömma bort att checka av 

mot miljömålen. Detta beror bland annat på att man inte fått in rutinen för att alltid ta fram ett 

miljöbästa förslag. 

 

Kommun 2: Ganska bra stöd men det är många andra frågor som står på dagordningen som 

upplevs mer akuta. Men en viktig sak att poängtera är att hållbar utveckling sattes som en av 

fem huvudverksamheter.  

 

Kommun 3: Fem kommunalråd sitter i kommunstyrelsens beredningsutskott. 

Miljösamordnarna tycker att de visar gehör och engagemang för miljöfrågor. Trots det fattar 

de ibland beslut där de inte verkar se att konsekvenserna blir dåliga för miljön. Orsaken kan 

vara att beslutsunderlaget, som tas fram av tjänstemän, saknar miljöperspektiv. 

 

Kommun 4: Positivt. Har en arbetsgrupp med tre politiker och fyra tjänstemän. Där silas och 

sållas miljöfrågor innan de tas upp i kommunstyrelsen. Tycker att engagemanget och 

miljömedvetenheten finns, men är osäker på om det visar sig i resultaten. En processledare för 

kommunens miljöarbete har just tillsatts, vilket visar på goda intentioner. 

 

Kommun 5: De har satsat på att ta fram lokala miljömål som har stort politiskt engagemang 

medan de regionala miljömålen inte har samma politiska engagemang. 

 

Kommun 6: Det finns engagemang i miljöfrågorna i kommunen.  

 

 Politikerna är väldigt noggranna med det formella uppdraget. En fråga måste gå att 

koppla till en policy eller ett styrande dokument. Det går inte att ta in en fråga hur som helst 

för då blir det ”nej, det ska vi inte jobba med”. 
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9. Hur redovisar tjänstemännen miljömålsarbetet gentemot politikerna? 

 

Kommun 1: Kommunen gör en indirekt koppling till miljömålen via ekohandlingsprogrammet 

och politikerna får ta del av genomslaget och fortskridandet av arbetet en gång per år. Då 

redovisar miljösamordnaren också en analys av om arbetet som görs är tillräckligt för att nå 

de politiska målen och kopplar ihop kommunens och omvärldens miljömålsarbete genom att 

visa hur arbetet ligger till i jämförelse med omvärldens. Detta gör att man vid behov kan lyfta 

fram nya och eftersatta frågor. 

 

Kommun 2: Arbetet redovisas för kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen genom en årlig 

och tydlig genomgång av uppfyllelsen av åtgärderna i kommunens plan för den ekologiska 

hållbarheten. Varje bolag och nämnd rapporterar även regelbundet till en politisk 

kontaktperson. 

 

Kommun 3: En del av miljömålsarbetet redovisas genom kommunens årsredovisning.  

En utförlig miljörapport tas fram en gång per mandatperiod. Kommunen rapporterar in 

”Gröna Nyckeltal” till Sveriges Ekokommuner. 

 

Kommun 4: Arbetet redovisas genom miljöredovisning en gång per år men frågor kommer 

löpande om olika miljömål när olika beslut ska tas. 

 

Kommun 5: Miljöplaneraren redovisar med en rapport gentemot politikerna och de enskilda 

tjänstemännen redovisar till miljöplaneraren.  

 

Kommun 6: Dels i kommunens årsredovisning och dels genom att alla nämnder har fått lämna 

in vilka miljömål man arbetat med. 

 

 Var och en redovisar miljömålsarbetet genom årsredovisning och delårsrapporter. 

Miljömålen som är väldigt viktiga har tyvärr inte den statusen som de borde ha. Regeringen 

och riksdagen har beslutat om dem. Länsstyrelsen har det regionala åtgärdsansvaret och med 

det blir det svårt att ta in det inom kommuner och organisationer för att man vet att 

kostnaderna hamnar där. Men många kommuner tar fram lokala mål som beslutats av 

kommunfullmäktige, dessa bygger på de nationella och de regionala miljömålen. 

 

10. Vet alla anställda vad miljömålen innebär? 

 

Kommun 1: Tror inte att de känner till vad de nationella miljömålen innebär. Det har 

kommunen inte heller sett som något huvudsyfte utan syftet har varit att få ut de lokala 

miljömålen. De som är berörda av de olika miljömålen borde känna till dem.  

 

Kommun 2: Nej, de som är berörda av respektive miljömål är inte medvetna om dem för att 

vissa av miljömålen är så övergripande. Det sker ingen utbildning om detta förutom till 

politiker och chefer. Kommunen arbetar strikt efter åtgärderna i handlingsprogrammet. 

En miljömålsutbildning var planerad för alla anställda och förtroendevalda till hösten men på 

grund av valet har den flyttats fram till våren 2011. 
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Kommun 3: De kommunanställda skulle kanske inte kunna rabbla miljömålen men det verkar 

som om målen upplevs som viktiga. Kommunen har inte bedrivet någon systematisk 

utbildning men de kommunanställda får mer kunskap när ”Klimatstrategikampanjen” blir 

färdig. En annan sak att poängtera är att kommunen tänker på att inte trycka upp för mycket 

material då det är en del av miljöproblemet. Åtgärdspaketet är bra att arbeta med för att nå 

miljömålen och kommunen bygger sin miljöredovisning nästan rakt av på det. 

 

Kommun 4: Miljömålen finns på webben och en kortversion togs fram i samband med att 

miljömålen antogs. Kommunens miljökalender delas ut till alla hushåll en gång per år. I 

miljökalendern informeras särskilt om de lokala miljömålen. Agenda 21-organisationen har 

ordnat två utbildningstillfällen om miljömålen med totalt 650 deltagare. Utöver dessa två 

tillfällen har utbildningar särskilt anpassade för pedagoger anordnats. Kommunen anser att det 

är viktigt att kunskapsnivån inom miljöområdet generellt höjs. Förvaltningarnas 

miljösamordnare och miljöombud utbildas och informeras kontinuerligt. 

 

Kommun 5: Vet ej. Alla förvaltningar ska arbeta utifrån kommunens plan för den ekologiska 

hållbarheten och hur det görs är upp till dem. Hänger mycket på entusiaster. Har idéer om att 

ta fram ett bättre informationsmaterial till anställda. 

 

Kommun 6: Rutiner på arbetsplatsen ska säkerställa att alla kommunanställda informeras och 

får riktad utbildning om de miljömål som berör deras arbete. 

 

 Alla vet att det finns miljömål men om man frågar vilka miljömål som finns är det 

inte helt säkert att de anställda vet det.  

 

11. Vilka personer arbetar kontinuerligt med miljömålsarbetet? 

 

 Halmstad: Karin Larsson, miljöstrateg och Stefan Agmarken, kvalitetsenheten. 

 

 Falkenberg: De som arbetar mest med frågorna är miljöstrategerna Sofia Hedberg och Jan-

Olof Andersson samt alla inom Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB). Någon person inom 

varje bolag och förvaltning arbetar också kontinuerligt med miljömålsarbetet, men inte i 

samma omfattning. Miljö- och hälsoskyddskontoret (MoH) har styrt upp sitt arbete utifrån 

miljömålen och arbetar systematiskt utifrån några åt gången. 

 

  Kungsbacka: Agenda 21-samordnare Elisabeth Ingemarsson Nilsson arbetar heltid med 

miljömålsarbetet. Alla verksamheter ska arbeta med kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

 

  Hylte: Miljöstrategen Bitte Rosén-Nilsson arbetar kontinuerligt med miljömålsarbetet men 

andra anställda arbetar med det när en speciell fråga lyfts. 
 
 

  Laholm: Miljöplaneraren Kurt Persson och miljöchefen arbetar kontinuerligt med 

miljömålsarbetet men även de sju som var med i miljömålsgruppen. Vissa miljöansvariga hör 

av sig då och då och undrar om fullmäktige har tagit beslut inom vissa områden. 

 

 Varberg: Agenda 21-samordnaren, kommunekologen och samhällsplaneraren arbetar 

med att ta fram och följa upp miljömålen. 
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 Samordnaren Gert Erlandsson arbetar kontinuerligt med miljö- och klimatfrågor 

men miljömålsarbetet kommer in mer eller mindre på alla avdelningarna. På tillväxtområdet 

Energi och miljö arbetar man dagligen med energieffektivisering, biogas- och 

vindkraftsutveckling. Detta ur ett näringslivsperspektiv för att öka företagandet men 

miljömålen ligger som grund. 

 

12. Skulle det vara bra eller dåligt om länsstyrelsen höll i ett gemensamt forum där de 

olika aktörerna kontinuerligt kunde offentliggöra sitt miljömålsarbete?  

 

Kommun 1: Måluppfyllelsen är viktigare än vägen dit. Det sporrar att vara bra och är genant 

att inte uppfylla målen, så idén kan vara bra. All tid kan inte ägnas åt redovisning, åtgärderna 

tar tid att genomföra också.  

 

Kommun 2: Ja, det kanske skulle vara sporrande med ett forum.  

 

Kommun 3: Viktigt att man använde sig av noga utvalda nyckeltal som visar hur trenden är i 

respektive kommun.  

 
Kommun 4: Nej, för att alla kommuner har olika förutsättningar och arbetar på olika sätt. Det 

går att göra mycket mer inom en kommun om KLIMP-bidrag har delats ut. Om ett sådant 

forum skulle ha funnits hade den lilla kommunen med små resurser alltid ”hamnat i 

underläge”. Något som kommunen istället skulle arbeta med är hur man på ett överskådligt 

sätt redovisar miljömålsarbetet för de egna invånarna. Ett exempel skulle kunna vara att 

informera om hur de ska bli bättre på att sortera avfall eller minska sin energikostnad. 

Redovisning av detta skulle kunna ske genom utställning på biblioteket eller på hemsidan. 

Miljöstrategen poängterar dock att en jämförelse mellan kommunerna skulle kunna ske om 

det skulle gå att hitta gemensamma nyckeltal. Men påpekar att nyckeltal mest gör nytta för att 

se hur man själv blir bättre. 

 

Kommun 5: Hur arbetet går med de lokala miljömålen redovisas offentligt genom 

årsredovisningen. Beror på syftet med det, för på tjänstemannanivå finns det utbytet och att 

offentliggöra det för allmänheten finns det nog inte något intresse för.  

 

Kommun 6: Vet ej. 

 

 Det är en bra idé men viktigt att det ska vara uppmuntrande och inte pekpinneaktigt. 

Ska visa på vad man har gjort då det antagligen görs mer än vad man känner till. Viktigt att 

lyfta fram insatser som kommunerna gör! 

 

13. Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett handlingsprogram för 

att Halland ska nå sina miljömål. Vilket arbetssätt tycker du att man ska ha när man 

ska revidera handlingsprogrammet? 

 

Kommun 1: Anser att det främst är länsstyrelsen själv som ska bedöma vilka resurser och 

metoder som krävs för att få fram ett användbart material. Det här examensarbetet är till 

exempel bra att ha med som ett underlag vid revideringen, som en parameter för vilket 

genomslag handlingsprogrammet har haft. Delaktighet är bra, men insatsen måste viktas mot 

nyttan. Upplever att diskussionerna och mötena vid framtagningen av handlingsprogrammet 

var intressanta, men också resurskrävande. Det underlättade dock att man redan var litet 

insatta och hade hunnit föra en del diskussioner på hemmaplan, när det omfattande materialet 

kom på remiss. Enskilda tjänstemän kan inte uttala sig om kommunens uppfattning i frågan, 
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utan uttalandet måste göras vid hanteringen av remissen. En officiell remiss är alltså 

nödvändig. Handlingsprogrammet är inte direkt styrande för kommunen, men fungerar ändå 

som ett vägledande dokument. Kommunen har egna styrdokument för den egna verksamheten 

och man ifrågasätter om inte regionala mål och handlingsprogram ska utformas från ett 

länsstyrelseperspektiv med ett regionalt ansvar. 

 

Kommun 2: Det är positivt att många aktörer är delaktiga i framtagandet av ett 

handlingsprogram. Det bör göras en prioritering för att minska antalet åtgärdsförslag i 

handlingsprogrammet och bara ta upp åtgärder som hör hemma på regional nivå.    

Viktigt att kommunicera ut vad som ska hända med handlingsprogrammet när det är 

framtaget.  

 

Kommun 3: Länsstyrelsen bör bjuda in en kommuns miljöarbetsgrupp åt gången för att ta del 

av deras arbetssätt och tankar. 

 

Kommun 4: Tycker att grupperna fungerade bra och genom dem fick kommunen igång ett 

väldigt bra internt arbete. Om det ska vara en enklare revidering räcker det med att bjuda in 

miljömålsansvariga på de olika ställena då det inte behöver vara så många grupper. 

 

Kommun 5: Samma arbetsmetod ska genomföras och länsstyrelsen ska bjuda in igen. Arbetet 

fungerade säkert olika i de olika grupperna men de som arbetar med dessa frågor ska träffas 

och diskuterar samarbetsmöjligheter och målsättningar. Agenda 21-samordnarna tillsammans 

med länsstyrelsen fungerar bra. 

 

Kommun 6: Tror inte att de åtta sektorsindelade grupperna var bra utan man får nog börja om 

från början. Det ska finnas en referensgrupp så att det går att koppla till resurser.  

 

 Genom de olika grupperna samlades kompetensen i länet. Kan inte se något bättre 

arbetssätt, men poängterar vikten av att representanterna har ett formellt uppdrag som är 

förankrat i kommunen. Om inte förankringen är tydlig finns risk för att skrivningen avfärdas. 

Arbetet gick dock tillbaka på remiss till kommunerna, men då sågs arbetet som länsstyrelsens 

arbete och inte som ett arbete som var förankrat i respektive kommun. 

 

 

4. Diskussion 

4.1 Kommentarer till kommunernas åtgärdsarbete år 2010 

 

Vi har valt att kommentera de åtgärder där en eller flera kommuner har valt svarsalternativen 

ej påbörjad eller övrigt. Dock har vi inte kommenterat på de ställen där vi tycker att svaren 

har talat för sig själva som till exempel i Region Hallands fall. 

 

1. Begränsad klimatpåverkan  

1.2.3 När kommunen beslutat om man ska använda förnyelsebart bränsle till bussarna i 

kollektivtrafiken har man vägt detta alternativ mot den extra kostnad som det innebär att 

använda biogas. Här handlar det om vilka politiska prioriteringarna som görs i kommunen. 

 

1.3.2 Modernt resecentra, vad innebär det? Svaren på denna fråga beror helt på betraktarens 

tolkning. En annan viktig faktor är kommunens storlek, eftersom den stora kommunen har 

pengar och resurser till detta medan den lilla kommunen har helt andra förutsättningar. Det 
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som är viktigt här är att se till den enskilda kommunens behov och resurser. Istället för att 

uttrycka sig som ”modernt resecentra” kanske man skulle ha skrivit ”en station som fungerar 

gällande kollektivtrafiken” etc. Då skulle betraktaren mer ha förstått vad som menades och 

därmed skulle en mer rättvis bedömning ha skett. Delmålet är att man ska öka antalet 

resenärer i kollektivtrafiken med 50 %. Får inte glömma att delmålet är viktigare än vägen dit! 

 

2. Frisk luft 

2.6.2 Olika svar beroende på hur man tolkar ”miljömedicinska risker” och beroende på 

kommunens storlek. Liten kommun tycker att Landstinget eller Region Halland bör ansvara 

och att kommunen gärna deltar.  

 

10. Hav i balans och levande kust och skärgård 

10.7.1 På detta delmål är det två kommuner som inte har påbörjat sin inventering av särskilt 

känsliga kust- och skärgårdsområden. Följden av detta kan bli att ekosystemen i dessa 

områden blir rubbade. Om länsstyrelsen ansvarar för inventeringen skulle arbetet underlättas. 

 

11. Myllrande våtmarker 

11.3.2 Viktigt att arbeta med detta delmål då hotade arter är beroende av våtmarker som 

gynnar den biologiska mångfalden. 

 

13. Ett rikt odlingslandskap 

13.8.1 Vad innebär ”Ekologisk marknadscentrum Halland”? Om detta hade förklarats kanske 

svaren skulle ha blivit annorlunda. Annan aktör bör ansvara då detta är en länsomfattande 

fråga. 

 

14. God bebyggd miljö 

Detta miljömål verkar vara det mål som är svårast att arbeta med då flesta åtgärder som fått 

bedömningen ej påbörjad finns här. 

 

14.1b.2 En konsekvens till att denna åtgärd inte är påbörjad av alla kommuner kan bli att 

kulturhistoriska och estetiska värden inte bevaras eller utvecklas i länet.   

 

14.1c.2 Här har flertalet av kommunerna svarat att man tycker att länsstyrelsen eller Region 

Halland bör ansvara då delmålet beskriver ”ett regionalt grönstrukturprogram”. Därför bör 

inte kommunerna stå med som huvudansvariga.  

 

14.4 Under detta delmål finns det åtta åtgärder som kommunerna har svarat ej 

påbörjad. 

 

14.4.2 På frågan om att genomföra tillsynskampanj med syftet att kontrollera efterlevnaden av 

miljöbalkens hushållningsregel gällande naturgrus har 5 av 6 kommuner svarat ej påbörjad. 

Här krävs det extra insatser från länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen av täkter. Om inte 

denna åtgärd påbörjas hotas den ändliga resursen naturgrus att ta slut. 

 

14.5.1 Här har tre kommuner svarat ej påbörjad. Vi anser att alla skulle kunna svara påbörjad 

här, då Halmstad projekterar och bygger en sorteringsanläggning. Åtgärden beskriver att en 

sådan anläggning ska uppföras i länet så vi anser att det bör vara en regional 

samordningsfråga. 
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4.2 Roller och enkätundersökningar 

För att nå större framgång i miljömålsarbetet är en väl fungerande kommunikation mellan 

länsstyrelsen och aktörerna av största vikt och vår uppfattning är att kommunerna och 

länsstyrelsen inte samarbetar på bästa tänkbara sätt. Kommunerna ser länsstyrelsen oftast som 

ett kontrollorgan och inte som den resurs och det stöd som länsstyrelsen vill vara eller tror sig 

vara. Vid enkätundersökningar är det därför mycket viktigt att syftet med undersökningen 

tydliggörs, att enkäten är väl genomtänkt, att svarsalternativen förklaras utförligt, att ej 

självklara uttryck som till exempel energiledningssystem förklaras samt att aktörerna ges 

utrymme att komplettera svaren med eventuella egna åtgärder för att nå målet.  

 

Flertalet av kommunerna tolkade den enkätundersökning som gjordes inför Uppföljning av 

Handlingsprogram för miljömål (Länsstyrelsen i Hallands län, 2008) som en kontroll av det 

egna miljömålsarbetet och de möjliga svarsalternativen upplevdes som oklara eller 

otillräckliga, vilket i flera fall gav upphov till frustration över vilken svarskategori som skulle 

användas samt huruvida de egna svaren skulle bli jämförbara med övriga aktörers svar. 

Länsstyrelsens syfte med undersökningen var emellertid att få en bild av länets 

miljömålsarbete och utifrån den bedöma om något målområde var i behov av extra stöttning, 

men detta nådde tyvärr inte ut till aktörerna. 

4.3 Kommande revidering av det regionala handlingsprogrammet 

I studien diskuteras hur länsstyrelsen ska få engagerade deltagare till den kommande 

revideringen av Handlingsprogram – så genomför vi de regionala miljömålen i Hallands län 

(Länsstyrelsen i Hallands län, 2006).  Flertalet upplevde framtagandet av programmet som en 

lång, omständlig och tidskrävande process och om revideringsarbetet ska ske på ett liknande 

sätt efterfrågas klara riktlinjer, en tydlig rollfördelning, lagom stora arbetsgrupper och en tidig 

inbjudan. 

Flera aktörer förordar emellertid ett enklare arbetssätt, bl.a. föreslås att länsstyrelsen enskilt 

bjuder in varje kommuns miljöarbetsgrupp för utbyte av tankar och strategier. 

 

Vår uppfattning är att miljömålsarbetet skiljer sig åt beroende på kommunens storlek. Mindre 

kommuner har oftast knappare resurser och värdesätter högre de expertmöten som 

länsstyrelsen sammankallar till, exempelvis mötena inför framtagandet av det regionala 

handlingsprogrammet, då dessa ofta agerar språngbrädor för kommunens interna arbeten. 

Mindre kommuner tycks även använda det regionala handlingsprogrammet som ett aktivt 

dokument i miljömålsarbetet. Större kommuner har oftast en stor miljöarbetsgrupp med egna 

experter och därmed tillgång till en bredare kompetens, vilket underlättar miljömålsarbetet 

och minskar behovet av hjälp utifrån. De arbetar utifrån egna miljöhandlingsplaner vilka har 

olika grad av koppling till det regionala handlingsprogrammet då förankringen i den 

kommunala framtidsvisionen är viktigast. 

 

Alla kommunerna anser att ett regionalt handlingsprogram enbart bör innehålla 

länsövergripande åtgärder där genomförandeansvaret ligger på länsstyrelsen eller Region 

Halland. Måhända är det en lösning för att nå längre i miljömålsarbetet, men då länsstyrelsens 

regeringsuppdrag innefattar att föra in och konkretisera miljömålen efter länets behov och en 

stor del av länets miljömålsarbete indirekt sker ute i kommunerna krävs det att 

handlingsprogrammet utformas annorlunda mot idag. Uppdraget innefattar även att följa upp 

miljömålsarbetet och uppföljningen av kommunernas/Region Hallands miljömålsarbete skulle 

kunna förenklas genom att länsstyrelsen tar del av deras årsredovisningar. Dessa måste 

skrivas så att de både täcker det egna syftet och ger länsstyrelsen ett material som kan fungera 

som underlag till inrapporteringen av länets övergripande miljömålssituation till 

Naturvårdsverket. 
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Idag ligger genomförandeansvaret för 89 åtgärder på kommunerna, men det finns inget 

dokument som binder kommunerna att genomföra åtgärderna. För att öka kommunernas 

ansvarskänsla tror vi att det krävs ett juridiskt bindande dokument. 

4.4 Kan ett utökat samarbete leda till större miljömålsuppfyllelse? 

Två olika sammanställningar av åtgärdsarbetet från år 2008 respektive 2010 visar på en stor 

spridning av miljömålsarbetet i länets sex kommuner. När informanterna tillfrågades om 

huruvida de kände till om andra kommuner genomfört åtgärder de själva inte genomfört 

skiftade svaren. Några ansåg att miljösamordnarnas Agenda 21-nätverk är en bra plattform för 

åtgärdsdiskussioner och att de där har tillgång till den informationen, medan andra saknade 

den. Agenda 21 är ett väl fungerande nätverk och oftast miljösamordnarnas eller 

miljöstrategernas enda beröringspunkt med varandra. I forumet lyfts enskilda frågor, men på 

grund av tidsbrist saknas utrymme för djupare diskussioner. Vår uppfattning är att länets och 

kommunernas miljömålsuppfyllelse skulle kunna förbättras genom ett utökat samarbete. 

Förslagsvis kunde länsstyrelsen eller Region Halland organisera regelbundna åtgärdsmöten 

med olika delmålsteman, vilka sedan borde underlätta för egna kommunala lösningar. 

Ytterligare ett förslag är att starta olika samarbetsprojekt där aktörerna inte behöver delta i 

samtliga arbetsgrupper, men ändå har tillgång till resultatet eller arbetet. 

4.5 Strategier i åtgärdsarbetet 

Vi har inte kunnat finna något tecken på att enskilda tjänstemän prioriterar vissa delmål. 

Prioriteringen av delmålen och åtgärdsarbetet sker högre upp i beslutsfattandet och styrs 

främst av kommunens vision, pengar och befintlig kompetens. Så här kommenterar en 

kommun prioriteringen:” Ett miljömål väljs inte ut för att det är lätt att nå, utan antingen för 

att det är ett lagkrav på det, att det finns pengar att tjäna på området eller att miljömålet leder 

till en god hälsa”. Kommunerna föredrar att fokusera på ett fåtal delmål åt gången och anser 

att dessa insatser ofta ger följdeffekter inom andra målområden. 

4.6 Redovisning av miljömålsarbetet 

Dialogen mellan tjänstemän och politiker tycks vara bra och det egna miljömålsarbetet 

redovisas och analyseras i årsrapporter. En kommun nämner att man vid detta tillfälle jämför 

den egna kommunens och omvärldens miljömålsarbete för att vid behov lyfta fram nya och 

eftersatta frågor. En av studiens 13 frågor var just huruvida kommunernas miljömålsarbete 

skulle främjas av att redovisas i ett gemensamt forum och om redovisningen kunde ske med 

hjälp av trender, är de flesta positiva till idén. Jämförelsen skulle kunna öka det politiska 

intresset för frågorna då det är sporrande att vara bra och genant att inte uppfylla målen. 

Någon uttrycker farhågor om att kommunens storlek och resurser skulle bli utslagsgivande 

vid en sådan jämförelse och tror istället på att föra ut resultatet till de egna kommuninvånarna. 
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5. Slutsatser 
 

1. Till att börja med har det hänt mycket på miljömålsfronten. Många åtgärder som 

klassades som ej påbörjade år 2008 har nu klassats som påbörjade. 

 

2. En annan sak som vi kan konstatera är att det är väldigt viktigt att rätt aktör ansvarar för 

rätt åtgärd då det annars ger ett missvisande resultat vid sammanställningen av 

miljömålsuppfyllelsen. 

 

3. Viktigt att förklara begrepp såsom ”modernt resecentra” då aktörerna tolkar detta på 

olika sätt. 

 

4. Vilken åtgärd respektive aktör har påbörjat beror bland annat på vilka ”hjärtefrågor” 

som finns men det handlar även om politiska prioriteringar. Om en aktör redan tidigare 

påbörjat ett åtgärdsarbete faller det sig naturligt att fortsätta att arbeta med den 

åtgärden. 

 

5. Miljömålet God bebyggd miljö innehåller flest åtgärder som klassats som  

    ej påbörjade. För att arbetet här ska kunna bli bättre krävs det mer resurser. 

 

6. För att miljömålsarbetet ska kunna gå framåt ännu mer krävs det en utökad dialog och 

ett utökat samarbete mellan aktörerna. 

 

7. I ett fortsatt miljömålsarbete är det viktigt att länsstyrelsens roll inte uppfattas som 

pekpinneaktig utan som samarbetsinriktad. 

 

8. Uppföljning av kommunernas/Region Hallands miljömålsarbete kan redovisas till 

länsstyrelsen genom respektive aktörs årsredovisning.  

 

9. Om länsstyrelsen ska använda samma arbetssätt som vid framtagandet av 

Handlingsprogram – så genomför vi de regionala miljömålen i Hallands län 

(Länsstyrelsen i Hallands län, 2006) inför den kommande revideringen, krävs det bland 

annat klara riktlinjer och en tydlig rollfördelning. Det är även viktigt att 

representanterna har ett formellt uppdrag som är förankrat i respektive kommun. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1. 

 

Sveriges Miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket, 2010 a) 

 

1. ”Begränsad klimatpåverkan” 
Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras 

på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.  Målet ska uppnås på ett 

sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 

säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder 

ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

 

2. ”Frisk luft” 
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

 

3.”Bara naturlig försurning” 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark 

och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniskt material 

eller kulturföremål och byggnader. 

 

4. ”Giftfri miljö” 
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats eller återvunnits av samhället och som kan hota 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

  

5. ”Skyddande ozonskikt” 
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 

 

6. ”Säker strålmiljö” 
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre 

miljön. 

 

7.”Ingen övergödning” 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 

förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 

vatten. 

 

8. ”Levande sjöar och vattendrag” 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 

produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas. 

 

9. ”Grundvatten av god kvalitet” 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 

för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

 

10. ”Hav i balans, levande kust och skärgård” 
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden 

ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 

kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar 

utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

 

11. ”Myllrande våtmarker” 
Våtmarkens ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker 

bevaras för framtiden. 
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12. ”Levande skogar” 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

 

13. ”Ett rikt odlingslandskap” 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

 

14. ”Storslagen fjällmiljö” 
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 

kulturmiljövärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar 

utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar 

 

15. ”Ett rikt odlingslandskap” 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

 

16. ”God bebyggd miljö” 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 

regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 

ska lokaliseras så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
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Bilaga 2.  (Länsstyrelsen i Hallands län, 2008, s.6 och 8) 

 



 

 

 

 49 

 

  


