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Övergripande verksamhetsplan avseende miljömålen och egna mål i tillsynsarbe-
tet för miljö- och byggnadskontoret, Hultsfreds kommun, 2005. 
 
Tillsynens uppgift är att säkerställa miljöbalkens syfte, den hållbara utvecklingen, vilken konkretise-
ras av de 15 miljökvalitetsmålen.  
 
Miljö- och byggnadskontoret har efter genomgång av de nationella och regionala miljömålen brutit 
ned dessa till lokala målsättningar. De lokala målen kan ses som visioner och de är i nuläget kvalita-
tiva och i de flesta fall inte mätbara. Tillsynen inom nämndens ansvarsområde skall utgå från dessa 
lokala mål men även planering och informationsverksamheten skall ha målen som ledstjärna. 
 
Miljö- och byggnadskontoret beaktar samtliga tillämpbara miljömål i tillsynen men fokuserar främst 
på följande miljömål där förvaltningens arbete troligen har de största möjligheterna att påverka ut-
vecklingen i önskad riktning – begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, levande sjöar och 
vattendrag, grundvatten av god kvalitet samt en god bebyggd miljö. 
 
I det regionala utvecklingsprogrammet (RUPEN III) har Regionförbundet gjort ett motsvarande urval 
där man lyfter fram sex faktorer som särskilt viktiga för att åstadkomma en hållbar tillväxt i regionen: 
 
Levande Östersjö 
Giftfria och resurssnåla kretslopp 
Begränsad klimatpåverkan 
Biologisk mångfald 
Gränsöverskridande miljöarbete 
Ökad kunskap om hållbar utveckling 
 
De fyra första har en direkt koppling de regionala miljömålen medan de två sista är arbetssätt som 
skall tillämpas på allt miljöarbete.  
 
Vilka miljömål som Hultsfreds kommun skall ta särskilt ansvar bör man ta ställning till i det kom-
mande arbetet med en kommuntäckande översiktsplan. 
 
I planens kolumn för arbetsområden/åtgärder saknas överlag åtgärderna. Vilka åtgärder som skall 
göras för att uppnå målen får berörda tjänstemän notera för respektive ansvarsområden. 
 
Varje beslut och plan skall, där det är tillämpbart, innehålla en skrivning där det noteras vilket eller 
vilka miljömål som beaktats i beslutet/planen. 
 
Mål Mål-Vision Arbetsområden/Åtgärder 
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Begränsad klimatpåverkan Minska halten växthusgaser med 

15% från 1990 års nivå. Målet 
skall uppnås på ett sådant sätt och i 
en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras och livsme-
delsproduktionen säkerställs. Be-
gränsad klimatpåverkan är ett mål 
som vi delar med andra länder, 
FN-konvension. 

Industrier och annan miljöfarlig 
verksamhet. 
Jordbruk. 
Trafik och uppvärmning. 
Substitution kemikalier. 
Värmepumpar, kylanläggningar 
och brandsläckningsanordningar 
med halon. 
Planer och program samt bygg-
lovsfrågor. 
Informationsverksamhet. 
 

Frisk luft Reducera utsläpp av SO2, NO2, 
O3 och VOC. Luften skall vara så 
ren att den inte påverkar männi-
skors hälsa eller att den skadar 
djur eller växter. 

Småskalig eldning - ökade krav på 
anläggningar och information. 
Trafik. 
Industri – minskad lösningsme-
delsanvändning. 

Bara naturlig försurning Max 5% av sjöarna och 15% av 
vattendragen försurade. De försu-
rande effekterna av nedfall och 
markanvändning skall underskrida 
gränsen för vad marken tål. 

Trafik och uppvärmning. 
Planer och program samt bygg-
lovsfrågor. 
Motverka försurning genom att 
fortsätta kalkningsverksamheten. 

Giftfri miljö Miljön skall vara fri från ämnen 
som skapats i eller utvunnits av 
samhället och som kan hota män-
niskors hälsa eller den biologiska 
mångfalden.  
Människors hälsa eller miljön skall 
inte påverkas negativt av hantering 
eller lagring av kemiska produkter 
eller avfall. 

Kemikalietillsyn. 
Förorenade områden. 
Cisterner. 
PCB i byggnader och mark. 
Planer och program samt bygg-
lovsfrågor. 
Avfall och producentansvar. 

Skyddande ozonskikt Till 2010 skall utsläpp av ozon-
nedbrytande ämnen till största 
delen ha upphört. 
Ozonskiktet skall utvecklas så att 
det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV-strålning. 

Värmepumpar, kylanläggningar 
och brandsläckningsanordningar 
med halon. 
Industrier och annan miljöfarlig 
verksamhet. 
Planer och program samt bygg-
lovsfrågor. 
 

Säker strålmiljö Människors hälsa och den biolo-
giska mångfalden skall skyddas 
mot skadliga effekter av strålning. 

Radon i inomhusmiljön. 
Solarier. 
Planer och program samt bygg-
lovsfrågor. 
 

Ingen övergödning Halterna av närsalter i mark och Industrier och annan miljöfarlig 
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vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, 
förutsättningarna för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till 
allsidig användning av mark och 
vatten. 

verksamhet. 
Jordbruk. 
Enskilda avlopp. 
Planer och program samt bygg-
lovsfrågor. 
 

Levande sjöar och vattendrag God ytvattenstatus enligt EU:s 
ramdirektiv för vatten. Den biolo-
giska mångfalden, kulturmiljö- 
och fritidsvärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande 
funktion skall skyddas. 

Industrier och annan miljöfarlig 
verksamhet. 
Jordbruk. 
Enskilda avlopp. 
Planer och program samt bygg-
lovsfrågor. 
Kalkning. 
Gränsöverskridande samverkan 
t ex inom Emåförbundet, Kf § 
51/05 

Grundvatten av god kvalitet. God grundvattenstatus enligt EU:s 
ramdirektiv för vatten. Grundvatt-
net ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra 
till en god livsmiljö för växter och 
djur i sjöar och vattendrag. 
 
Bevara den goda grundvattenkvali-
teten vi har så att vattnet kan 
drickas utan föregående rening. 

Cisterner. 
Områdesskydd inkl värmepumpar. 
Enskilda avlopp. 
Kemikalietillsyn. 
Industrier och annan miljöfarlig 
verksamhet. 
Jordbruk. 
Trafik. 
Förorenade områden. 
Planer och program samt bygg-
lovsfrågor. 
 

Myllrande våtmarker Skydda och bevara våtmarker och 
de växter och djur som är beroen-
de av biotopen. 

Jordbruk. 
Enskilda avlopp. 
Planer och program samt bygg-
lovsfrågor. 

Levande skogar Skogen och skogsmarkens värde 
för biologisk produktion ska skyd-
das samtidigt som den biologiska 
mångfalden skall bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala 
värden värnas. 

Industrier och annan miljöfarlig 
verksamhet. 
Trafik och uppvärmning. 
Jordbruk. 
Planer och program samt bygg-
lovsfrågor. 

Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jord-
bruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduk-
tion ska skyddas samtidigt som 
den bioplogiska mångfalden samt 
kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks. 

Jordbruk. 
Naturvårdsprojekt. 
Planer och program samt bygg-
lovsfrågor. 
 

God bebyggd miljö Tätorter och annan bebyggd miljö Inomhusmiljö inkl radon. 
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ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden skall tas 
tillvara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar skall lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat 
sätt så att en långsiktig god hus-
hållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. 

Cisterner. 
Värmepumpar. 
Enskilda avlopp. 
Uppvärmning av fastigheter. 
Trafik. 
Kemikalier. 
Industrier och annan miljöfarlig 
verksamhet. 
Naturvårdsprojekt. 
Avfall och producentansvar. 
Förorende områden. 
Planer och program samt bygg-
lovsfrågor. 
Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön. 
PCB i byggnader och mark. 
Tillgänglighet, Kf § 51/05 

Ett gott djurskydd Alla djur ska behandlas väl och 
skyddas mot onödigt lidande och 
sjukdomar. 

Djurskyddstillsynen. 
Planer och program samt bygg-
lovsfrågor. 

Ett gott hälsoskydd Ingen skall bli sjuk eller få symp-
tom till följd av brister i inomhus-
miljön i bostäder och lokaler där 
nämnden har tillsynsansvar. Män-
niskan har rätt till en hållbar häl-
soutveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra 
kommande generationer möjlighet 
att tillfredsställa sina behov. 
 
Ingen skall bli sjuk eller få symp-
tom till följd av smittförande bad-
vatten, vattendrag eller sjöar. 

Badplatser och badanläggningar. 
Inomhusmiljö inkl radon. 
Enskilda avlopp. 
Uppvärmning av fastigheter. 
Trafik. 
Jordbruk. 
Industrier och annan miljöfarlig 
verksamhet. 
Avfall och producentansvar. 
Planer och program samt bygg-
lovsfrågor. 
Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön. 

En god livsmedelskvalitet Ingen skall bli sjuk eller få symp-
tom av smitta eller föroreningar 
från föda (livsmedel eller dricks-
vatten). All föda skall vara korrekt 
deklarerad. 

Livsmedelstillsyn. 
Jordbruk. 
Planer och program samt bygg-
lovsfrågor. 
 

 
 


