
Formulär för åtaganden – åtgärder riktade till kommuner 

Detta formulär används för att göra åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar 

för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025. 

Mer information om åtgärderna finns på www.hallbartVG.se. Detaljerad information om åtgärderna 

finns i det detaljerade underlaget om åtgärderna. I detta formulär listas åtgärder där kommuner 

avses som huvudaktörer för genomförandet.  

Organisationens namn: 

Åtar sig att arbeta med nedanstående åtgärder: 

Åtgärder inom utmaningen minskad klimatpåverkan & ren luft 

☐ KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle

Åtgärder inom utmaningen hållbar användning av vattenmiljöer 

V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag 

☐ b) Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden.

☐ c) Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag.

http://www.hallbartvg.se/
https://www.hallbartvg.se/genomforande/sa-har-arbetar-vi-med-miljomal-i-vastra-gotaland/


V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS) 

☐ a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när

fluorinnehållande brandskum krävs.

☐ b) Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen.

☐ c) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser

med fluorerade brandskum genomförts.

☐ d) Sanera platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen.

☐ V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden

☐ V5. Genomföra kommunal kust- och havsplanering

V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen 

☐ a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar

☐ b) erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av befintliga

reningsanläggningar

☐ c) erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong

☐ d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin

☐ e) erbjuda el-laddning av motorer

☐ f) skrota uttjänta fritidsbåtar.

V7. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk 

☐ b) Tillgängliggöra lämplig mark och underlätta lösningar för en fungerande logistik vid drift och

skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande odlingar.



Åtgärder inom utmaningen hållbart brukande av skog & odlingslandskap 

☐ SO1. Anlägga nya våtmarker

SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden 

☐ b) Skydda våtmarker med höga naturvärden.

SO4. Skydda värdefulla skogsområden 

☐ b) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.

☐ c) Skydda tätortsnära skogar.

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder 

☐ b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna.

☐ SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket

SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk 

☐ b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i landskapet,

främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer.

SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark 

☐ b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för

översiktsplan, detaljplan och bygglov.

☐ SO13. Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp



☐ SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd

b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd.

SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering 

☐ a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser

☐ b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering.

☐ SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare

☐ SO18. Ta fram kommunala skogspolicys



Åtgärder inom utmaningen god bebyggd miljö & hållbar konsumtion 

☐ BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola 

☐ a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare

☐ b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet

☐ BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering

BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion 

☐ a) Öka inköpen av ekologiska livsmedel inom kommunen

BK6. Kommuner tar fram arkitekturstrategi 

☐ a) Kommuner tar, själva eller tillsammans, fram en arkitekturstrategi.

☐ BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering

☐ a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens

processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden.

☐ BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter

☐ a) Kommuner arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från resor och transporter genom sin

fysiska planering (ÖP, DP och planbesked)



BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och 

kompensationsåtgärder 

☐ a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling av grön

infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk mångfald och

klimatanpassning.



Instruktioner för att skicka in formuläret 

När formuläret är ifyllt, skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange 

ärendenummer 501-54100-2021 i ämnesraden. Bifoga även underlag som bekräftar beslutet, 

exempelvis ett sammanträdesprotokoll om det finns. 

Uppgiftslämnare 

Namn: 

Epost: 

Telefon: 

Vänligen ange två kontaktpersoner för uppföljningen av åtgärdsprogrammet som görs genom 

åtgärdswebben.  

Kontaktperson 1 

Namn: 

Epost:  

Telefon: 

Kontaktperson 2 

Namn: 

Epost:  

Telefon: 

Eventuella frågor skickas till miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
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