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Vänersborgs kommun
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet
Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och hållbar i alla
delar, hela livet. Vårt nya miljöprogram målar upp en bild av vad visionen innebär i
praktiken, med fokus på miljöområdet. Helt enkelt en bild av hur vi vill att det ska
se ut i vår kommun i framtiden. I miljöprogrammet har vi satt upp nåbara och rimliga målsättningar som vi har alla förutsättningar att genomföra. Vi hoppas att du
också vill delta i detta arbete!

”Rent och friskt vatten är en förutsättning för allt liv och en
viktig fråga för näringslivet och för vår framtid. Därför har
vatten fått ett eget fokusområde i miljöprogrammet.”
Marie Dahlin (S)

”För mig är det viktigt att vi har tillgång till hållbara och
närproducerade livsmedel. Jag vill veta var maten kommer ifrån och hur den har producerats. I framtiden ser jag
en levande landsbygd där vi producerar mycket av våra
livsmedel inom vår egen kommun.”
Bo Carlsson (C)

”Energifrågan är en nyckelfråga för framtiden. I vår kommun har vi goda möjligheter att producera förnyelsebar el,
inte minst från biogas där vi är föregångare. Även solenergi tror jag kommer att komma stort inom kort. ”
Gunnar Lidell (M)
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Vad är miljöprogrammet?
Miljöprogrammet beskriver ett önskat framtidsscenario för år 2030 och gäller hela
den geografiska kommunen. För det kommunala arbetet anger miljöprogrammet
en övergripande målbild och en riktning att sträva mot. Samtliga av kommunens
nämnder har ansvar för att följa alla delar av miljöprogrammet, men huvudansvariga nämnder utses för de olika områdena. Huvudansvaret innebär att aktuella nämnder årligen ska ta fram förväntade resultat och förvaltningen tar fram aktiviteter för
dessa områden samt hittar lösningar för hur målbilden ska kunna nås.
Miljöprogrammet bygger till stor del på de nationella och regionala miljömålen
samt på existerande kommunala planer och program. Programmet faller ut i två
grupper av mätbara mål för kommunen: miljörelaterade mål som ligger i verksamheternas grunduppdrag samt förväntade resultat i mål- och resursplanen. Måluppfyllelsen redovisas och följs upp årligen genom tillämpat styr- och ledningssystem.
Alla nämnder redovisar sina resultat i samband med ordinarie verksamhetsuppföljning. Miljöstrategen sammanställer årligen en miljöhandlingsplan utifrån framtagna förväntade resultat, mål i grunduppdrag och aktiviteter. Denna följs upp i form
av en årlig miljöredovisning. Miljöprogrammet ska revideras en gång per mandatperiod.

Miljöprogram 2030

• Långsiktiga mål

Mål i existerande planer
och program som ligger
i verksamheternas
grunduppdrag

• Målbilder och riktning för miljöarbetet
• Ansvarsfördelning
• Antas av kommunfullmäktige

Förväntade resultat i
Mål- och resursplan
(MRP)

• Uppdateras årligen
• Tas fram av nämnder
och förvaltningar

Aktiviteter för att
nå mål och
förväntade resultat

Miljöhandlingsplan

• Uppdateras årligen, dateras
• Samlar förväntade resultat, mål i
grunduppdragen samt aktiviteter
• Måluppfyllelse och genomförda aktiviteter
• Årlig redovisning

Miljöredovisning
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De nationella miljömålen
Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljömål. Statliga myndigheter såväl som
länsstyrelser och kommuner arbetar för att nå målen. Övergripande för dessa mål är
det så kallade generationsmålet:
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.” (www.miljomal.se)

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
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5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
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9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård
11. Myllrande våtmarker
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12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
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Vänersborgs kommun har sedan början av 2000-talet arbetat med lokala miljömål
för att uppfylla de nationella miljömålen. Miljöprogram 2030 för Vänersborgs kommun ersätter de tidigare lokala miljömålen.
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Miljöprogrammets fokusområden och kopplingar till kommunala styrdokument
Miljöprogram 2030 för Vänersborgs kommun är uppdelat i fyra fokusområden:
Grönskande stad och land, Vatten i världsklass, Trygg miljö för stora och små och Klimatsmart i alla led. Texterna för respektive område beskriver det önskade resultatet av
kommunens miljöarbete år 2030. De bör därför läsas som framtidsbilder och inte
som beskrivningar av nuläget.
Samtliga nationella miljömål, med undantag för målet om en storslagen fjällmiljö,
finns representerade i fokusområdena. En del av miljömålen kommer in under flera
rubriker. Kommunen har även befintliga styrdokument i form av planer och program, som kopplar till de olika fokusområdena (se bilden nedan).
Förutom de kommunala styrdokumenten har Vänersborg andra överenskommelser
som inverkar på miljöarbetet. Kommunen är Fairtrade-diplomerad sedan 2008 samt
har skrivit under en budkavle om att bli en fossiloberoende kommun år 2030. När
det gäller vattenfrågor har kommunen ansvar för att miljökvalitetsnormer uppfylls.
I det arbetet spelar styrdokumentet Förvaltningsplan för Västerhavet en betydande roll.

Miljöprogram 2030

Grönskande
stad och land

Vatten i
världsklass

Trygg miljö för
stora och små

Klimatsmart
i alla led
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• Grönplan
• Skogsbruksplan
• Översiktsplan

• Blåplan
• Översiktsplan

• Översiktsplan
• Folkhälsoprogram
• Livsmedelspolicy
• Renhållningsordning
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• Energiplan
• Energieffektiviseringsstrategi
• Översvämningsprogram
• Cykelplan
• Översiktsplan

Grönskande stad och land

Levande skogar. Skogens flerdimensionella värden utvecklas och tillvaratas. Stor
hänsyn tas till biologisk mångfald, vattenkvalitet, rekreationsvärden och kulturhistoriska värden. I tätortsnära skog prioriteras naturvård, friluftsliv, rekreation och
god tillgänglighet. Skogsbruket producerar biologiska råvaror av god kvalitet.
Huvudansvar: Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden
Närodlat och artrikt. Jordbruket producerar livsmedel och biologiska produkter
på ett uthålligt vis för att bevara odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster och
naturliga biotoper. Jordbruket är variationsrikt och främjar biologisk mångfald och
olika kulturmiljövärden. Alla naturligt förekommande växt- och djurarter i kommunen får möjlighet att fortleva i livskraftiga bestånd under naturliga betingelser.
Huvudansvar: Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden
Hälsofrämjande miljöer. Den bebyggda miljön utgår från människors behov, ger
skönhetsupplevelser och trevnad och möjliggör hälsofrämjande livsvillkor samt har
ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser och service.
Huvudansvar: Byggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälskoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden
Naturen runt knuten. Det är enkelt för alla invånare att ta sig till fots, med cykel
eller med kollektivtrafik till grönområden och strandmiljöer. Kommunens naturmiljöer är tillgängliga för alla.
Huvudansvar: Byggnadsnämnden, Miljö- och hälskoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden
Hushållning med naturresurser. Användningen av mark, vatten och naturresurser
sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt.
Huvudansvar: Byggnadsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden
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Vatten i världsklass

Vatten och näringsämnen i balans. Vattenburna utsläpp av kväve och fosfor från
mänskliga verksamheter minskar succesivt. En naturlig rening i vattendragen har
återskapats. Nya våtmarker och näringsfällor bidrar till jämnare vattenflöden och
ett rikare växt- och djurliv. Den ekologiska stausen för kommunens sjöar och vattendrag är god.
Huvudansvar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden
Vatten att lita på. Genom smarta tekniska lösningar renas vattnet från läkemedelsrester och farliga kemikalier, parasiter och bakterier. Mängden kemiska bekämpningsmedel i jordbruket minskar kontinuerligt. Nybyggnationer görs utan negativ
påverkan på grund- och ytvatten. Skyddsföreskrifter finns för större vattentäkter.
Huvudansvar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden
Tryggad vattenförsörjning. Vänersborg har en långsiktig och trygg vattenförsörjning. Frågan är väl integrerad i samhällsplaneringen med beredskap att möta såväl
nutida som framtida klimatförändringar.
Huvudansvar: Samhällsbyggnadsnämnden
Strandmiljöer för fåglar, kreatur och turister. Strändernas höga naturvärden värnas
till fördel för såväl djur- och växtarter som för turister. Vänerns stränder hålls fria
från igenväxning genom betande djur och en anpassad vattenreglering.
Huvudansvar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden
Dagvatten renas lokalt. I våra stadsmiljöer har dammar och diken blivit ett vanligt
inslag som uppskattas av fåglar och djur och även är vackra för ögat. Den öppna
dagvattenhanteringen renar vattnet lokalt och minskar risken för översvämningar.
Huvudansvar: Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Trygg miljö för stora och små

Leka och lära. Alla barn har möjlighet att leka och vistas såväl inomhus som utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer. Utemiljöer för skolor, förskolor och
fritids är grönskande och utformade med bästa förutsättningar för pedagogik och
lärande. Alla förskolor och skolor arbetar aktivt med lärande för hållbar utveckling.
Huvudansvar: Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden
Kunskapskommun. Vänersborgs kommun arrangerar kontinuerligt föreläsningar
om klimat, miljö och livsstil för kommunanställda såväl som för invånare, organisationer och näringsliv.
Huvudansvar: Kommunstyrelsen
Användningen av farliga ämnen minskar. Genom information, samarbete och tillsyn fasas farliga ämnen ut ur kretsloppet. Föroreningar i mark minskar succesivt.
Huvudansvar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Hållbara inköp. Andelen ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta livsmedel
som köps in till kommunen ökar med hjälp av hållbara upphandlingar och inköp.
Maten som serveras i kommunens verksamheter erbjuder möjlighet till hälsosamma
val. Vänersborgs kommun väljer bort varor med farliga ämnen och icke-nedbrytbara
föreningar redan i upphandlingen. Samma sak gäller för material, varor och ämnen
som producerats på ett icke hållbart sätt.
Huvudansvar: Samtliga nämnder
Minskat avfall. Vänersborgs avfallshantering fungerar effektivt och är enkel att använda för invånarna. Kretslopp och återanvändning är ledord för kommunen, vilket
har lett till att mängden avfall minskat avsevärt i alla fraktioner. Matsvinnet minskar i Vänersborgarnas hushåll, kommunens måltidsservice samt i restauranger och
livsmedelsbutiker.
Huvudansvar: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden
Renare, tystare och säkrare. Invånarna i kommunen utsätts allt mindre för skadliga
luftföroreningar eller ljudnivåer. Utsläppen från industrin minskar kontinuerligt.
Trafiken blir allt tystare, renare och säkrare med hjälp av ny miljösmart teknik, fler
gående och cyklister, bättre kollektivtrafik och minskat bilåkande. Bullernivån är
en viktig aspekt vid planering av bostäder och offentliga inrättningar.
Huvudansvar: Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden
Ozon och strålning. Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har upphört inom kommunen. Invånare och verksamma i Vänersborg bidrar till att ozonskiktet börjar
återväxa genom att ta hand om gamla vitvaror och isoleringsmaterial på rätt sätt.
Invånare skyddas från radon i inomhusmiljön och skadlig strålning i offentliga miljöer.
Huvudansvar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden
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Klimatsmart i alla led

Renare och smartare energi. 100 % av den använda energin i kommunens verksamhet kommer från förnybara källor och energieffektiviseringen ökar kontinuerligt.
Huvudansvar: Samhällsbyggnadsnämnden
Lokalproducerad el. Produktionen av förnybar energi inom kommunen ökar med
källor som biogas, sol, vind och vatten.
Huvudansvar: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden
Hållbar konsumtion och livsstil. Det är enkelt för Vänersborgarna att göra hållbara
val. Energi- och klimatrådgivning erbjuds kostnadsfritt till boende och verksamma
i Vänersborg. Konsumtion och produktion blir allt resurssnålare och klimatsmartare.
Kommunen verkar för innovativt återbruk av material och produkter.
Huvudansvar: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden
Omställning av transporter och resvanor. Kommunen agerar föregångare när det
gäller att ställa om till miljösmarta transporter, drivmedel och resvanor. Gång- och
cykelvägnätet är sammanhängande och väl utbyggt. Elladdningsstolpar, tankställen
för biogas och en attraktiv kollektivtrafik bidrar till hållbara resvanor. Nybyggnation och service sprids till kommunens små och stora tätorter, vilket minskar transportbehovet. Möjligheterna till omlastning av gods till sjö- och järnväg är goda.
Huvudansvar: Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden
Hänsyn till ett förändrat klimat. Bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner anpassas utifrån framtida översvämningsrisker och mer extremt väder. Krisberedskap
finns för extrema väderhändelser.
Huvudansvar: Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden
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Agenda 21 i Vänersborg
Vänersborgs kommun har sedan 1990-talet arbetat med Agenda 21, som är FN:s
handlingsprogram för en hållbar utveckling. Arbetet med hållbarhetsfrågorna inom
kommunen har sett olika ut genom åren. Sedan 2004 har Vänersborg tagit fram
egna lokala miljömål och nu är det dags att ersätta dessa med ett miljöprogram.
Arbetet med Agenda 21 inom kommunen leds av en politisk styrgrupp, bestående
av ett av kommunalråden samt representanter från miljö- och hälsoskyddsnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden.

”Vi har tagit fram ett miljöprogram som syftar till att värna
livsbetingelser för våra kommuninvånare, idag och i framtiden.”
Bo Carlsson
(C)
Kommunalråd

Per Sjödahl
(MP)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Henrik Harlitz
(M)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

”Vi hoppas att du som läser detta
blir inspirerad! Alla som bor
eller är verksamma i Vänersborg
ska känna sig välkomna att delta
i miljöarbetet.”
Benny
Augustsson (S)
Samhällsbyggnadsnämnden

Peter
Göthblad (L)
Samhällsbyggnadsnämnden

Anders
Wiklund (MP)
Samhällsbyggnadsnämnden

Vill du veta mer om vårt miljöarbete? Hör av dig!
www.vanersborg.se/miljo
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Helena Persson,
Miljöstrateg

462 85 Vänersborg
Besöksadress: Sundsgatan 29
Telefon: 0521-721000
E-post: kommun@vanersborg.se
www.vanersborg.se

