
Miljööverenskommelse
 – för ett hållbart Värmland 

Värmland står inför flera miljö- och klimatutmaningar! 
Nu skrivs miljööverenskommelser i Värmland för att driva arbetet framåt och synliggöra 
kommunernas och Landstinget i Värmlands insatser. Miljööverenskommelserna gäller 
under perioden år 2018-2020.

Miljööverenskommelsen är ett frivilligt ställningstagande där kommunen eller landsting-
et beskriver vilka åtgärder den ska genomföra för att uppnå miljömålen och anpassa sig 
till ett förändrat klimat. 

Länsstyrelsen har i samverkan med kommunerna, 
Landstinget i Värmland och andra aktörer i länet tagit fram: 

• åtgärdsprogram för miljömålen, 

• en regional klimat- och energistrategi, 

• en handlingsplan för klimatanpassning. 

Åtgärderna i miljööverenskommelserna  bidrar till att 
dessa kan genomföras. 

MILJÖ- 

ÖVERRENSKOMMELSERNA 

ger hela länet möjlighet 
att bidra till ett  

hållbart Värmland!



Miljööverenskommelse
- åtgärder inom miljömål och klimatanpassning 

Hagfors kommun åtar sig att till år 2020 genomföra de åtgärder som presenteras 
på nästa sida samt att varje år bidra med underlag till Länsstyrelsen Värmlands 
uppföljning av åtgärderna.

Länsstyrelsen Värmland ska;

• samordna och leda initiativet miljööverenskommelser,

• bistå kommunen i arbetet med att genomföra åtgärderna genom 
kompetensutveckling, samordning och erfarenhetsutbyten,

• genomföra en årlig uppföljning av åtgärderna, 

• marknadsföra och lyfta fram kommunens miljöarbete som goda exempel i olika 
sammanhang.

MILJÖ-
ÖVERENSKOMMELSERNA 
bidrar till att det regionala 

åtgärdsprogrammet för 
miljömålen, länets klimat- 
och energistrategi samt 

handlingsplan för 
klimatanpassning kan 

genomföras.  

Åsa Johansson, Hagfors kommun Kenneth Johansson, Länsstyrelsen Värmland
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Åtgärder Hagfors kommun Bidrar till 
fokusområde 

Bidrar till 
miljömål 

Bidrar till 
Agenda 2030-
mål 

    
Öka alternativa transportmedel för arbetsresor 
Öka medvetenheten kring resor i arbetet samt 
kunskapen om vilken klimatpåverkan resandet 
har. Arbeta med beteendeförändringar inom alla 
verksamheter.  
Kommunen ska även utvärdera befintlig 
organisation, alternativt möjligheter till ny 
organisation, för hantering av fordon. Utvärdera 
möjligheten till att utveckla en reseplanerar som 
ersätter/kompletterar dagens bokningssystem.  
Nya riktlinjer för arbetsresor ska arbetas fram 
samt öka kunskapen kring digitala tjänster som 
kan minska transporter. 
 

1.Minskad 
klimatpåverkan 

Begränsad 
klimatpåverkan, 
Frisk luft, 
Giftfri miljö, 
God bebyggd 
miljö 

Hållbara 
städer och 
samhällen 

Hållbarhet ska leda planprocessen 
Översiktsplanen ska uppdateras genom att belysa 
prioriterade områden utifrån ett hållbarhet- och 
klimatperspektiv. Arbeta fram tydliga riktlinjer 
som möjliggör förberedandet av alternativa 
energikällor. Integrera miljömålen i planen och 
belysa arbetet med ekosystemtjänster och 
ekologisk kompensation vid planbeslut. 
Naturvårdsplanen ska även den följas upp och 
uppdateras. Kommunen ska även uppdatera 
klimat och energiplanen. 
 
 

2. Hållbar 
samhällsplanering 

God bebyggd 
miljö, 
Giftfri miljö, 
Minskad 
klimatpåverkan, 
Ett rikt växt- och 
djurliv, 
Frisk luft, 
Grundvatten av 
god kvalitet, 
Levande sjöar 
och vattendrag 

Rent vatten 
och sanitet, 
Hållbar energi 
för alla, 
Hållbar 
industri, 
innovationer 
och 
infrastruktur, 
Hållbara 
städer och 
samhällen, 
Ekosystem och 
biologisk 
mångfald 
 

Arbeta med utsläpp av kväve och fosfor från 
jordbruk och hästhållning 
Genom kunskaps- och informationsspridning ska 
kommunen stötta brukandet av alternativa 
metoder som kan leda till minskat utsläpp av 
näringsämnen från jordbruk och hästhållning till 
sjöar och vattendrag. Åtgärden ska utföras på ett 
sådant sätt att vi fortsätter sträva efter att vara 
en attraktiv kommun för aktiva lantbruksföretag. 
 
Arbetet förutsätter samverkan med Länsstyrelsen 
i Värmland och länets kommuner som arbetar 
med likande frågor. 
 

3. Hållbart 
brukande av 
skogs- och 
odlingslandskap 
4. Hållbar 
vattenförvaltning 

Levande sjöar 
och vattendrag, 
God bebyggd 
miljö, 
Ingen 
övergödning, 
Grundvatten av 
god kvalitet 

Rent vatten 
och sanitet, 
Ekosystem och 
biologisk 
mångfald 
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Ökad ekologisk status i sjöar och vattendrag 
Kommunen ska aktivt arbete för levande sjöar 
och vattendrag. VA-planen ska utvärderas och 
revideras, reningsverket Lappkärr ska renoveras, 
provtagningsprogram för kommunala reningsverk 
ska utvärderas och eventuellt revideras, utsläpp 
av kväve från lakvattendamm till recipient ska 
minska. 
 

4. Hållbar 
vattenförvaltning 

Levande sjöar 
och vattendrag, 
God 
grundvattenkval
itet, 
Ingen 
övergödning, 
Rikt växt och 
djurliv, 
God bebyggd 
miljö 
 

Rent vatten 
och sanitet, 
Hållbara 
städer och 
samhällen, 
Ekosystem och 
biologisk 
mångfald 

Förbättra återvinning av avfall inom 
kommunens verksamheter  
Materialåtervinning spelar stor roll i ett hållbart 
samhälle. Det är därför viktigt att avfallet ses som 
en resurs och behandlas på rätt sätt. Kommunens 
verksamheter ska vara en förebild för 
kommunens invånare vad gäller återvinning. 
 

5. Hälsa och 
livsstil 

Giftfri miljö, 
God bebyggd 
miljö, 
Begränsad 
klimatpåverkan 

Hållbar 
konsumtion 
och 
produktion 

Kemikaliekrav vid upphandling 
Genom aktivt deltagande i nätverk, utbildningar 
och smarta upphandlingar kan vi minska och på 
sikt helt få bort gifter inom och utanför den 
kommunala verksamheten. 
Vi ska inventera och identifiera kemikalier i alla 
verksamheter, samt arbeta fram en standard och 
riktlinjer för hur vi ska arbeta och förhålla oss till 
kemikalier i verksamheterna. Vid upphandling av 
varor och tjänster i skolor och förskolor bör alltid 
krav enligt Upphandlingsmyndighetens särskilda 
kriterier för kemikaliekrav enligt bas-nivå 
uppfyllas. 
 

5. Hälsa och 
livsstil 

Giftfri miljö Hälsa och 
välbefinnande, 
Hållbar 
konsumtion 
och 
produktion 

 



Miljömål och globala mål
I Sverige har regeringen fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det till-
stånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Miljömålen ger struktur för ar-
betet och är en utgångspunkt i genomförandet av de globala målen i Agenda 2030 som 
beslutades av FN under år 2015. 

Agenda 2030 för en hållbar utveckling innehåller 17 stycken globala mål för de tre dimen-
sionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna och leda det regionala arbetet med miljökva-
litetsmålen. Länsstyrelsen har också i uppdrag att samordna det regionala arbetet med 
anpassningen till ett förändrat klimat.

Fem fokusområden
För arbetet med miljööverenskommelserna och miljömålen så har Länsstyrelsen, kom-
munerna och andra aktörer i länet, identifierat fem områden som vi vill fokusera på. 

HÅLLBAR  
VATTENFÖRVALTNING

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING

HÅLLBART BRUKANDE  
AV SKOG- OCH ODLINGSLANDSKAP

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

HÄLSA OCH LIVSSTIL

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND
010-224 70 00 • lansstyrelsen.se/varmland




