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Sammanfattning
Den här är en jämförande studie gjord för Växjö kommun, mellan de fyra kommunerna 
Växjö, Helsingborg, Lund och Örebro. Avsikten var att ta reda på vilka typer av miljömål 
som de olika kommunerna har, hur deras miljömål är formulerade, vad det finns för 
problem och svårigheter vid formulering av miljömål samt vad det är som gör att vissa 
miljömål är mer lyckade än andra. Detta för att även kunna ta fram förslag på förbättringar 
eller hur erfarenheter från de andra kommunerna skulle kunna användas inom Växjö 
kommuns miljömålsarbete.

Studien har visat att det inte är något lätt arbete att skapa miljömål inom en kommun. 
Svårigheterna i arbetet ligger främst i att hitta rätt sätt att mäta och vilken indikator som ska 
användas inom uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Att en kommun har miljömål som 
omfattar områden där kommunen själv inte sitter med rådighet försvårar miljömålsarbetet, 
samtidigt som det är svårt att  hitta rätt styrmedel för att påverka andra.
För att lyckas med miljömålsarbetet inom en kommun är det av betydelse att sätta miljömål 
som är relevanta för kommunen samtidigt som miljömålen har en tydlig formulering och 
målsättning. Även att kommunen plockar fram styrmedel för att kunna påverka andra inom 
områden där de själva inte sitter med rådighet och att det finns tydliga ansvarsfördelningar 
inom förvaltningar och de personer som driver miljömålet framåt. Ett miljömål är inte 
självgående utan behöver fokus för att bli lyckat och uppnås.



Abstract
This is a comparative study made for the municipality of Växjö, between the four 
municipalities Växjö, Helsingborg, Lund and Örebro. The intention was to find out what 
types of environmental objectives that the various municipalities have, how their 
environmental targets are formulated, what the problems and difficulties are in the 
formulation of environmental targets and what it is that makes some environmental 
objectives more successful than others. This was made to also be able to develop ideas for 
improvement or how experience from the other municipalities could be used in Växjö 
Municipality's environmental work.

The study has shown that there is no easy job to create environmental targets within a 
municipality. The difficulties in work is in finding the right way to measure and what 
indicator to use in the monitoring and evaluation work. The fact that a municipality has 
targets that include areas where the municipality itself does not sit with perplexity impedes 
environmental targets, while it is difficult to find the right instruments to influence others.
To achieve environmental targets  within a municipality, it is important to set targets that are 
relevant to the municipality while the environmental targets have a clear statement and aim. 
The municipality need to create instruments to be able to influence others in areas where 
they are not sitting with perplexity and that there are clear divisions of responsibility within 
departments and the persons that impel the environmental targets forward. An 
environmental target is not self-propelled and need focus to be successful and achieved.
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1. Introduktion
1.1. Mål och miljömålsarbete
Många organisationer har ekonomiska mål som ofta är väldigt konkret formulerade vilket bidrar till 
att målen blir väldigt tydliga och lättare att sträva mot. Problemet med miljömål, som denna studie 
handlar om, är att det finns en del svårigheter vid formulering och framtagande av just miljömål 
vilket leder till att de oftast inte är lika konkreta och tydliga som ekonomiska mål.

1.1.1.Vad är ett mål?
Ett mål är något som talar om vad en organisation vill uppnå med sitt arbete på olika nivåer och 
under olika tidsaspekter. Målet tydliggör i vilken riktning en organisation strävar och ska vara 
formulerat så att det går att följa upp under arbetes gång (Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
u.å.).

1.1.2. Olika typer av mål
Det finns olika typer av mål och målformuleringar; visionära, övergripande, detaljerade och 
SMARTa. Ett visionärt mål är ett framtida mål eller en vision som en organisation strävar mot, men 
som oftast inte är rimligt att uppnå i nuläget. Ett övergripande mål är ett tidssatt mål som sträcker 
sig över en tidsperiod på några år, till exempel 2-5, och som mer preciserar de visionära målen eller 
åtaganden som en organisation har. Organisationen anger själv nivån på de övergripande målen och 
för att dessa ska fungera effektivt bör de varken sättas för högt eller för lågt. Meningen är att målen 
ska motivera organisationen till arbete samtidigt som de inte anses som ouppnåeliga. För att uppnå 
de övergripande målen inom en bestämd tidsperiod har en organisationen även detaljerade mål. De 
detaljerade målen bör inte sträcka sig över en längre tidsperiod än 0,5-2 år och de ska vara tydliga 
och helst mätbara, alltså gärna SMARTa (Alriksson 2011).
För att målstyrningen i en organisation ska bli framgångsrik, effektiv och leda till att målen 
förverkligas, så behöver målen vara rationella i den mening att de motiverar och leder aktörerna till 
arbete. När det kommer till miljömål som är till för att vägleda beslut och handling för en bättre 
miljö så bör dessa besitta vissa egenskaper (Edvardsson 2007). Miljömålen ska vara lättillgängliga, 
motiverande, utvärderingsbara och exakta så att de skapar deltagande hos aktörer. Egenskaperna 
bidrar till en bättre förståelse av miljömålen för de aktörer som utför arbetet genom att de känner till 
vad som förväntas av miljömålen, vad aktörerna kan och ska göra samtidigt som det motivera 
aktörer till att vilja arbeta mot en måluppfyllelse. För en framgångsrik målstyrning bör alltså 
miljömålen uppfylla dessa egenskaper samtidigt som de även uppfyller kriterierna för ett SMART 
mål (Edvardsson & Hansson 2005).

1.1.3. SMART mål
Ett SMART mål är ett mål som är specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt.
För att ett mål ska vara tydligt, bra och tala om i vilken riktning en organisation ska styras, krävs det 
att målet talar om vad organisationen vill uppnå på olika nivåer och under olika tidsaspekter. Det 
krävs också att målet går att mäta så att organisationen kan följa upp om de har nått målet. För att 
kunna göra detta behöver organisationen utforma mått.
Men det har visat sig att denna typ av målformulering inte alltid går att använda i alla typer av 
organisationer och att det finns svårigheter när det kommer till att mäta och ta fram mått.
Förkortningen SMART står för att målen ska vara:
-Specifika: Tydliga och lättbegripliga för alla att förstå vad det är som ska göras och varför.
-Mätbara: Det ska gå att kvantifiera målen och avgöra om de är på väg att uppnås eller när de är 
uppnådda.
-Accepterade: Alla som berörs av målen ska känna vid dem och ha accepterat dem.
-Realistiska: Målen ska vara överkomliga och realistiska att nå.
-Tidssatta: För att målet ska bli konkret ska det vara bestämt vid vilken tidpunkt målet ska vara 
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uppnått (SKL u.å.).

I den grå rutan ges ett exempel på ett SMART mål från Växjö kommuns miljöprogram. Miljömålet 
uppfyller SMART-kriterierna och är specifikt, mätbart, accepterat inom kommunkoncernen, 
realistiskt och tidssatt, se nedan.

De fossila koldioxidutsläppen från kommunkoncernens transporter och service ska minska med  
minst 30% från 1999 till 2015.
Kommunkoncernen ska vara fossilbränslefri 2020.
Nuläge: minskning med 9,4% 2008

Specifikt: Det talar tydligt om vad det är som kommunkoncernen ska uppnå och sträva mot, 
samtidigt som miljömålet är inom ett område som kommunen kan råda över.

Mätbart: Miljömålet är mätbart och det finns tidigare och nuvarande statistik på koldioxidutsläppen 
från kommunkoncernen. Statistiken kan utgöra underlag i uppföljningsarbetet och utvärderingen av 
miljömålet.

Accepterat: Miljömålet berör kommunkoncernen. För att målet ska uppfyllas krävs det att alla 
berörda är delaktiga och har accepterat det arbete som krävs för att uppfylla miljömålet. Växjö 
kommun vill vara en pilotkommun när det kommer till en fossilbränslefri kommun, därav borde 
miljömålet vara accepterat inom kommunkoncernen.

Realistiskt: Miljömålet ska vara faktiskt möjligt att uppnå. Med dagens teknik och lösningar kan 
miljömålet vara möjligt att uppnå.

Tidssatt: Miljömålet är tidsatt och talar konkret om vid vilken tidpunkt det ska vara uppnått. En 
tydlig tidsättning gör att målet lättare prioriteras att uppnås inom tidsramen.

1.1.4. Nationella miljökvalitetsmål
Många av kommunernas egna miljömål och deras miljömålsarbete tar avstamp i Sveriges 16 
nationella miljökvalitetsmål och inkluderar den egna organisationen, myndighetsarbete och 
övergripande politiskt strategiska beslut.
De nationella miljökvalitetsmålen är beslutade av Sveriges riksdag och beskriver det tillstånd i 
miljön som eftersträvas vid miljöarbete och som är hållbart på lång sikt.
De nationella miljökvalitetsmålen utgör tillsammans med ett generationsmål och 14 etappmål 
Sveriges miljömålssystem och finns på nationell, regional och lokal nivå.
Det finns indikatorer kopplade till alla miljökvalitetsmål som varje år följs upp av respektive 
ansvarig myndighet. En gång per mandatperiod sammanställer Naturvårdsverket uppföljningarna i 
en fördjupad utvärdering som lämnas till regeringen. Indikatorer används i uppföljning på nationell 
och regional nivå för att bedöma om de styrmedel och åtgärder som tillhandahålls är tillräckliga för 
att nå miljökvalitetsmålen (Miljömål u.å.).

Idag har 60 procent av kommunerna i Sverige politiskt antagna miljömål som utgår från de 
nationella miljökvalitetsmålen och de regionala miljömålen, därutöver har sex procent av 
kommunerna egna miljömål. Resterande kommuner har antingen inga miljömål men har beslutat att 
ställa sig bakom de nationella- och regionala miljömålen (drygt 10 procent), arbetar med att ta fram 
miljömål (15 procent) eller så har de inte påbörjat något miljömålsarbete (åtta procent) (SKL 2012).

Kommunerna är drivkraften i det lokala miljömålsarbetet genom att de förverkligar miljömålen i 
samhället ihop med olika aktörer. Genom att kommuner tar fram och skapar lokala miljömål och 
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åtgärder från de nationella- och regionala miljömålen så spelar de en viktig roll i arbetet för att nå 
de nationella miljökvalitetsmålen. Det förekommer oftast ett lokalt miljösamarbete mellan 
kommuner och deras respektive länsstyrelser, det lokala näringslivet, organisationer och regionala 
samverkansorgan (Miljömål u.å.).

Det är viktigt med kommunikation mellan lokal, regional och nationell nivå för att kunna definiera 
miljömålsarbetet och dess förutsättningar.
För att bli en del av den lokala politiken krävs det att miljömålen kopplas ihop med kommunernas 
egna politiska mål och verktyg. Miljömålen berör inte enbart miljön utan är även kopplade till andra 
välfärdsarbeten i kommuner, som tex folkhälsa, säkerhet och tillväxt (Naturvårdsverket 2003).

1.1.5. Miljömålsarbete i kommuner
Miljömålsarbetet ser olika ut i olika kommuner. Vissa har infört miljöledningssystem, 
miljönyckeltal och miljöbokslut medan andra har valt att inkludera arbetet med miljömålen i 
kommunens egna miljöprogram. Flera kommuner har även integrerat miljömålen i olika 
verksamhets-, översikts- och infrastrukturplaner för till exempel transporter, energi och avfall. En 
del kommuner satsar även på att utbilda de egna anställda inom miljö (Miljömål u.å.).
Då kommuner ofta har huvudansvaret för bland annat energiförsörjning, avfallshantering, 
utbildning, vatten och avlopp så innefattar de en viktig roll i miljömålsarbetet. De spelar även en 
viktig roll i arbetet med hållbar utveckling, då de i samband med offentliga upphandlingar kan ställa 
miljö-, sociala och etiska krav (SKL 2012).

1.1.6. Svårigheter och hinder i miljömålsarbete
De nationella miljömålen och delmålen bestäms av politiker och ska sedan utföras i olika 
sammanhang av tjänstemän på olika nivåer; nationell, regional och lokal. Detta kan skapa 
svårigheter, främst i kommunikation då olika aktörer tolkar miljömålen olika samtidigt som de 
använder olika tidsramar.
Det krävs att en organisations eller verksamhets mål är tydliga nog för att kunna vägleda handling 
och tydligt talar om vad verksamheten vill uppnå. Beroende på tjänstemäns förkunskaper och 
erfarenheter så tolkas målformuleringar på olika sätt av olika personer. Är målen formulerade på ett 
otydligt sätt kan det ge utrymme för feltolkning som i sin tur kan bidra till att målen heller inte 
utvärderas korrekt när verksamheten vill följa upp dem (Wibeck m.fl. 2006).

Ambitionerna för det lokala miljömålsarbetet är i många kommuner högt, men det finns hinder för 
att det ska lyckas, främst beroende på bristande resurser. Andra hinder som kommuner lokalt 
upplever är en låg politiskt prioritet, att det statliga stödet är bristande och att de styrmedel som 
kommuner tillhandahåller är otillräckliga samtidigt som den kommunala rådigheten är bristande. 
Kommunal rådighet är när kommunen själv har möjlighet att bestämma och råda över handlingar. 
Den kommunala rådigheten kan vara stor inom områden som rör dem själva, till exempel 
kommunkoncernen och deras energianvändning eller inom områden som rör det kommunala 
vattenlednings- och avloppssystemet. Medan den kommunala rådigheten är hög inom vissa 
områden kan den vara bristande inom områden som berör till exempel det privata jordbruket och 
markanvändningen inom kommunen (SKL 2012).

1.1.7. Miljöindikatorer och miljönyckeltal
Miljöindikatorer är mätbara företeelser – kvalitativa och kvantitativa, som kan användas vid 
övervakning och utvärdering av miljömål. Dessa kan till exempel vara utsläpp till luft av 
klimatgaser, andel inköp av ekologiska livsmedel eller miljöbilar i kommunen som organisation. 
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Miljöindikatorer kan visa trender och nuvarande förhållanden i det organisationen avser att mäta 
eller ta reda på. Dessa är ett hjälpmedel som ger information om utvecklingen i miljön och som kan 
analyseras och tolkas för att ligga till grund då en organisations måluppfyllelse ska bedömas och 
utvärderas.
Miljöindikatorer underlättar uppföljningsarbetet men det har visat sig finnas svårigheter med att ta 
fram indikatorer och mått för hur väl miljömål inom en organisation har uppnåtts. Därav är det 
viktigt och av betydelse att välja rätt slags indikator i förhållande till vad organisationen vill mäta 
och följa upp. En annan viktig aspekt för uppföljning och för att organisationen ska kunna jämföra 
resultaten, är att de systemgränser som används är lika. Systemgränser begränsar ett område och 
kan vara tidsmässiga, geografiska eller organisationsspecifika (Wibeck m.fl. 2006).

Miljönyckeltal är en annan företeelse som går att använda vid jämförelse, främst vid jämförelse från 
år till år. Ett miljönyckeltal är när ett mått från en miljöindikator sätts i relation till ett nyttomått. 
Nyttomått kan vara omsättning eller producerad mängd av något slag. Ett miljönyckeltal kan till 
exempel vara antal producerade produkter i förhållande till koldioxidutsläppet för en industri. Då 
det är svårt att hitta ett optimalt nyttomått är det bra att använda några olika nyttomått vid 
framtagande av miljönyckeltal (Brohammer m.fl. 2002).

1.2. Kommunernas inriktning samt exempel på deras miljömål

1.2.1. Växjös kommun
Växjö kommun har miljömål inom tre prioriterade profilområden; Leva livet, Vår natur och 
Fossilbränslefritt Växjö. Kommunens miljömålsarbete utgår från de 16 nationella och regionala 
miljökvalitetsmålen och riktar sig direkt till alla anställda inom kommunen. Varje profilområde 
innehåller två typer av mål, övergripande mål som inte är tidssatta eller mätbara och mål till år 2015 
som är tidssatta och mätbara, samt en kort vision. Miljömålen omfattar det geografiska området 
Växjö kommun samt Växjö kommuns nämnder och helägda bolagsstyrelser (Växjö kommun 2006).

I de grå rutorna nedan ges exempel på några av Växjös kommun miljömål, både övergripande mål 
och mål till 2015. Målen är hämtade ur Miljöprogrammet för Växjö kommun som antogs 2006 och 
reviderades 2010.

Profilområde Leva livet
 Övergripande mål.
“Vi ska ha en hållbar konsumtion av varor och tjänster.”

Mål till 2015.
“De närproducerade1 och/eller de ekologiska livsmedelsinköpen ska tillsammans
utgöra minst 45% av de totala livsmedelsinköpen till 2015, varav minst 20% ska vara 
närproducerat.

1livsmedel producerade inom en radie av 15 mil från Växjö stad
Nuläge: 13% ekologiskt, 0% närproducerat, 2009”

Profilområde Fossilbränslefritt Växjö
Övergripande mål.
“Vi ska sluta använda fossila bränslen.”

Mål till 2015.
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“Förbrukningen av elenergi ska minska med minst 20% per invånare från 1993 till 2015.
Nuläge: minskning med 10,9% 2008.

Mål till 2015.
“De fossila koldioxidutsläppen från kommunkoncernens transporter och service ska minska med 
minst 30% från 1999 till 2015. Kommunkoncernen ska vara fossilbränslefri 2020.
Nuläge: minskning med 9,4% 2008.”

1.2.2. Helsingborgs kommun
Helsingborg kommuns miljömål utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen och har vävts 
samman med de nationella folkhälsokvalitetsmål som kommunen anser relevanta. Kommunen har 
sex prioriterade områden; inspiration och samverkan, hållbart transportsystem, hållbart 
energisystem, sundare Helsingborg, hållbar planering och skötsel samt rent vatten. Varje prioriterat 
område innehåller övergripande mål med tillhörande etappmål som omfattar den kommunala 
organisationen samt det geografiska området Helsingborg kommun (Helsingborg kommun 2010).

I de blå rutorna nedan ges exempel på några av Helsingborgs kommun miljömål. Miljömålen är 
hämtade ur Miljöprogrammet för Helsingborg stad 2011-2015.

Prioriterat område, Inspiration och samverkan
Övergripande mål
“Barn och ungdomar ska ges kunskap och vägledning för att kunna välja en miljöinriktad livsstil.”

Etappmål
“Senast 2015 ska staden genomföra utbildning i miljöpedagogik riktad till samtlig personal som 
arbetar med barn och ungdomar,”

Prioriterat område, Hållbart transportsystem
Övergripande mål
“Utsläppen av växthusgaser ska minska”

Etappmål
“Utsläppen av växthusgaser inom Helsingborgs kommun ska minska med minst 85% mellan år 
2005 och år 2050”

“Helsingborgs stad som organisation är fossilbränslefritt år 2020”

1.2.3. Lunds kommun
Lunds kommun miljömål och miljömålsarbete är uppbyggt kring de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen och de regionala miljömålen, utifrån lokala förutsättningar. Miljömålen 
omfattar Lund kommun som organisation samt det geografiska området Lund kommun. 
Fokusområdet ligger på ekologiskt hållbar utveckling och innehåller 60 lokala miljömål fördelade 
under rubrikerna:
-Begränsad klimatpåverkan
-Frisk luft
-Bara naturlig försurning
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-Giftfri miljö
-Skyddande ozonskikt
-Säker strålmiljö
-Ingen övergödning
-Levande sjöar och vattendrag
-Grundvatten av god kvalitet
-Myllrande våtmarker
-Levande skogar
-Ett rikt odlingslandskap
-God bebyggd miljö (Lund kommun 2006)

I de gröna rutorna nedan ges exempel på några av Lund kommuns miljömål. Miljömålen är hämtade 
ur LundaEko, Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling 2006-2012.

Målområde Frisk luft
“Senast till år 2012 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i luft ha minskat till 
maximalt
1700 ton från Lunds kommun. År 2000 var utsläppen från kommunen 2964 ton.”

Målområde Bara naturlig försurning
“Senast till år 2012 ska utsläppen av kväveoxider inom Lunds kommun ha minskat med 10 procent 
jämfört med år 2000, då utsläppen var drygt 1560 ton.3
3Anknyter till det regionala målet. “

Målområde Levande skogar
“Skogsmark ska brukas så att fornlämningar inte skadas. Skador på övriga kända och värdefulla 
kulturlämningar ska inte förekomma efter år 2012.”

1.2.4. Örebros kommun
Örebro kommun har miljömål inom fem fokus områden; Klimat, Biologisk mångfald, Vatten, 
Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Miljömålen utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen 
som berör kommunen och under varje fokusområde finns en nationell målsättning samt detaljerade 
delmål. Övergripande mål för Örebro kommun finns endast under fokusområdena Klimat och 
Vatten. För fokusområdena Biologisk mångfald, Giftfri miljö och God bebyggd miljö gälller den 
nationella målsättningen. Miljömålen omfattar organisation Örebro kommun med verksamheter och 
bolag samt Örebro kommun som geografiskt område (Örebro kommun 2010).

I de gula rutorna nedan ges exempel på några av Örebros kommun miljömål, både övergripande mål 
samt delmål. Miljömålen är hämtade ur Miljöprogram Örebro kommun 2010.

Fokusområde Klimat
Övergripande mål
“Till år 2050 ska klimatbelastningen för Örebro kommun minska med minst 90 procent per 
invånare.”

Delmål
“Genom energieffektivisering i kommunens verksamheter ska elförbrukningen minska med 20 
procent och  användningen av fjärrvärme minska med 13 procent perioden 2008 till 2020.”

Fokusområde Vatten
Övergripande mål
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“Miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppfyllas och alla vattenförekomster i kommunen ska ha 
god status senast år 2021.”

Delmål
“Utsläppen av fosfor från Skebäcks reningsverk ska minska med 27 % (1,3 ton) till och
med 2016 jämfört med medelutsläppen 2005-201011.
11Avser minskade medelutsläpp från 0,24 mg P/l till 0,17 mg P/l, ingen hänsyn tagen till  
befolkningsförändring”

Delmål
“75 % av miljögifterna25 i dagvattnet i Örebro leds till någon form av reningsanläggning senast år 
2020.
25Tungmetaller, PRIO-ämnen och petroleumkolväten.”

2. Syfte
Syftet med denna studie var att ta reda på vilka typer av miljömål som Växjö kommun har, hur 
dessa miljömål är formulerade, vad det finns för problem och svårigheter vid formulering av 
miljömål och vad det är som gör att vissa miljömål är mer lyckade än andra.
Syftet med studien var också att kunna ge förslag på förbättringar eller hur erfarenheter från andra 
kommuner kan användas inom Växjö kommuns miljömålsarbete. För att möjliggöra detta har en 
jämförande studie gjorts med kommunerna Helsingborg, Lund och Örebro.

3. Material och metoder
I denna studie har jag använt mig av en vetenskaplig artikel från en sökning i Thomson Reuters 
Web of KnowledgeSM, en rapport från den statliga myndigheten Naturvårdsverket, en rapport från 
den politiskt styrda organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), hemsidan för 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt hemsidan Miljömål som förvaltas av 
Naturvårdsverket.
Jag har också använt mig av en handbok för beräkning och användning från IVF – Industriforskning 
och utveckling AB samt ett kompendium framtaget av min handledare på Linnéuniversitetet i 
Kalmar.

För att möjliggöra en jämförande studie mellan Växjö kommun och de tre andra kommunerna 
Helsingborg, Lund och Örebro har jag studerat respektive kommuns miljöprogram som funnits 
tillgängliga på kommunernas hemsidor, samt haft intervju med en person på respektive kommun.
De tre kommunerna Helsingborg, Lund och Örebro valdes ut genom att jag fick förslag på 
kommuner med framstående miljöarbete som Växjö kommun var intresserade av att jämföra sig 
med. Av dessa kommuner fick jag välja ut de tre som intresserade mig mest.
Från Växjö kommun fick jag även en lista med kontaktpersoner på respektive kommun. Jag 
skickade ut ett email till de berörda kommuner där jag presenterade mig och mitt examensarbete 
och undrade om de fanns någon som ville hjälpa mig genom att ställa upp på en intervju. Efter 
omredigering av email kom jag i kontakt med en person på respektive kommun som kunde ställa 
upp på intervju.

Personerna som intervjuades var:
Växjö kommun, Henrik Johansson, Miljökontroller, telefonnummer 0470-41330, 28 februari.
Helsingborg kommun, Pernilla Fahlstedt, Miljöstrateg, telefonnummer 0732-311292, 20 mars.
Lund kommun, Kristina Fontell, Miljöstrateg, telefonnummer 046-356401, 14 mars.
Örebro kommun, Malin Isaksson, Klimatstrateg, telefonnummer 019-211588, 8 mars.

Intervjuer med respektive person har bidragit till det resultat som presenteras under punkt 3.1-4 i 
tabell 1-4 i resultatavsnittet, om hur respektive kommuns miljömål är formulerade samt hur lyckade 
kommunens miljömål är.
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För att kunna ta reda på och jämföra om kommunernas miljömål är SMARTa, har jag tagit fram en 
checklista. I denna lista har jag lagt in kommunernas miljömål och checkat av om respektive 
miljömål varit Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och/eller Tidssatt. Om miljömålet uppfyllt 
alla kriterier har jag bockat i en ruta som bekräftat att miljömålet är SMART.
 
4. Resultat
Resultatet av studien utifrån respektive kommuns miljöprogram och berörda intervjupersoner är 
sammanställt i tabell 1-4 nedan. 
Växjö kommun har övergripande ej tidsatta eller mätbara mål och tidsatta och mätbara mål till 2015 
fördelade på de tre profilområdena Leva livet, Vår natur och Fossilbränslefritt Växjö. Tydligheten i 
miljömålen varierar, vissa är mer visionära medan andra är tydligare. Problemet med miljömålen är 
att hitta rätt mätmetod och vilka indikatorer som ska användas vid mätning eftersom att dessa är 
viktiga för uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Även att det inte framgår av miljömålen vad 
kommunen skulle kunna använda för styrmedel för att påverka andra så att de uppnås. Bakom 
lyckade miljömål i kommunen står drivna personer, nya handlingar och rutiner, en bra dialog mellan 
politiker och tjänstemän samt möjligheten att kunna söka EU-medel (Tabell 1).

Helsingborg kommun har övergripande miljömål samt etappmål på sex prioriterade områden: 
Inspiration och samverkan, Hållbart transportsystem, Hållbart energisystem, Sundare Helsingborg, 
Hållbar planering och skötsel samt Rent vatten. Miljömålen varierar i tydlighet, vissa miljömål är 
SMARTa medan andra är mer visionära. Etappmålen är tydligare än de övergripande miljömålen. 
För varje etappmål har kommunen mättal som de producerar själva eller tar in från statistik. Det är 
olika vilka indikatorer och mätmetoder som används och det är problematiskt att välja rätt. Det är 
av stor vikt att använda samma indikator och mäta på samma sätt under hela perioden. Kommunens 
miljömål gäller i stor sätt bara Helsingborgs kommuns verksamhet och allra viktigast för lyckade 
miljömål är att det finns engagemang, resurser och en tydlig part som jobbar mot en måluppfyllelse 
(Tabell 2).

Lund kommun har 60 lokala delmål med fokus på ekologiskt hållbar utveckling. Miljömålen i 
kommunen omfattar de nationella och regionala miljömålen utifrån lokala förutsättningar. Det är 
väldigt olika hur tydliga miljömålen är. Vissa är mer specifika och SMARTa medan andra miljömål 
är mer vagt formulerade och visionära. Det är svårt att hitta rätt indikator som visar vad som ska 
mätas och vissa miljömål ställer högre krav på vilken indikator som används. Kommunen har inte 
full rådighet på alla områden där de har miljömål. Kommunen får använda sig av olika styrmedel 
för att påverka andra till att miljömålen uppnås på dessa områden. Bakom lyckade miljömål i 
kommunen står drivande personer och förändringar som skett successivt i verksamheter (Tabell 3).

Örebro kommun har miljömål under fem fokusområden: Klimat, Biologisk mångfald, Vatten, Giftfri 
miljö och God bebyggd miljö. Varje fokusområde har tre målrubriker: Nationell målsättning, 
Övergripande mål för Örebro kommun och Delmål. De övergripande målen är mer svävande och 
visionära och inte lika tydliga, detaljerade och uppföljningsbara som delmålen. När det kommer till 
mätbarhet jobbar kommunen mycket på mätningar och att ta fram rätt slags indikatorer. Om 
kommunen inte har egna siffror använder de ibland schablonmallar för att kunna få fram ett resultat 
som kan indikera i vilken riktning ett miljömål går. Kommunen försöker fokusera på områden där 
de själva sitter med rådighet och försöker påverka andra berörda parter med olika typer av 
styrmedel. Delaktighet och uppföljning har bidragit till att ett av kommunens fokusområde har blivit 
extra lyckat och framgångsrikt. Samt även att kommunen haft en tydlig plan som de jobbat mot, att 
fokusområdet är valförankrat och omtalat i kommunen och att det finns med i politiken (Tabell 4). 
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Tabell 1: Sammanställning av resultat för Växjö kommun baserat på intervju och kommunens 
miljöprogram.

1. Vilken/vilka typer av mål har kommunen? Varje profilområde har en kort vision samt 
samt två sorters mål -
övergripande ej tidsatta eller mätbara mål och 
tidsatta och mätbara mål satta till 2015.

2. Inom vilka områden prioriterar 
kommunen miljömål?

Tre profilområden.
Leva livet=konsumtion och avfall
Vår natur=natur, biologisk mångfald, sjöar
Fossilbränslefritt Växjö=energi och transporter

3.0. Hur är kommunens miljömål 
formulerade i avseende på:

3.1. Hur tydliga är miljömålen?

Är miljömålen SMARTa/visionära?

Tidigare hade kommunen ett Agenda 21 
dokument. Agenda 21 dokumenten var inte 
SMART och politiker i kommun bestämde att 
ett nytt miljöprogram skulle tas fram. Det nya 
miljöprogrammet skulle vara användbart och 
tydligt med profilområden och inte alltför 
många mål som alla berörda skulle kännas vid.

Övergripande mål
Tydligheten i målformuleringarna varierar. De 
övergripande miljömålen är mer visionära och 
därmed ej så tydliga om hur och när de ska 
uppnås. De är inte tidssatta eller mätbara.

Tidsatta och mätbara mål
Mål satta till 2015 är tydliga på grund av att 
det är något som ska mätas, 
årtal/nivå/ökning/minskning. I miljömålet ska 
det finnas med riktning, basår och årtal för när 
miljömålet ska vara uppnått.
Vissa målformuleringar kan bli otydliga då de 
behöver vara korta och inte förklarar ingående 
vad som menas med tex “fullgod 
reningskapacitet”.

3.2. Hur mätbara är miljömålen? För att miljömålen ska bli tydliga och mätbara 
är det viktigt att miljömålen dokumenteras så 
att det bara finns en tolkningsmöjlighet vid 
uppföljning.
Det är också viktigt att välja ut rätt mätmetod 
och indikator som ska användas för 
miljömålen då denna/dessa är viktiga för 
uppföljning.

Miljömålen är mätbara men problemet är hur 
kommunen ska mäta och vilka indikatorer som 
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ska användas. Det är svårt att hitta rätt 
indikator. Problem med indikatorer försvårar 
hur mätbara miljömålen blir.

3.3. Styrmedel? Det framgår inte av miljömålen vilken 
möjlighet kommunen har att påverka hur de 
ska uppnås eller vad kommunen behöver göra 
för att påverka konsument/producent med 
flera.
För att uppnå vissa miljömål skulle kommunen 
kunna informera de som bidrar till att 
miljömålet uppnås. För att lyckas med andra 
miljömål kan det handla om att påverka 
människors beteende.
Styrningen av miljömålen blir inte lika stark 
då det i förväg inte är sagt åt vilket håll 
kommunen strävar.

4. Hur lyckade är kommunens miljömål?

Exempel på miljömål som fungerat bra och 
varför.

Mest lyckade mål för Växjö kommun är 
Ekologiska livsmedel samt Fossilbränslefritt 
Växjö.

Ekologiska livsmedel
Miljömålet fanns med redan i det förra 
miljöprogrammet. Där låg andelen ekologiska 
och/eller närproducerade livsmedel på 0,5 
procent. För 2012 var siffran 37 procent. 
Målet för 2015 är 45 procent.
Förvaltningar fick inte mer resurser för att 
lyckas uppnå miljömålet. Miljömålet är lyckat 
eftersom att kommunen utbildat kostchefer 
och kökspersonal. Utbildning och planering 
har bidragit till att andelen ekologiska 
livsmedel har ökat genom nya handlingar, 
rutiner, upphandlingssystem och 
säsongsanpassning av menyn.
Miljömålet har fungerat bra och blivit lyckat 
eftersom att verksamheter kan bidra till att det 
uppnås.

Fossilbränslefritt Växjö
Miljömålet är framgångsrikt då alla 
förvaltningar i kommunen har egna 
utsläppsmål och en planering till att bli 
fossilbränslefria.
Arbetet mot ett fossilbränslefritt Växjö fanns 
redan innan miljöprogrammet kom till.
På 1990-talet gjordes en stor satsning, Växjö 
kommun ville bli en pilotkommun för 
fossilbränslefritt, därav satsas det mycket på 
att uppnå miljömålet
Politiker och tjänstemän är väl medvetna om 
miljömålet och politikerna i kommunen förstår 
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miljömålet och hur viktigt det är att 
kommunen når det, därav görs investeringar. 
Växjö kommun är bra på att söka EU-medel 
vilket gör att de kan vara strået vassare.

Tabell 2: Sammanställning av resultat för Helsingborg kommun baserat på intervju och kommunens 
miljöprogram.

1. Vilken/vilka typer av mål har kommunen? Övergripande miljömål samt etappmål.

2. Inom vilka områden prioriterar 
kommunen miljömål?

Sex prioriterade områden, sammanvävning av 
de nationella miljömålen och de nationella 
folkhälsomålen.
-Inspiration och samverkan
-Hållbart transportsystem
-Hållbart energisystem
-Sundare Helsingborg
-Hållbar planering och skötsel
-Rent vatten

3.0. Hur är kommunens miljömål 
formulerade i avseende på:

3.1. Hur tydliga är miljömålen?

Är miljömålen SMARTa/visionära?

Miljömålen varierar i tydlighet, vissa är 
SMARTa och andra mer visionära.

De övergripande miljömålen är mer visionära 
och inte mätbara.
Etappmålen är tydligare och mer mätbara, 
vissa är SMARTa och andra mer visionära.

Förra miljöprogrammet med miljömål var 
mycket mer detaljerat. Erfarenheter har visat 
att även om kommunen gjorde de åtgärder 
som krävdes av miljöprogrammet så var de 
åtgärderna inte rätt.
Nu har kommunen bestämt att de vill ha 
övergripande mål och förvaltningar som ser 
till att etappmålen följs upp.

3.2. Hur mätbara är miljömålen? Det går inte alltid att göra ett mål som är exakt 
mätbart. Dock kan indikatorer kan visa att det 
går åt rätt håll.

Kommunen har mättal till varje etappmål. 
Mättal kan inte alltid visa vad kommunen vill 
uppnå. Därför är det bättre med mättal som 
visar vilken insats kommunen gör och som 
påverkar hur det ska gå i rätt riktning.
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Beroende på mättal så är det väldigt olika 
vilka indikatorer och mätmetoder som 
används. Mättal kan tas in från statistik eller så 
går det att producera dem själv.

Det går inte att säga, klarar vi det här mättalet 
så klarar vi detta målet.
Det viktigaste är att vi är klara på hur vi mäter 
och mäter så under hela perioden. Då går det 
att följa upp miljömålet och det ger det en bra 
indikation.

Val av mätmetod och indikator är ett problem. 
När kommunen tog fram miljöprogrammet 
fick de inte fram ett bra mättal för alla målen.

3.3. Styrmedel? När kommunen satte miljömålen valde de att 
gå igenom hur det såg ut i kommunen och vad 
de behövde göra för att nå en bra status. De 
tittade på varje område vad som behövde 
göras för att nå miljömålet. Miljömålen gäller i 
stort sätt bara Helsingborgs kommuns 
verksamhet men de ska försöka nå ut och få 
till beteendeförändringar hos medborgare.

4. Hur lyckade är kommunens miljömål?

Exempel på miljömål som fungerat bra och 
varför.

Allra viktigast för lyckade miljömål är att det 
finns engagemang, resurser och en tydlig part 
som jobbar mot att miljömålet ska uppnås. 
Kommunen har en enlighet i miljöarbetet och 
mot miljömålen. Miljöprogrammet är viktigt 
för kommunen och att det används över olika 
mandatperioder bidrar till en lyckad framgång.

En framgångsfaktor i kommunen är att de 
plockade fram miljöprogrammet i samverkan. 
Alla förvaltningar som berördes av olika 
miljömål var delaktiga i framtagandet. Det 
gavs möjlighet att peka på om det behövdes 
resurser.

Hållbart energisystem
Målet om att minska andelen inköpt elenergi 
har gått väldigt bra. Kommunen nådde målet 
för år 2015 redan 2012. Det handlar om 
engagemang och vilja hos den förvaltning som 
har ansvaret. Kommunen har en anställd 
person mellan sig och de som hyr kommunens 
lokaler. Personen har varit drivande och gjort 
en stor arbetsinsats samtidigt som kommunen 
satsar på att energieffektivisera hus.

Inspiration och samverkan
Miljömålet att alla stadens anställda ska ha 
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utbildning i miljöfrågor och stadens 
miljöarbete senast år 2015 har varit väldigt 
lyckat. Kommunen har plockat fram ett 
interaktivt utbildningspaket på en halv dag.
Många förvaltningar har låtit personal 
genomgå denna utbildning. Dock har inte alla 
fått tillfälle att gå utbildningen då personal 
inom skola och barnomsorg har svårt att ta 
ledigt.

Tabell 3: Sammanställning av resultat för Lund kommun baserat på intervju och kommunens 
miljöprogram .

1. Vilken/vilka typer av mål har kommunen? Lund har Lunds ekologisk utveckling, 
uppbyggt kring de nationella 
miljökvalitetsmålen med 60 lokala delmål. 
Miljöprogrammet varade till 2012 men gäller 
fortfarande under pågående revideringsarbete.

2. Inom vilka områden prioriterar 
kommunen miljömål?

Fokus ligger på ekologiskt hållbar utveckling.
Prioritering av miljömålen omfattar de 
nationella och regionala miljömålen utifrån 
lokala förutsättningar.

-Begränsad klimatpåverkan
-Frisk luft
-Bara naturlig försurning
-Giftfri miljö
-Skyddande ozonskikt
-Säker strålmiljö
-Ingen övergödning
-Levande sjöar och vattendrag
-Grundvatten av god kvalitet
-Myllrande våtmarker
-Levande skogar
-Ett rikt odlingslandskap
-God bebyggd miljö

3.0. Hur är kommunens miljömål 
formulerade i avseende på:

3.1. Hur tydliga är miljömålen?

Är miljömålen SMARTa/visionära?

Det är väldigt olika hur tydliga de lokala 
miljömålen är.
Vissa är mer specifika och SMARTa medan 
andra miljömål är mer vagt formulerade och 
visionära.

Det är en utmaning att få ihop miljömål, då 
politiker och tjänstemän tycker olika.
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3.2. Hur mätbara är miljömålen? Det är svårt att hitta rätt indikator som visar 
vad som ska mätas. Vissa miljömål ställer 
högre krav på vilken indikator som används.

Kommunen jobbar för ett gemensamt 
uppföljningssystem där de kan följa upp och 
presentera i vilken riktning miljömålen går.

3.3. Styrmedel? Kommunen har inte full rådighet över de 
miljömål som de satt upp för det geografiska 
området. För att lyckas uppnå dessa miljömål 
får kommunen arbeta med att vara ett gott 
föredöme genom att informera, uppmana, vara 
delaktiga och locka med samarbete.

4. Hur lyckade är kommunens miljömål?

Exempel på miljömål som fungerat bra och 
varför.

Offentlig upphandling av ekologiska 
livsmedel
Miljömålet/strategin med offentlig 
upphandling av ekologiska livsmedel är 
väldigt lyckat. De ekologiska livsmedlen stod 
för 40 procent av inköpen 2012. De har ett nytt 
mål till 2020 på 100 procent ekologisk mat.
Kommunen har jobbat heltäckande och brett 
inom alla verksamheter för att uppnå 
miljömålet.
Kökschefen i kommunen började tidigt jobba 
med ekologisk mat och har varit väldigt 
drivande. Personen jobbade tidigare i köket 
och har lyckats åstadkomma förändringar 
genom att säsongsanpassa menyn, inköp och 
tillagning. Hittills har förändringen inte skett 
rakt av utan genom säsongsanpassning och 
tillagningssätt.  

Tabell 4: Sammanställning av resultat för Örebro kommun baserat på intervju och kommunens 
miljöprogram.

1. Vilken/vilka typer av mål har kommunen? Fem fokusområden, där varje fokusområde 
har tre mål rubriker:
- Nationell målsättning
-Övergripande mål för Örebro kommun
-Delmål

2. Inom vilka områden prioriterar 
kommunen miljömål?

Fem fokusområden:
-Klimat
-Biologisk mångfald
-Vatten
-Giftfri miljö
-God bebyggd miljö

3.0. Hur är kommunens miljömål 
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formulerade i avseende på:

3.1. Hur tydliga är miljömålen?

Är miljömålen SMARTa/visionära?

Övergripande mål för Örebro kommun
De övergripande målen är inte så tydliga, utan 
mer svävande och visionära.

Delmål
Delmålen är detaljerade mål och därmed 
tydligare och mer uppföljningsbara. Kvalitén 
varierar på de olika uppföljningsområdena.

Miljömålen är tydliga för de som berörs av 
dem, politiker och tjänstemän, och de förstår 
vad som behöver göras och varför.

Det kan vara olika vad politiker vill och vad 
tjänstemän vill i miljömålsarbetet.

3.2. Hur mätbara är miljömålen? Miljömålen varierar i mätbarhet.
Kommunen fokuserar mycket på mätningar 
och jobbar på att ta fram rätt indikatorer som 
visar vad de vill uppnå.
I vissa fall används schablonmätningar och 
schablonmallar men kommunen vill helst inte 
använda sig av dessa då det inte ger ett lika 
säkert resultat som riktiga mätningar. Men 
kommunen anser att det är bättre att använda 
schablonmätningar och schablonmallar och att 
kunna sätta siffror och ta fram resultat än att 
inte ha några siffror alls. Det ger en indikation 
i vilken riktning målet går.

3.3 Styrmedel? Det är viktigt för kommunen att fokusera på 
det som kommunen kan råda över. De 
försöker fokusera på områden där de själva 
sitter med rådigheten. De försöker påverka 
andra berörda parter med olika typer av 
styrmedel.

4. Hur lyckade är kommunens miljömål?

Exempel på miljömål som fungerat bra och 
varför.

Fokusområdet klimat
Hela fokusområdet klimat har varit lyckat. 
Kommunen har en klimatplan som de tydligt 
jobbar mot och som finns med i styrningen av 
hela kommunen.
Klimatplanen är omtalad och valförankrad i 
kommunen, den finns med i politiken och 
politiker var med i framtagandet av 
klimatplanen. De har en kontinuerlig 
uppföljning av klimatplanen och har fått in 
den i årsredovisningen. Det som har gjort att 
fokusområdet för klimat har blivit så lyckat 
och framgångsrikt är delaktighet och 
uppföljning.
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Checklista SMARTa mål
Checklistan nedan är ett urklipp ur tabell 5, för hela checklistan se bilaga 1.
I tabellen jämförs respektive kommuns miljömål mot SMART-kriterierna för ett mål (specifikt, 
mätbart, accepterat, realistiskt, tidssatt). Uppfylld kriterier anges med x. Av Växjö kommuns 
miljömål är 4/17 SMART. Vanligast är att miljömålen inte uppfyller kriterierna specifik, mätbar 
eller tidssatt.

Tabell 5: Checklista SMARTa mål.

Profil-
område

Växjö kommun S
p
e
ci
fi
k
t

M
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t
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t

A
c
c
e
p
t
e
r
a
t

R
e
a
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s
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k
t

T
i
d
s
a
tt

S
M
A
R
T
?

Leva livet 1. Vi ska ha en hållbar konsumtion av varor och tjänster. x

2. Vi ska ha en hållbar avfallshantering genom att avfall i 
första hand ej uppkommer, i andra hand återanvänds, i 
tredje hand materialåtervinns, i fjärde hand energiutvinns 
och i sista hand deponeras.

x x

3. Det ekologiska jordbruket ska utgöra minst 30 procent 
av  jordbruksarealen 2015.
Nuläge: 13% 2009

x x x

4. De närproducerade1 och/eller de ekologiska 
livsmedelsinköpen ska tillsammans utgöra minst 45% av 
de totala livsmedelsinköpen till 2015, varav minst 20% 
ska vara närproducerat.
1livsmedel producerade inom en radie av 15 mil från 
Växjö stad
Nuläge: 13% ekologiskt, 0% närproducerat, 2009.

x x x x x x

Vår natur 1. Vi ska förvalta park och natur på ett sätt som främjar 
biologisk mångfald och god tillgänglighet.

x

2. Vi ska ha ren luft så att människors hälsa och miljön 
inte skadas.

3. Alla Växjös sjöar och vattendrag ska ha god 
vattenstatus.

4. Andel enskilda avlopp med fullgod reningskapacitet 
ska öka till 50% 2015. Nuläge: 30% 2009.

x x x x x x

Fossil-
bränslefritt Växjö

1. Vi ska sluta använda fossila bränslen.

2. Vi ska använda energi effektivt. x

3. De fossila koldioxidutsläppen ska minska med minst x x x x
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55% per invånare till 2015 jämfört med 1993. Växjö ska 
vara fossilbränslefri  kommun senast 2030.
Nuläge: minskning med 35,0%, 2008

4. Förbrukningen av elenergi ska minska med minst 20% 
per invånare från 1993 till 2015. Nuläge: minskning med 
10,9% 2008

x x x x

5. Cykeltrafiken i Växjö stad ska öka med minst 20 
procent till 2015 från 2004. Nuläge: minskning med1,5% 
2009

x x x x

6. Kollektivtrafikresandet i stadstrafiken ska öka med 
minst 20% per stadsinvånare och i landsbygdstrafiken 
med minst 12% per länsinvånare från 2002 till 2015. 
Nuläge: minskning med 20% stadstrafiken 2009 och 12% 
i landsbygdstrafiken 2009.

x x x x

7. Energitillförseln ska minska med 15% per invånare från 
2008 till 2015.
Nuläge: saknas

x x x

8. De fossila koldioxidutsläppen från kommunkoncernens 
transporter och service ska minska med minst 30% från 
1999 till 2015.
Kommunkoncernen ska vara fossilbränslefri 2020.
Nuläge: minskning med 9,4% 2008

x x x x x x

9. Den totala energianvändningen ska minska med 17% i 
kommunkoncernens lokaler och bostäder, räknat från 
medelvärde åren 2003/2004 till 2015.
Nuläge: minskning med 9,5% 2009

x x x x x x

5. Diskussion

Val av metod
Mycket av resultaten baseras på svar från intervjuer med personer på respektive kommun. Det hade 
dock varit intressant att under studiens gång ha intervjuat fler personer på de respektive 
kommunerna, för att få ytterligare underlag om vad andra tjänstemän inom miljöområdet anser om 
sin kommuns miljömål. Men tyvärr är det väl ofta så att tjänstemäns arbetsuppgifter är uppdelade 
och att alla inte är lika insatta i alla delar, därav fick det bli en intervjuperson på respektive 
kommun.

Typer av miljömål och tydlighet
Av resultatet framgår det att de fyra undersökta kommunerna strävar efter att ha tydliga miljömål 
som talar om vad de vill uppnå i sitt miljömålsarbete och i vilken riktning de strävar. Men 
kommunerna har märkt att det inte alltid är lätt att formulera och ta fram sådana miljömål. 
Komunerna nämner begreppet SMART när de talar om att de vill ha tydliga miljömål men ingen av 
kommunerna tar upp de andra egenskaper som ett bra formulerat mål bör ha enligt Edvardsson & 
Hansson (2005). Egenskaper som att miljömålen ska vara lättillgängliga, motiverande, 
utvärderingsbara och exakta. Kan det vara så att kommunerna inte känner till dessa egenskaper utan 
fokuserar mer på SMART-kriterierna? Om kommunerna skulle känna till dessa egenskaper kanske 
egenskeperna skulle kunna bidra till mer rationella och tydliga miljömål och en bättre 
måluppfyllelse för kommunernas miljömål.
Växjö kommun, Helsingborg kommun och Örebro kommun har alla övergripande mål för sitt 
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miljömålsarbete. Ett övergripande mål ska enligt Alriksson (2011) vara tidssatt och mer precisera de 
visioner som en organisation har och är menade att motivera till arbete samtidigt som de inte anses 
ouppnåeliga. För de tre kommunerna så är de övergripande målen inte särskilt tydliga utan mer 
visionära. För Växjö kommun är de övergripande målen inte heller tidssatta eller mätbara och för 
Helsingborg kommun är de inte mätbara. Då organisationen själv sätter det övergripande målet och 
anger nivån enligt Alriksson (2011) så borde kommunerna tänka på att uppfylla kriterierna för ett 
övergripande mål så att det motiverar till arbete och inte känns ouppnåeligt. Även om det inte är ett 
SMART mål kan det vara bra om det är tydligt och talar om vad kommunerna vill uppnå, eftersom 
syftet med övergripande mål är att mer precisera kommunens visioner.

Mätbarhet
Problemet som alla berörda kommuner i studien upplever är svårigheten med hur pass mätbara 
miljömålen är. De upplever att även om ett miljömål är mätbart så är det svårt att välja ut och hitta 
rätt indikator som verkligen visar vad det är kommunen vill mäta och följa upp. Problemet med att 
hitta rätt indikator försvårar mätbarheten av miljömålet. Därför är det av stor betydelse som 
Brohammer m.fl. (2002) säger, att välja rätt slags indikator i förhållande till vad kommunen vill 
mäta och följa upp.
Även om ett miljömål är svårt att mäta anser kommunerna att en indikator ska användas för att 
kunna få fram ett slags resultat. Detta eftersom att ett resultat är viktigt i själva uppföljningsarbetet 
och kan indikera i vilken riktning miljömålet går. Örebro kommun menar att det är bättre att kunna 
sätta några slags siffror och få fram ett resultat, än att inte ha några siffror alls. Detta stämmer med 
vad Wibeck m.fl. (2006) menar, att indikatorer är viktiga för de kan visa trender och nuvarande 
förhållanden och som Brohammer m.fl. (2002) säger, att indikatorer och resultat är viktiga för 
uppföljning och jämförelse.

De fyra undersökta kommunerna poängterar att det är viktigt med uppföljning av miljömålen. Växjö 
kommun menar på att det är viktigt att miljömålen dokumenteras så att det bara finns en 
tolkningsmöjlighet vid uppföljning. Detta stämmer enligt Wibeck m.fl. (2006) då otydligt 
formulerade miljömål kan ge utrymme för feltolkning och att miljömål inte utvärderas korrekt när 
en organisation vill följa upp dem. Även Helsingborg kommun poängterar att det är viktigt att mäta 
på samma sätt under hela mätperioden.

Styrmedel
Växjö kommun upplever att det inte framgår av miljömålen vilken möjlighet kommunen själv har 
att påverka hur de ska uppnås eller hur kommunen ska göra för att påverka konsumenter och/eller 
producenter. Det finns som SKL (2012) nämner, hinder i miljömålsarbetet där det främst handlar 
om bristande resurser men också att den kommunala rådigheten är bristande och kommunens 
styrmedel otillräckliga. I Örebro kommun fokuserar kommunen på områden där kommunen har 
rådighet och försöker att påverka andra berörda parter med olika typer av styrmedel, till exempel 
informativa styrmedel, där kommunen själv går ut och informerar. Även Lund kommun försöker att 
påverka andra med styrmedel på områden där kommunen själv inte har full rådighet.

SMARTa mål
I checklistan, bilaga 1, där jag jämförde alla undersökta kommuners miljömål mot SMART-
kriterierna (specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidssatt) så blev det tydligt att alla miljömål 
inte uppfyllde kriterierna för ett SMART mål. Vanligast var det att miljömålen inte uppfyllde 
kriterier specifik, mätbar eller tidssatt och ibland fanns det en kombination av flera kriterier som 
inte uppfylldes.
Detta stämmer överens med vad kommunerna själva anser om mätbarhet av miljömål, att det är 
svårt och finns svårigheter när det kommer till att bestämma mätmetod, mått och indikator för ett 
miljömål. Att vissa mål inte var specifika kan beror på att kommunen inte sitter med rådighet över 
alla områden där de har miljömål.
Växjö kommun har ett miljömål som säger att det ekologiska jordbruket ska utgöra minst 30 
procent av jordbruksarealen 2015. Då Växjö kommun själv inte har några jordbruksmarker så 
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passar inte miljömålet in särskilt bra i själva verksamheten eftersom de inte kan bestämma hur den 
privata bonden ska driva sitt jordbruk. Avsaknad av kommunal rådighet blir här ett hinder i 
miljömålsarbetet, detta tar även SKL (2012) upp samtidigt som de nämner att otillräckliga 
styrmedel också försvårar miljömålsarbetet.
Detta är något som även Växjö kommun tar upp, då de upplever att det inte framgår av miljömålen 
vilken möjlighet kommunen själv har att påverka andra så att miljömålen uppnås.
För alla undersökta kommuner så handlar det mycket om att kommunen inte har rådighet över alla 
områden där de har miljömål eller att miljömålet inte är mätbart och därmed uppfyller inte 
miljömålen alla SMART-kriterier. Även om alla miljömål inte går att göra SMARTa är det ändå 
rimligt att ha med dem. Det är bättre att kommunerna har med miljömål som inte är tillräckligt 
specifika eller svåra att mäta, än att inte ha med vissa miljömål alls och att de istället glöms bort. 
Kommunerna skulle kunna försöka fokusera på att påverka andra med olika typer av styrmedel 
inom de områden där de själva inte sitter med rådigheten.

Lyckade miljömål
För Växjö kommun verkar framgången till lyckade miljömål ligga i att det finns personer som är 
engagerade och drivna, så kallade eldsjälar. Samt att politikerna i kommunen förstår vikten av 
miljömål och är överens med tjänstemän om vad som behöver göras och varför. Alltså att de har en 
bra kommunikation mellan de olika nivåerna, politiker och tjänstemän.
Möjligheten för kommunen att kunna söka EU-medel för miljömålet fossilbränslefritt Växjö har 
säkert också bidragit till att miljömålet lyckats bättre eftersom att resurser är bidragande faktor när 
det kommer till att lyckas förverkliga mål. Däremot har kommunen inte fått mer resurser för att 
lyckas uppnå miljömålet Ekologiska livsmedel, utan miljömålet är lyckat på grund av engagemang 
hos tjänstemän och anställda som har arbetat med de redskap och verktyg som funnits och kunnat 
tänka om och ändra sina sätt genom nytänkande.

Helsingborg kommun säger själva att engagemang, resurser och en tydlig part som jobbar mot att 
miljömålet ska uppnås är de viktigaste bidragande faktorerna för att ett miljömål ska uppnås. De 
anser att en framgångsfaktor i kommunen är just att de plockade fram miljöprogrammet i 
samverkan så att alla som var berörda av de olika miljömålen kunde vara delaktiga och fick 
möjlighet att peka på om det behövdes resurser.
För miljömålet Hållbart energisystem nämner kommunen också att det handlar om engagemang, 
vilja och drivande personer.

För Lund kommun har deras miljömål Offentlig upphandling av ekologiska livsmedel varit väldigt 
lyckat. Denna framgång beror på att kommunen jobbat heltäckande och brett inom alla 
verksamheter för att uppnå miljömålet samtidigt som de har haft en kökschef som har varit väldigt 
drivande och som lyckats åstadkomma förändringar i köket.

För Örebro har framgången för fokusområdet Klimat varit delaktighet och uppföljning. Kommunen 
har en klimatplan som de tydligt jobbar mot och som finns med i styrningen av hela kommunen. 
Klimatplanen är omtalad, valförankrad och känd av både politiker och tjänstemän i kommunen. De 
har även en kontinuerlig uppföljning av klimatplanen.

Så framgången till lyckade miljömål verkar bero på engagemang, politisk prioritet och resurser i 
kommunen och i flera fall i denna studie att det finns en eldsjäl som driver på miljömålet. Vanliga 
hinder för att lyckas med miljömålsarbete är bland andra enligt SKL (2012) bristande resurser, låg 
politisk prioritet och att den kommunala rådigheten är bristande. Den här studien har visat att 
lyckade miljömål kommer av att politiker prioriterar och är engagerade i miljömålsarbetet samtidigt 
som de för en dialog med tjänstemännen. Det har också visat sig att resurser är en bidragande faktor 
till att uppnå miljömål för att det ger möjlighet till att sätta in verktyg och åtgärder. Den tredje 
faktorn som är återkommande i studien är det engagemang, den vilja och den drivkraft som finns 
hos tjänstemän och anställda inom kommunerna.
Men är egentligen ett miljömål lyckat om dess framgång beror på en enda person? Vad hade hänt 
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om personen i fråga in hade haft den positionen i kommunen? Hade miljömålet fortfarande varit 
lika lyckat? Det är såklart bra med drivande människor och eldsjälar men kommunerna ska inte 
förlita sig på att en enda person ska se till att miljömålet uppnås. I min mening vore det bättre med 
ett tydligare miljömålsarbete så att flera personer samtidigt kan jobba för att miljömålet uppnås och 
att ansvaret inte ligger på en enskild individ.

Slutsats
Att ta fram och skapa miljömål är inget lätt arbete. Främst beror det på att miljömål inte är lika 
konkreta som till exempel ekonomiska mål inom en organisation. Svårigheterna ligger i att hitta rätt 
sätt att mäta och vilken indikator som ska användas inom uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Att 
en organisation som en kommun har miljömål som omfattar områden där de själva inte sitter med 
rådighet försvårar miljömålsarbetet, samtidigt som det är svårt att ta fram och hitta rätt styrmedel 
för att påverka andra.
Så för att lyckas med miljömålsarbetet inom en kommun är det av betydelse att sätta miljömål som 
är relevanta för organisationen samtidigt som miljömålen har en tydlig formulering och målsättning. 
Att kommunen plockar fram styrmedel för att kunna påverka andra inom områden där de själva inte 
sitter med rådighet och att det finns tydliga ansvarsfördelningar inom förvaltningar och de personer 
som driver miljömålet framåt. Ett miljömål är inte självgående utan behöver fokus för att lyckas och 
uppnås.

Förslag på förbättringar Växjö kommun
En del av mitt syfte med studien var att ge förslag på förbättringar eller hur erfarenheter från andra 
kommuner kan användas inom Växjö kommun. I figur 1 nedan så listas de förslag på förbättringar 
som jag under studiens gång kommit fram till och som jag tycker är relevanta förbättringsförslag till 
Växjö kommun.

Förslag på förbättringar Växjö kommun

●Förtydliga vilka nationella miljökvalitetsmål som varje profilområde kopplar till.
●Tidssätta de övergripande miljömålen och förtydliga dem så att de blir mindre visionära.
●Fokusera på miljömål inom områden som kommunen har rådighet över.
●Ta fram effektiva styrmedel för de miljömål inom områden som kommunen inte har rådighet 
över.
●Tala om vad kommunen själv kan göra för att påverka så att miljömålen uppnås.
●För en tydlig dialog om miljömålsarbetet i kommunen mellan politiker och tjänstemän.
●Plocka fram miljömål i samverkan så att alla som berörs av miljömålen kan få vara delaktiga.

Figur 1: Förslag på förbättringar inom miljömålsarbetet för Växjö kommun.
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Bilaga 1
Checklista SMARTa mål.
I checklistan jämförs respektive kommuns miljömål mot SMART-kriterierna för ett mål (specifikt, 
mätbart, accepterat, realistiskt, tidssatt). Uppfylld kriterier anges med x. 
Av Växjö kommuns miljömål är 4/17 SMARTa, för Helsingborg kommun är 22/114 miljömål 
SMARTa, för Lund kommun är 26/60 miljömål SMARTa och för Örebro kommun är 20/83 
miljömål SMARTa. Vanligast är att miljömålen inte uppfyller kriterierna specifik, mätbar eller 
tidssatt.

Profil-
område

Växjö kommun S
p
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k
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c
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Leva livet 1. Vi ska ha en hållbar konsumtion av varor och tjänster. x

2. Vi ska ha en hållbar avfallshantering genom att avfall i 
första hand ej uppkommer, i andra hand återanvänds, i 
tredje hand materialåtervinns, i fjärde hand energiutvinns 
och i sista hand deponeras.

x x

3. Det ekologiska jordbruket ska utgöra minst 30 procent 
av  jordbruksarealen 2015.
Nuläge: 13% 2009

x x x

4. De närproducerade1 och/eller de ekologiska 
livsmedelsinköpen ska tillsammans utgöra minst 45% av 
de totala livsmedelsinköpen till 2015, varav minst 20% 
ska vara närproducerat.
1livsmedel producerade inom en radie av 15 mil från 
Växjö stad
Nuläge: 13% ekologiskt, 0% närproducerat, 2009.

x x x x x x

Vår natur 1. Vi ska förvalta park och natur på ett sätt som främjar 
biologisk mångfald och god tillgänglighet.

x

2. Vi ska ha ren luft så att människors hälsa och miljön 
inte skadas.

3. Alla Växjös sjöar och vattendrag ska ha god 
vattenstatus.

4. Andel enskilda avlopp med fullgod reningskapacitet 
ska öka till 50% 2015. Nuläge: 30% 2009.

x x x x x x

Fossil-
bränslefritt Växjö

1. Vi ska sluta använda fossila bränslen.

2. Vi ska använda energi effektivt. x
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3. De fossila koldioxidutsläppen ska minska med minst 
55% per invånare till 2015 jämfört med 1993. Växjö ska 
vara fossilbränslefri  kommun senast 2030.
Nuläge: minskning med 35,0%, 2008

x x x x

4. Förbrukningen av elenergi ska minska med minst 20% 
per invånare från 1993 till 2015. Nuläge: minskning med 
10,9% 2008

x x x x

5. Cykeltrafiken i Växjö stad ska öka med minst 20 
procent till 2015 från 2004. Nuläge: minskning med1,5% 
2009

x x x x

6. Kollektivtrafikresandet i stadstrafiken ska öka med 
minst 20% per stadsinvånare och i landsbygdstrafiken 
med minst 12% per länsinvånare från 2002 till 2015. 
Nuläge: minskning med 20% stadstrafiken 2009 och 12% 
i landsbygdstrafiken 2009.

x x x x

7. Energitillförseln ska minska med 15% per invånare från 
2008 till 2015.
Nuläge: saknas

x x x

8. De fossila koldioxidutsläppen från kommunkoncernens 
transporter och service ska minska med minst 30% från 
1999 till 2015.
Kommunkoncernen ska vara fossilbränslefri 2020.
Nuläge: minskning med 9,4% 2008

x x x x x x

9. Den totala energianvändningen ska minska med 17% i 
kommunkoncernens lokaler och bostäder, räknat från 
medelvärde åren 2003/2004 till 2015.
Nuläge: minskning med 9,5% 2009

x x x x x x
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Inspiration och 
samverkan

1. STADEN SKA HA HÖG KOMPETENS INOM 
MILJÖOMRÅDET

x

1 a. Nämnder, styrelser, förvaltnings- och bolagschefer 
ska minst två gånger per mandatperiod ges utbildning i 
miljöfrågor.

x x x x x x

1 b. Utbildning i miljöfrågor och information om stadens 
miljöarbete ska ges till alla nyanställda. Utbildningen ska 
ges i samband med den ordinarie 
introduktionsutbildningen.

x x x x

1 c. Senast 2015 ska stadens samtliga anställda ha x x x x x x
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genomgått utbildning i miljöfrågor och stadens 
miljöarbete.

2. DE SOM BOR, VERKAR OCH VISTAS I 
HELSINGBORG SKA INSPIRERAS TILL BRA MILJÖVAL 
OCH GES STÖD I SITT MILJÖARBETE.

x

2 a. Senast 2012 ska de som bor och verkar i 
Helsingborg ha tillgång till information och verktyg som 
möjliggör och inspirerar till bra vardagliga miljöval.

x x x x

2 b. Senast 2013 ska besökare i Helsingborg ha tillgång 
till information och verktyg som möjliggör bra miljöval 
under vistelsen.

x x x x

2 c. Stadens miljömål och miljöarbete ska årligen 
synliggöras genom arrangemang och kampanjer.

x x x x

2 d. Senast 2015 ska staden i samverkan med boende 
och fastighetsägare samt till exempel föreningar, 
näringsliv och organisationer, ha startat minst åtta 
miljöförbättringsprojekt.

x x x x x x

2 e. Senast 2013 har staden tillsammans med 
näringslivet och Campus samt motsvarande högre 
utbildningar startat ett samverkansforum som syftar till att 
skapa en bättre miljö i Helsingborg.

x x x x

3. BARN OCH UNGDOMAR SKA GES KUNSKAP OCH
VÄGLEDNING FÖR ATT KUNNA VÄLJA EN 
MILJÖRIKTIG LIVSSTIL.

x x x

3 a. Senast 2015 ska staden genomföra utbildning i 
miljöpedagogik riktad till samtlig personal som arbetar 
med barn och ungdomar.

x x x x x x

3 b. På stadens webbplats ska senast 2013 finnas en 
plats för miljöinformation, riktad till barn och ungdomar.

x x x x

3 c. Senast 2013 ska staden ha inrättat »Lilla miljöpriset« 
för bra insatser från barn och ungdomar.

x x x x

4. STADEN SKA SAMVERKA INTERNT OCH EXTERNT 
FÖR ETT EFFEKTIVARE MILJÖARBETE.

x x x

4 a. Senast 2012 ska staden ha inrättat en funktion för 
EU-samordning av miljöfrågor, omvärldsbevakning och 
samordning av stadens deltagande i regionalt, nationellt 
och internationellt miljöarbete.

x x x x

4 b. Senast 2015 ska stadens förvaltningar och bolag ha 
infört ett miljö- och energiledningssystem för alla enheter.

x x x x

Hållbart 
transportsystem

5. TRAFIKEN OCH DESS UTSLÄPP SKA MINSKA 
GENOM FYSISKA ÅTGÄRDER.

x x x

5 a. Senast 2014 ska en kollektivtrafikplan ha utarbetats 
som tar vid efter den nuvarande bussvisionen.

x x x x

5 b. En ny handlingsplan för cykel ska utarbetas senast x x x x
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2012.

5 c. Gångtrafiken ska 2015 ha främjats genom ökat 
utrymme med högre standard, minskade barriärer och 
upplevd kvalitet.

x x x x

5 d. Staden ska aktivt arbeta för att det 2015 finns fler 
tankställen som erbjuder fordonsgas och fler 
laddningsstationer för elbilar än år 2010.

x x x x x x

5 e. Godstransporter på järnväg och till sjöss ska 
underlättas.

x x

5 f. Staden ska aktivt arbeta för att näringslivet anordnar 
samlastningslösningar i syfte att minska lastbilstrafiken i 
tätorten.

x x x

6. TRAFIKEN OCH DESS UTSLÄPP SKA MINSKA 
GENOM MILJÖANPASSNING AV FORDON.

x x

6 a. Staden ska från och med 2011 ställa krav på 
miljöanpassade fordon vid all upphandling av person- och 
godstransporter samt entreprenader där motordrivna 
arbetsredskap används.

x x x

6 b. Staden ska verka för att dieseldrivna lok stationerade 
i Helsingborg ska vara försedda med modern 
avgasrening senast 2015.

x x x x

7. TRAFIKEN OCH DESS UTSLÄPP SKA MINSKA 
GENOM TRAFIKREGLERING.

x x x

7 a. Restiden för kollektivtrafik, gång och cykel ska 
minskas jämfört med förhållandet 2010.

x x x x x x

8. TRAFIKEN OCH DESS UTSLÄPP SKA MINSKA 
GENOM BETEENDEPÅVERKAN.

x x x

8 a. Infrastrukturinsatser som främjar hållbara resor ska 
kombineras med åtgärder för ett miljöriktigt 
resebeteende.

x x x

8 b. Staden ska uppmuntra hushåll och arbetsplatser till 
hållbara resor genom rådgivning, informationsinsatser 
och arrangemang.

x x x

8 c. Uppföljning, kartläggning och analys av tjänsteresor 
ska ske en gång per år.

x x x x

Hållbart 
energisystem

9. UTSLÄPPEN AV VÄXTHUSGASER SKA MINSKA. x x

9 a. Utsläppen av växthusgaser inom Helsingborgs 
kommun ska minska med minst 25% mellan år 2005 och 
år 2015.

x x x x x x

9 b. Utsläppen av växthusgaser inom Helsingborgs 
kommun ska minska med minst 70% mellan år 2005 och 
år 2035.

x x x x x x

25



9 c. Utsläppen av växthusgaser inom Helsingborgs 
kommun ska minska med minst 85% mellan år 2005 och 
år 2050.

x x x x x x

9 d. Helsingborgs stad som organisation är 
fossilbränslefritt år 2020.

x x x x

9 e. År 2013 finns en handlingsplan för hur målen kring 
minskade utsläpp av växthusgaser ska nås.

x x x x

9 f. År 2013 finns en samverkansgrupp för företag med 
fokus på klimatarbete i Helsingborg.

x x x x

9 g. Stadens bolag ska senast 2013 ha en tidssatt 
handlingsplan, med målnivåer och aktiviteter, för hur de 
ska minska sina utsläpp av växthusgaser.

x x x x

10. TILLFÖRSELN AV FÖRNYBAR ENERGI SKA ÖKA. x x x

10 a. Senast 2013 ska det finnas riktlinjer i form av 
inspirerande informationsmaterial om småskalig vindkraft 
och solenergi i syfte att förenkla bygglovsprocessen.

x x x x

11. ENERGIANVÄNDNINGEN SKA BLI MER EFFEKTIV. x x x

11 a. Hushållens energianvändning ska minska med 
minst 10% per invånare mellan år 2005 och år 2015.

x x x x x x

11 b. Staden ska verka för att användningen av köpt 
elenergi inom industrisektorn ska minska med minst 15% 
mellan år 2005 och år 2015.

x x x x x x

11 c. Användningen av köpt elenergi (inklusive 
verksamhetsenergi) mätt i kWh/m2 i stadens lokaler, 
bostäder och andra kommunala verksamheter ska 
minska med minst 15% mellan år 2005 och år 2015.

x x x x x x

Sundare 
Helsingborg

12. BULLRET SKA MINSKA. x x x

12 a. Minst 20 bostadsfastigheter, med trafikbullernivåer 
som överstiger de riktvärden som riksdagen har ställt sig 
bakom, ska åtgärdas fram till juli 2013.

x x x x x x

12 b. Senast 2012 ska tysta områden ha inventerats och 
redovisats i planeringsportalens karttjänst7.

x x x x

13. AVFALLSMÄNGDEN SKA MINSKA. x x x

13 a. Restavfall ska minska enligt direktiven i 
avfallsplanen.

x x x

13 b. Staden ska verka för att hushållens totala 
avfallsmängd inte ska öka.

x x x x

13 c. Vid årliga plockanalyser av restavfallet ska högst 
0,5% vara elavfall och inget farligt avfall ska förekomma.

x x x x x x

13 d. Senast 2011 ska en plan finnas för riktad 
information/utbildningsinsatser inom området 

x x x x
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avfallsminimering.

14. HANTERINGEN AV MILJÖ- OCH HÄLSOSKADLIGA 
ÄMNEN SKA MINSKA.

x x

14 a. Staden ska ansluta sig till Miljöbyggprogram Syd 
under 2011.

x x x x

14 b. Staden ska verka för att Miljöbyggprogram Syd 
senast 2012 utvecklas till att även omfatta områdena 
materialval och utfasning av farliga ämnen.

x x x x

14 c. Riktad utbildning och information om kemikalier och 
övriga varor ska ske årligen till näringsliv och hushåll.

x x x x

14 d. Senast 2012 ska det finnas en handlingsplan som 
säkerställer en kontinuerlig förbättring av kvaliteten på det 
slam som produceras på Öresundsverket avseende 
förekomst av metaller och organiska ämnen.

x x x x

14 e. Ekologisk odling på stadens åkermark ska 
uppmuntras så att minst 30 procent av arealen är 
ekologiskt odlad 2015.

x x x x x x

15. MEDBORGARNAS LIVSMILJÖ OCH HÄLSA SKA 
FÖRBÄTTRAS.

x x x

15 a. Riktlinjer för minimiavstånd till lek, rekreation, 
motion och mötesplatser ska tas fram senast 2012.

x x x x

15 b. Riktlinjer för trygga boendemiljöer ska tas fram 
senast 2011.

x x x x

15 c. Senast 2015 ska ett underlag för stadens 
anpassning till klimatförändringar ha tagits fram.

x x x x

15 d. Senast 2014 ska det finnas riktlinjer för hur 
störande ljussättning minimeras.

x x x x

15 e. Årsmedelvärdet av kvävedioxidhalter i gatumiljö ska 
minska jämfört med 2010 års nivå.

x x x x x x

15 f. Årsmedelvärdet av partikelhalter i gatumiljö ska 
minska jämfört med 2010 års nivå.

x x x x x x

16. VID ALL ANSKAFFNING AV VAROR, TJÄNSTER,
BYGGENTREPRENADER OCH 
BYGGKONCESSIONER,
SKA DET STÄLLAS RELEVANTA OCH MÄTBARA 
MILJÖKRAV.

x x x

16 a. Senast 2011 ska staden ha en centraliserad 
upphandlingsenhet.

x x x x

16 b. Senast år 2012 ska minst 20% av inköpta livsmedel 
till stadens verksamheter vara ekologiska eller närodlade.

x x x x x x

16 c. Senast år 2015 ska minst 40% av inköpta livsmedel 
till stadens verksamheter vara ekologiska eller närodlade.

x x x x x x
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16 d. Staden ska verka för att lagstiftningen öppnas för 
möjligheten att i samband med upphandling ställa krav på 
närodlade och närtillverkade produkter samt närbelägen 
verksamhet i fråga om entreprenader och tjänster.

x x x

Hållbar planering 
och skötsel

17. AREALEN GRÖNA OCH BLÅ YTOR SKA ÖKA. x x x

17 a. Långsiktiga mål för vilken areal som krävs för 
värdefulla
biotopers bevarande ska definieras senast 2013.

x x x x

17 b. Till 2015 ska staden ha ökat arealen våtmarker med 
50 hektar, slåttermark med 5 hektar, betesmark med 15 
hektar och lövskog genom nyplantering med 20 hektar.

x x x x x x

17 c. Senast år 2015 ska en strategi för den gröna och 
blå strukturen i Helsingborg ha antagits av 
kommunfullmäktige.

x x x x

18. VÄRDEFULLA NATUR- OCH KULTURMILJÖER SKA 
SKYDDAS OCH UTVECKLAS.

x x x

18 a. Senast år 2015 ska följande naturområden utgöra 
naturreservat: Örby ängar, Pålsjö skog, Bruces skog och 
Rååns dalgång uppströms Gantofta.

x x x x

18 b. Senast år 2012 ska det marina området Grollegrund 
utgöra naturreservat.

x x x x

18 c. Senast 2013 ska ett uppföljningssystem vara 
framtaget som visar andelen kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader som skyddas respektive ges rivningslov.

x x x x

18 d. 50% av alla orter eller stadsdelar i tätorten i 
kommunen ska senast 2015 omfattas av 
områdesspecifika bevarandeprogram som är max 20 år 
gamla.

x x x x x x

18 e. Ett natur- och kulturmiljöprogram för kommunen tas 
fram senast 2014.

x x x x

19. SKÖTSELN AV NATUR- OCH KULTURMILJÖER 
SKA VARA GOD.

x x x

19 a. Under 2012 ska en metod för skonsam 
dikesrensning tas fram som därefter ska följas vid behov 
på stadens mark.

x x x x

19 b. Senast 2014 ska en plan ha tagits fram för att 
förbättra
den ekologiska statusen i Helsingborgs vattendrag.

x x x x

19 c. Senast 2015 ska minst 10% av stadens granskog 
ha ersatts med lövskog av lokalt ursprung.

x x x x x x

20. HUSHÅLLNING SKA SKE MED MARK OCH ANDRA 
RESURSER.

x x x

20 a. Minst 95% av all exploatering ska följa de x x x x
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utvecklingsprinciper som anges i Översiktsplan 2010.

20 b. Senast 2013 ska Helsingborgs markpolicy
 vara kompletterad så att den utöver 
exploateringsintressen även omfattar mark för rekreation, 
våtmarker, värdefulla naturmiljöer med mera.

x x x x

20 c. Statistik för hur mark tas i anspråk för bebyggelse 
ska föras för nya detaljplanerade områden mellan 2011–
2015.

x x x x

20 d. Senast 2012 ska staden ha utarbetat riktlinjer och 
strategi för hållbar förtätning.

x x x x

20 e. Områden med ytligt eller rörligt grundvatten som är 
viktiga ur naturmiljösynpunkt identifieras senast 2015.

x x x x

21. INFORMATION OM NATUR- OCH 
KULTURVÄRDENA SKA FÖRBÄTTRAS.

x x x

21 a. Staden ska genomföra årliga informationsinsatser 
kring svenska lantraser och äldre kulturväxter för att öka 
intresset för och kunskapen om dessa.

x x x x

21 b. Två nya naturpunkter med tillhörande 
lärarhandledning ska vara färdigställda till år 2015.

x x x x

21 c. Staden ska genomföra minst en årlig aktivitet för 
allmänheten i naturområde med naturguidning eller 
liknande.

x x x x

Rent vatten 22. TILLGÅNG TILL GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET
OCH I TILLRÄCKLIG MÄNGD SKA SÄKRAS.

x x x

22 a. Senast 2011 ska underlag till reviderade 
vattenskyddsföreskrifter för Örby berggrundvattentäkt ha 
översänts till länsstyrelsen.

x x x x

22 b. Senast 2015 ska viktiga inströmningsområden ha 
identifierats och en tidplan ha upprättats för skydd av 
dessa.

x x x x

22 c. Senast 2015 ska viktiga uttagsområden för 
långsiktig framtida dricksvattenförsörjning ha inventerats 
och en tidplan ha upprättats för skydd av dessa.

x x x x

23. TILLFÖRSEL AV NÄRINGSÄMNEN OCH 
FÖRORENINGAR TILL VATTENDRAG, SJÖAR OCH 
HAV SKA MINIMERAS.

x x

23 a. En för stadsbyggnads- och miljönämnden 
gemensam strategi för vatten och avlopp på landsbygden 
antas under 2011.

x x x x

23 b. Arbetet med att informera och ställa krav på 
åtgärder av enskilda avloppsanläggningar inom 
prioriterade områden görs under perioden 2011–2015.

x x x x

23 c. Senast 2011 ska förorenad mark som riskerar att 
översvämmas ha kartlagts.

x x x x
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23 d. Senast 2015 ska kemisk bekämpning ha upphört på 
den mark som ägs av Helsingborgs stad. Sådan mark där 
bekämpning behövs av säkerhets- eller hälsoskäl 
undantas. För åkermark gäller delmål 14 e.

x x x x

23 e. Senast 2011 ska dagvattnets föroreningsgrad 
kartläggas för Helsingborgs stads olika 
avrinningsområden.

x x x x

23 f. Senast 2015 ska en detaljerad plan för miljöriktig 
hantering av dagvatten finnas.

x x x x

23 g. Senast 2011 tas riktlinjer fram för dagvatten som får 
släppas ut till recipient.

x x x x

23 h. Senast 2015 genomförs en kartläggning av 
industrins användning av farliga ämnen respektive 
prioriterade ämnen enligt EUs ramdirektiv för vatten som 
kan leda till utsläpp.

x x x x

23 i. Senast 2012 utreds om det finns behov av att utöka 
kustkontrollprogrammet med ytterligare screening 
avseende prioriterade ämnen enligt EUs ramdirektiv för 
vatten eller andra farliga ämnen.

x x x x
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Begränsad 
klimatpåverkan

1. Utsläppen av koldioxid per invånare inom Lunds 
kommun ska, som medelvärde för perioden 2008–2012, 
ha minskat med 6 procent jämfört med basåret 1990.

x x x x x x

2. Senast till år 2009 ska utsläppen av fluorkolväten 
(HFC) från köldmedieanläggningar (mellan 10 och
100 kg) inom Lunds kommun i genomsnitt ha reducerats 
till maximalt 4 procent av installerad mängd
(Basåret 2000 var läckaget ungefär 9 procent).

x x x x x x

3. Till år 2012 ska användningen av fluorkolväten (HFC) i 
större tillståndspliktiga anläggningar (>100 kg) inte ha 
ökat.Till år 2012 ska den totala installerade mängden 
HFC i övriga stationära anläggningar inom Lunds 
kommun inte ha ökat (Basåret 2000 var den 9 ton HFC).

x x x x x x

Frisk luft 4. Senast till år 2012 ska utsläppen av flyktiga organiska 
ämnen (VOC) i luft ha minskat till maximalt
1700 ton från Lunds kommun. År 2000 var utsläppen från 
kommunen 2964 ton.

x x x x x x

5. Senast till år 2012 ska halterna av partiklar i luft x x x x x x
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understiga gränsvärden för skadliga effekter på människa 
i alla delar av Lunds kommun.

Bara naturlig 
försurning

6. Senast till år 2012 ska utsläppen av kväveoxider inom 
Lunds kommun ha minskat med 10 procent jämfört med 
år 2000, då utsläppen var drygt 1560 ton.

x x x x x x

Giftfri mi jö 7. Senast till år 2012 ska efterbehandling av de fem högst 
prioriterade f.d. deponierna ha genomförts.

x x x x x x

8. Om förorenade områden (exklusive f.d. deponier) 
bedöms vara av riskklass 1 eller 2 ska mål och åtgärder 
för efterbehandling av dessa objekt ha formulerats senast 
till år 2009.

x x x x

9. Åtgärder som leder till att samtliga vattendrag inom 
Lunds kommun år 2015 kan uppnå tillståndsklass 1 
avseende tungmetaller ska tas fram. Åtgärderna ska var 
identifierade senast år 2008.

x x x x

10. Lunds kommunala nämnder och bolag skall till år 
2009 ha identifierat de ämnen som skall avvecklas inom 
verksamheten samt de ämnen som kräver 
riskminskningsåtgärder. Listan ska utgå ifrån 
kemikalieinspektionens lista på s.k. utfasnings- och 
riskminskningsämnen.

x x x x

Skyddande 
ozonskikt

11. Senast till år 2010 ska alla större förekomster av 
skumplast som innehåller klorfluorkarboner (CFC)
respektive klorfluorkolväten (HCFC) vara översiktligt 
kartlagda inom Lunds kommun. Mål och åtgärder ska 
dessutom ha fastställts för hur dessa material ska 
behandlas.

x x x x

Säker strålmi jö 12. Radonhalten i alla skolor och förskolor är 2009 lägre 
än 200 Bq/m3 luft och radonhalten i alla bostäder är 2020 
lägre än 200 Bq/m3 luft.

x x x x x x

13. Senast till år 2012 bör även befintliga 
högspänningsledningar inom Lunds kommun uppfylla de 
kriterier för strålningsnivåer och avstånd som tillämpas 
vid nyanläggning av högspänningsledningar.

x x x x

14. Senast till år 2012 ska de elektromagnetiska 
strålningsnivåerna inom byggnader understiga de
rekommenderade gränsvärden som Miljönämnden 
tillämpar, d.v.s. 0,2–0,3 mikrotesla. Detta gäller
alla byggnader där förhållandena är kända.

x x x x x x

15. Senast till år 2012 ska de elektromagnetiska 
strålningsnivåerna i och direkt utanför förskolor och
skolor understiga de gränsvärden som tillämpas.

x x x x x x

Ingen 
övergödning

16. Lunds kommun ska verka för att läckaget av fosfor 
och kväve från jordbruksmark minskar fram till 2012.

x x x x

17. Fram till år 2012 ska Lunds kommun, i samverkan 
med övriga berörda kommuner, verka för att transporten 
av kväve och fosfor (ton/år) till Öresund från Höje å och 

x x x x x x
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Kävlingeån ska minska.

18. Senast till år 2012 ska utsläppen av ammoniak inom 
Lunds kommun ha minskat med minst 15 procent jämfört 
med 1995.

x x x x x x

19. Senast till år 2009 ska mängden fosfor som tillförs 
Lunds vattendrag via enskilda avlopp ha minskat
med 60 procent jämfört med 1995.

x x x x x x

Levande sjöar 
och vattendrag

20. Kommunen ska verka för att bibehålla eller öka 
antalet djur- och växtarter med förekomst av
livskraftiga bestånd i sjöar och vattendrag inom Lunds 
kommun. Särskild prioritet ges åt bevarande av djur- och 
växtarter som finns upptagna på Artdatabankens lista 
över utrotningshotade arter i Sverige.

x x x

21. De värden i sjöar och vattendrag, som bedömts vara 
av nationellt, regionalt och lokalt intresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet ska inte minska under 
programperioden.

x x x

22. Vandringshinder för öring, som var identifierade år 
2000, ska så långt möjligt undanröjas med beaktande av 
övriga delmål senast till år 2012.

x x x x

23. Kulverterade och/eller uträtade vattendrag bör 
restaureras i syfte att återskapa naturmiljöer av stort
värde för landskapsbilden och den biologiska 
mångfalden.

x x x

Grundvatten av 
god kvalitet

24. Senast till år 2012 ska användning av kemiska 
bekämpningsmedel ha upphört inom samtliga 
vattenskyddsområden.

x x x

25. Senast till år 2012 ska grundvattenförande geologiska 
formationer av vikt för nuvarande och framtida 
vattenförsörjning ha ett långsiktigt skydd mot exploatering 
och förorening som begränsar användningen av vattnet.

x x x x

26. Senast till år 2008 bör områden identifieras där 
drickvattenbrunnar kan förväntas innehålla vatten
som är otjänligt eller tjänligt med hälsomässigt grundade 
anmärkningar.

x x x x

Myllrande 
våtmarker

27. Under perioden 2006 till och med 2012 ska ytterligare 
minst 100 hektar våtmarker och dammar ha
restaurerats eller nyskapats inom Lunds kommun.

x x x x x x

28. Kommunen ska verka för att bibehålla eller öka 
antalet djur- och växtarter med förekomst av livskraftiga 
bestånd i våtmarker inom Lunds kommun. Särskild 
prioritet ges åt bevarande av de djur- och växtarter som 
finns upptagna på Artdatabankens lista över 
utrotningshotade arter i Sverige

x x x

29. De värden i våtmarker, som bedömts vara av 
nationellt, regionalt och lokalt intresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet ska bibehållas eller öka 

x x x
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under programperioden.

Levande skogar 30. Kommunen ska verka för att bibehålla eller öka 
antalet djur- och växtarter med förekomst av
livskraftiga bestånd i skogsmarker inom Lunds kommun. 
Särskild prioritet ges åt bevarande av djur- och växtarter 
som finns upptagna på Artdatabankens lista över 
utrotningshotade arter i Sverige.

x x x

31. De värden i skogsmarker som bedömts vara av 
nationellt, regionalt och lokalt intresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet ska bibehållas eller öka 
under programperioden.

x x x

32. Kommunen ska verka för att öka volymen död ved i 
skogsmarkerna. Under programperioden ska
dessutom minst 400 s.k. evighetsträd10 säkerställas i 
Lunds kommun.

x x x x x x

33. Skogsmark ska brukas så att fornlämningar inte 
skadas. Skador på övriga kända och värdefulla 
kulturlämningar ska inte förekomma efter år 2012.

x x x x

Ett r kt 
odlingslandskap

34. Kommunen ska verka för att bibehålla eller öka 
antalet djur- och växtarter med förekomst av livskraftiga 
bestånd i jordbrukslandskapet inom Lunds kommun. 
Särskild prioritet ges åt bevarande av djur- och växtarter 
som finns upptagna på Artdatabankens lista över 
utrotningshotade arter i Sverige.

x x x

35. De värden i jordbrukslandskapet som bedömts vara 
av nationellt, regionalt och lokalt intresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet ska bibehållas eller öka 
under programperioden.

x x x

36. Förekomsten av små- och nyckelbiotoper skall 
bibehållas eller öka fram till år 2012. Detta avser såväl
trädmiljöer som jordbrukslandskap. Den ny- eller 
återskapade arealen, exklusive våtmarker, ska uppgå
till minst 100 hektar senast till år 2012.

x x x x x x

37. Lunds kommun ska vara restriktiv mot all exploatering 
av särskilt produktiv jordbruksmark (klass 8–10). Behovet 
av nya bostäder bör, så långt möjligt, tillfredsställas 
genom förtätning av befintlig bebyggelse och effektivt 
markutnyttjande vid nybyggnation.

x x x

38. Slam från reningsverk bör inte spridas på 
jordbruksmark om detta riskerar att motverka riksdagens
generationsmål om en ”Giftfri miljö”. Det långsiktiga målet 
är att slammets innehåll av näringsämnen skall kunna 
återföras till jordbruksmark eller annan mark, men 
försiktighetsprincipen beträffande potentiellt
miljöstörande ämnen bör vara överordnad målsättningen 
om att återföra näringsämnen i kretsloppet.

x x

39. Senast till år 2010 ska 100 procent av fosforinnehållet 
i biologiskt avfall från industrin och minst 35
procent av fosforinnehållet i livsmedelsavfall från hushåll, 

x x x x
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storkök och restauranger återföras till mark
för livsmedelsproduktion.

40. Senast till år 2012 bör minst 15 procent av den 
brukade arealen vara ekologiskt odlad. År 2002 var 8,9 
procent ekologiskt odlad.

x x x x

41. År 2012 ska arealen naturbetesmarker vara minst lika 
stor som år 1990. Andelen särskilt värdefulla
naturbetesmarker (klass 1 enligt länsstyrelsens 
bedömning) ska inte heller ha minskat under denna
period.

x x x x

42. Senast till år 2009 bör mål avseende hotade 
kulturväxter, trädgårdsväxter och lantraser ha antagits.

x x x x

God bebyggd 
miljö

43. Senast till år 2012 ska minst 25 procent av de 
byggnader och bebyggelsemiljöer som klassificerats
som kulturhistoriskt värdefulla ha ett långsiktigt skydd.

x x x x x x

44. Antalet boende som utsätts för trafikbullerstörningar, 
över gällande riktlinjer för buller i bostäder, ska reduceras 
med minst 20 procent till 2012 jämfört med år 2001. År 
2001 hade ca 10.000 personer trafikbullernivåer i sina 
bostäder överstigande nuvarande riktvärden, 30 dBA.

x x x x x x

45. Den totala användningen av el (elvärme, driftel och 
hushållsel) i det befintliga beståndet av bostäder
och lokaler bör stabiliseras till år 2012 jämfört med år 
2000.

x x x x x x

46. Användningen av värme i det befintliga beståndet av 
bostäder och lokaler som inte är anknutna till
fjärrvärmeområdet bör minska med 10 procent till år 2012 
jämfört med år 2000.

x x x x x x

47. År 2015 ska den totala mängden köpt energi i nya 
bostäder och lokaler uppgå till maximalt 50 kWh
(ca 105–150 idag) per kvadratmeter och år för småhus, 
70 kWh (ca 175 idag ) per kvadratmeter och år för 
flerbostadshus, 70 kWh (ca 140 idag) per kvadratmeter 
och år för kontorslokaler.

x x x x x x

48. Alla boende i Lunds stad och de större tätorterna ska 
ha en:
– Närpark på minst 1 hektar inom 300 meter. (I dag 84 
procent.)
– Stadsdelspark på 3-5 hektar inom 500 meter från 
bostaden. (I dag 78 procent.)
– Närrekreationsområde på minst 15 hektar inom 3 
kilometer som nås via gång och cykelväg.
(I dag okänt.)

x x x

49. Skol- och förskolegårdar ska kontinuerligt utvecklas 
för att uppfylla här angivna kriterier. De ska utformas i 
samspel med eleverna och innehålla utrymmen för barns 
och ungdomars olika behov, pedagogik, kreativa projekt 
och en mångfald av växter och djur. Skol- och 
förskolegårdar ska vara hälsosamma och säkra.

x x x
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50. Kommunen ska verka för en utformning av 
institutioner för äldreomsorg och hela sjukhusområdet
som höjer kvalitén på friytor och ökar inslaget av grönska 
med bl.a. trädplanteringar.

x x x

51. Senast år 2012 ska den totala mängden genererat 
hushållsavfall och avfall från offentlig sektor i Lunds 
kommun inte ha ökat jämfört med år 2000 (inklusive 
återvunnet material).

x x x x x x

52. Senast år 2012 ska minst 50 procent av den totala 
vikten av det avfall som hushållen producerar, exklusive 
trädgårdsavfall, återvinnas. Förbränning räknas ej som 
återvinning. I dag återvinns ungefär 35 procent av detta 
avfall.

x x x x x x

53. Senast år 2012 ska 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.

x x x x x x

54. Dagvattnets påverkan på vattenmiljön (recipienten) 
ska inte vara större än påverkan från naturlig avrinning. 
Andelen dagvatten som tas omhand lokalt (LOD) eller 
fördröjts på ett sätt som minskar transporten av oönskade 
ämnen ska öka fram till år 2012. Särskilt förorenat 
dagvatten och känsliga recipienter ska prioriteras.

x x x x

55. Utvidgad täktverksamhet inom Lunds kommun ska så 
långt möjligt förhindras om detta hotar skyddsvärda 
områden som utpekats i Länsstyrelsens och Lunds 
kommuns naturvårds- och grönstrukturprogram.

x x x

56. Senast till år 2012 bör minst 15 procent av den totala 
ballastanvändningen inom Lunds kommun
utgöras av återanvänt material.

x x x x x x

57. De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och 
bebyggelsemiljöerna i Lunds kommun ska ha identifierats 
och klassificerats senast till år 2012.

x x x x

58. Senast till år 2008 ska ett flertal relativt tysta bostads- 
och rekreationsområden i och utanför tätorterna i Lunds 
kommun pekas ut. I dessa områden ska kommunen 
värna om låga bullernivåer.

x x x x

59. Kommunen ska planera för hur ett varierat utbud av 
bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan
åstadkommas så att bilanvändningen kan minska och 
förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla 
transporter förbättras.

x x x

60. Kommunen ska verka för att öka volymen död ved i 
parkerna genom bl. a. evighetsträd, faunadepåer och 
mulmholkar. Under programperioden ska 400 nya s. k. 
evighetsträd säkerställas i kommunens skogs- och 
parkmiljöer.

x x x x x x
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Klimat Till år 2050 ska klimatbelastningen för Örebro kommun 
minska med minst 90 procent per invånare.

x x x

Klimat Till 2020 ska klimatbelastningen för Örebro kommun 
minska med 40 procent per invånare. Samtidigt ska 
klimatbelastningen från kommunens egen organisation 
minska med 50 procent per invånare.8

x x x x

Biologisk 
mångfald

Naturresurser ska nyttjas på ett hållbart sätt och den 
biologiska mångfalden ska bevaras och förstärkas.

x

Giftfri mi jö Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa 
eller den biologiska mångfalden.

x

Vatten Miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppfyllas och alla 
vattenförekomster i kommunen ska ha god status senast 
år 2021.

x x

God bebyggd 
m jlö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö. Natur- och kulturvärden ska 
utvecklas och utformningen av bebyggelsen ska
främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser.

x x

Klimat Utsläpp av fossil koldioxid från bilresor i tjänsten ska vara 
nära noll år 2020. Alla resor i tjänsten ska göras med 
miljöfordon. Vid användning av egen bil i tjänst ska 
motsvarande krav gälla.[K] Detta mål, liksom kommunens
reseriktlinjer, ska även gälla i de kommunala bolagen. 
Motsvarande krav bör ställas på privata utförare vid 
upphandling.

x x x x x x

Klimat Klimatbelastningen från anställdas resor till och från 
arbetsplatsen ska minska 30 procent från 2008 till 2020 
(vid oförändrad volym på verksamheten).

x x x x x x

Vatten Grundvattnet vårdas i ett långsiktigt perspektiv så att 
vattenkvalitet, produktionsförmåga och naturvärden 
bibehålls eller förbättras.

x

Vatten Den totala vattenförsörjningen i kommunen garanteras 
genom förebyggande åtgärder för att förhindra förorening 
av yt- och grundvatten, samt genom bevarande och 
skydd av viktiga områden för dricksvattenproduktion.

x x x

Vatten Vatten och mark försuras inte genom nedfall av 
föroreningar eller av markanvändning. Grundläggande 
kemiska och biologiska processer upprätthålls. Naturligt 
förekommande
arter har förutsättningar att fortleva i livskraftiga bestånd. 
Kvicksilverhalten i fisk hotar inte människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden.

x

Vatten Halterna av gödande ämnen i vattnet har inte någon 
negativ inverkan på människors hälsa, biologisk 
mångfald eller möjligheten till en allsidig användning av 
vattnet.

x
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Vatten Jordbruket i Örebro kommun producerar uthålligt 
livsmedel och biologiska råvaror av hög kvalitet samtidigt 
som vattenkvalitet och biologisk mångfald bevaras och 
utvecklas.

x

Vatten
Biologisk 
mångfald

Skogar inom Örebro kommun producerar uthålligt 
biologiska råvaror av hög kvalitet samtidigt som 
vattenkvalitet, biologisk mångfald, kulturhistoriska värden 
och rekreationsvärden bevaras och utvecklas.

x

Vatten
Biologisk 
mångfald
Giftfri mi jö

Miljöövervakningen ger enhetlig, jämförbar och tillförlitlig 
information om tillståndet i vattenmiljön samt kan följa 
utvecklingen av olika föroreningar och störningar och 
dess
påverkan. Miljöövervakningen ger ett underlag för 
planering, utförande och utvärdering av miljöskyddande 
åtgärder.

x x x

God bebyggd 
miljö
Klimat

Biltrafiken i Örebro city ska minska med 10 procent till 
2010 och med 25 procent till 2020, räknat från nivån 
2000.

x x x x x x

God bebyggd 
miljö

Antalet boende per hektar i Örebro tätort ska uppgå till ca 
25, år 2015.

x x x x x x

God bebyggd 
miljö
Klimat

Vid nyexploatering för bostäder inom Örebro tätort ska 
restidskvoten cykel/bil och buss/bil inte överskrida 1,5 
respektive 2,0. Avvikelser kräver särskild motivering.

x x x x

God bebyggd 
miljö

Alla boende och verksamma i staden ska ha god 
tillgänglighet till en park eller annat grönområde av social 
kvalitet inom 200 meter från bostaden.

x x

Klimat Genom energieffektivisering ska användningen av energi 
i kommunens verksamheter minska med 20 procent el 
och 13 procent värme
perioden 2008 till 2020.35

x x x x x x

Klimat Genom energieffektivisering i privata flerbostadshus och 
lokaler ska elförbrukningen minska med 15 procent och 
användningen av fjärrvärme minska med 15 procent 
perioden 2008 till 2020.

x x x x

Klimat Genom energieffektivisering i småhus ska 
elförbrukningen minska med 20 procent och 
användningen av fjärrvärme minska med 15 procent 
perioden 2008 till 2020.

x x x x

Klimat Genom energieffektivisering i industrin ska 
elförbrukningen minska med 15 procent och 
användningen av fjärrvärme minska med 15 procent 
perioden 2008 till 2020.

x x x x

Klimat Användningen av eldningsolja i kommunal verksamhet 
ska minska med 99 procent perioden 2008 till 2020.

x x x x x x

Klimat Användningen av eldningsolja i privata lokaler ska 
minska med 90 procent perioden 2008 till 2020.

x x x x
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Klimat Användningen av eldningsolja i småhus ska minska med 
95 procent perioden 2008 till 2020.

x x x x

Klimat Användningen av eldningsolja inom industrin ska minska 
med 90 procent perioden 2008 till 2020.

x x x x

Klimat Genom förändringar i produktionen ska utsläppen av 
koldioxid från fjärrvärmesystemet i Örebro ha minskat 
med 37 000 ton per år 2020.

x x x x x x

Klimat Mellan 2008 och 2020 ska 115 GWh ny förnybar elenergi 
tillkomma.26

x x x x x x

God bebyggd 
miljö
Klimat

Andelen förflyttningar till fots, med cykel och kollektivtrafik 
ska öka, från 46 procent år 2000 till 50 procent 2010 och 
60 procent 2020.

x x x x

God bebyggd 
miljö
Klimat

Kollektivtrafikens andel av arbetspendlingen mellan 
Örebro och omgivande större orter ska öka från 18 
procent 2008 till 30 procent 2020.29

x x x

God bebyggd 
miljö
Klimat

Genom riktad påverkan ska stora aktörer minska sin 
klimatpåverkan från resor och transporter med minst 6 
000 ton per år, utöver effekten av nationella styrmedel, 
perioden 2008 till 2020.

x x x x x x

Klimat Örebro kommun ska verka för styrmedel (nationellt eller 
EU) som leder till att Sveriges nationella klimatmål 
uppnås.

x x

Klimat Mellan 2008 och 2020 ska produktion av 40 GWh ny 
förnybar elenergi tillkomma i kommunal verksamhet.40

x x x x x x

Klimat Den linjelagda busstrafikens klimatbelastning inom 
Örebro kommuns gränser ska minska med minst 75 
procent mellan 2008 och 2020.52

x x x x

Klimat De klimatpåverkande utsläppen per invånare från egna 
och inhyrda transporttjänster, arbetsmaskiner m.m. ska 
halveras från 2008 till 2020.53

x x x x

Klimat Klimatbelastningen per portion från lunch- och 
middagsmåltider tillagade i den egna verksamheten ska 
genom val av råvaror halveras 2008 till 2020.

x x x x x x

Klimat Mängden svinn per portion från måltider inom 
kommunens organisation ska halveras från 2008 till 
2020.57

x x x x x x

Klimat År 2050 baseras energitillförseln i Örebro kommun som 
geografiskt område på förnybara energikällor. 
Energianvändningen är effektiv i samhällets alla delar 
och användningen av fossila bränslen är minimal.

x x

Giftfri mi jö Örebro kommun ska ha god kunskap om var marken är 
förorenad och ha en fastställd handlingsplan för åtgärder 
avseende markföroreningar.

x x x

Biologisk 
mångfald

År 2014 ska andelen inköpta ekologiska livsmedel vara 
30 % räknat i kronor och 45 % räknat i vikt. År 2020 ska 

x x x x x x
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andelen inköpta ekologiska livsmedel vara 40 % räknat i 
kronor och 60 % räknat i vikt.

Vatten Grundvattnet vårdas i ett långsiktigt perspektiv så att 
vattenkvalitet, produktionsförmåga och naturvärden 
bibehålls eller förbättras.

x x

Vatten Den totala vattenförsörjningen i kommunen garanteras 
genom förebyggande åtgärder för att förhindra förorening 
av yt- och grundvatten, samt genom bevarande och 
skydd av viktiga områden för dricksvattenproduktion.

x x x

Vatten Biologisk 
mångfald

Kommunens sjöar och vattendrag nyttjas och vårdas så 
att vattenkvalitet, biologisk mångfald och 
produktionsförmåga bibehålls eller förbättras.

x x x

Vatten Giftfri miljö Dagvatten som avleds från centralorten och de mindre 
tätorterna till vattendragen i kommunen är så rent att det 
inte ger upphov till skador på naturen.

x x x

Vatten Giftfri miljö Avloppsvatten omhändertas och behandlas så att 
vattenkvalitet, produktionsförmåga och biologisk 
mångfald i kommunens sjöar och vattendrag bibehålls 
eller förbättras.
Skadliga eller miljöfarliga föroreningar tillförs inte 
avloppssystemet.

x x x

Giftfri mi jö Deponier utformas, sköts och slutbehandlas så att 
utsläppen inte blir större än vad som kan accepteras ur 
miljö- och hälsoskyddssynpunkt på kort och lång sikt. 
Gamla deponier och förorenade områden kontrolleras 
och åtgärdas så att riskerna för hälsa och miljö 
minimeras.

x x x

Vatten Vatten och mark försuras inte genom nedfall av 
föroreningar eller av markanvändning. Grundläggande 
kemiska och biologiska processer upprätthålls. Naturligt 
förekommande arter har förutsättningar att fortleva i 
livskraftiga bestånd.
Kvicksilverhalten i fisk hotar inte människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden.

x

Vatten Halterna av gödande ämnen i vattnet har inte någon 
negativ inverkan på människors hälsa, biologisk 
mångfald eller möjligheten till en allsidig användning av 
vattnet.

x

Vatten Giftfri miljö
Biologisk 
mångfald

Jordbruket i Örebro kommun producerar uthålligt 
livsmedel och biologiska råvaror av hög kvalitet samtidigt 
som vattenkvalitet och biologisk mångfald bevaras och 
utvecklas.

x x

Vatten Biologisk 
mångfald

Skogar inom Örebro kommun producerar uthålligt 
biologiska råvaror av hög kvalitet samtidigt som 
vattenkvalitet, biologisk mångfald, kulturhistoriska värden 
och rekreationsvärden bevaras och utvecklas.

x x

Vatten Turism och rekreation i anslutning till vatten är attraktivt 
och långsiktigt hållbart.

x
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Vatten Giftfri miljö Att åka båt i Örebro kommun är attraktivt och påverkar 
inte miljö negativt i och kring sjöar och vattendrag.

x

Vatten Biologisk 
mångfald

Fiske och fiskevård inom Örebro kommun bedrivs så att 
förutsättningar skapas för en långsiktigt god hushållning 
med fisketillgångar, bevarande av hotade bestånd, ökade 
fiskemöjligheter samt livskraftiga näringar baserade på 
fisk.

x

Vatten Biologisk 
mångfald

Vattenreglering sker med minimal inverkan på den
biologiska mångfalden, laxfiskar och andra djurarters 
vandring, vattenanknutet friluftsliv samt på bebyggelse 
och infrastruktur. Alla regleringsdammar och vallar är 
säkra.

x

God bebyggd 
miljö Klimat

Biltrafiken i Örebro city ska minska med 10 procent till 
2010 och med 25 procent till 2020, räknat från nivån 
2000.

x x x x x x

God bebyggd 
miljö

Antalet boende per hektar i Örebro tätort ska uppgå
till ca 25, år 2015.

x x x x x x

God bebyggd 
miljö Klimat

Vid nyexploatering för bostäder inom Örebro tätort ska 
restidskvoten cykel/bil och buss/bil inte överskrida 1,5 
respektive 2,0. Avvikelser kräver särskild motivering.

x x x

God bebyggd 
miljö

Alla boende och verksamma i staden ska ha god
tillgänglighet till en park eller annat grönområde av social 
kvalitet inom 200 meter från bostaden.

x x

Klimat Genom energieffektivisering i privata flerbostadshus och 
lokaler ska elförbrukningen minska med 15 procent och 
användningen av fjärrvärme minska med 15 procent 
perioden 2008 till 2020.

x x x x

Klimat Genom energieffektivisering i småhus ska 
elförbrukningen minska med 20 procent och 
användningen av fjärrvärme minska med 15 procent 
perioden 2008 till 2020.

x x x x

Klimat Mellan 2008 och 2020 ska 118 GWh ny förnybar
elenergi tillkomma.

x x x x x x

Klimat God 
bebyggd miljö

Andelen förflyttningar till fots, med cykel och kollektivtrafik 
ska öka, från 46 procent år 2000 till 50 procent 2010 och 
60 procent 2020.

x x x x

Klimat God 
bebyggd miljö

Kollektivtrafikens andel av arbetspendlingen mellan 
Örebro och omgivande större orter ska öka från 18 
procent 2008 till 30 procent 2020.29

x x x

Klimat Mellan 2008 och 2020 ska produktion av 40 GWh ny 
förnybar elenergi tillkomma i kommunal verksamhet.

x x x x x x

God bebyggd 
miljö

Stödjande miljöer för trygghet i boende, trygga gator och 
torg

x x x

Klimat År 2050 baseras energitillförseln i Örebro kommun som 
geografiskt område på förnybara energikällor. 

x x
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Energianvändningen är effektiv i samhällets alla delar 
och användningen av fossila bränslen är minimal.

Vatten Vatten från Kvismaredalens högst näringsbelastade
diken och vattendrag ska renas i våtmarksområden
innan det når Täljeån.

x x x

Vatten Områden intressanta för dricksvattenproduktion ska ha 
ett långsiktigt skydd mot exploatering och verksamheter 
som kan påverka grundvattenresursen negativt.

x x x

God bebyggd 
miljö

Andelen lättillgängliga grönområden för rekreation
i kommunens tätorter ska vara konstant eller öka.

x x x x

God bebyggd 
milö

Alla nybyggda bostäder ska ha bullernivåer som inte 
överskrider Naturvårdsverkets rekommendationer, såväl 
inomhus som utomhus. Senast 2020 ska alla boende 
utmed det kommunala vägnätet ha tillgång till en utemiljö 
med en ljudnivå på högst 40-45 dBA, på någon sida av 
bostaden.

x x x x x x

God bebyggd 
miljö

De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och miljöerna i 
hela Örebro kommun ska identifieras, inventeras och 
beskrivas.

x x x

God bebyggd 
miljö

Kommunen ska ta fram en strategi för hur de 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och miljöerna 
långsiktigt ska skyddas. Strategin utformas som ett 
tematiskt tillägg i Översiktsplanen och består av den 
kulturhistoriska inventeringen med värderingar.

x x x

God bebyggd 
miljö

Trygga och säkra miljöer med avseende på 
miljörelaterade hälsorisker.

x x

Vatten Biologisk 
mångfald

Odling av fisk och kräftor bedrivs för långsiktig produktion 
av föda, rekreationsvärden och biologisk mångfald utan 
negativa konsekvenser för vattenkvalitet och andra 
organismer.

x x

Giftfri mi jö Industrins utsläpp har ingen negativt påverkan på 
vattenmiljön eller människors hälsa. Utsläppen påverkar 
inte heller VA-systemet negativt.

x

God bebyggd 
miljö

Radonhalten i alla hyresfastigheter ska senast år 2020 
vara lägre än 200 bequerel per kubikmeter luft.

x x x x x x

God bebyggd 
miljö

Radonhalten i alla egna hem ska senast år 2020 vara
lägre än 200 bequerel per kubikmeter luft, eller uppfylla 
Socialstyrelsens riktvärden.

x x x x

Vatten Samtliga enskilda avlopp ska uppfylla tillämplig 
lagstiftning.

x x

Vatten Råvattentäkter för kommunal dricksvattenförsörjning ska 
ha ett relevant skydd. Skyddets omfattning ska anpassas 
till de lokala förutsättningarna vid varje vattentäkt, med 
avseende
på sannolikheten och konsekvensen av händelser som 

x x x
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kan påverka vattentäkten.

God bebyggd 
miljö

Andelen tillskottsvatten till spillvattenledningsnätet ska 
minska.

x

God bebyggd 
miljö

Minst 75 % av all fosfor i avloppsvattnet ska 
återanvändas som näringsämne.

x x x

God bebyggd 
miljö

Minst 80 % av villahushållen ska sortera ut sitt 
komposterbara avfall.

x x x x x x
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