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Sammanfattning

Idag pågår ett nationellt miljömålsarbete som utgår från de 15 nationella miljökvalitetsmålen,
vilket har sin grund i ett tidigare miljömålsarbete som utgick från 13 nationella miljöhot.
Syftet med uppsatsen har varit att med fallet Kinda kommun undersöka svårigheter och
möjligheter med att utforma lokala miljömål utifrån nationella miljömål. Detta riktar fokus
mot den rumsliga skalproblematiken som kan uppstår när nationella mål skalas ner till lokala
mål. Vägledande frågeställning har varit; Vilka svårigheter uppkommer när det gäller att
utforma lokala miljömål utifrån de nationella? Vilka möjligheter har en liten kommun att
anpassa och genomföra de nationella miljömålen på lokal nivå? Grunden för uppsatsen är en
kvalitativ fallstudie, där tyngdpunkten ligger på instudering och jämförelse av befintlig
relevant litteratur samt intervjuer. Bakomliggande fakta till uppsatsen, att ta fram underlag
och bakgrund till två lokala miljömål, utfördes i samråd och i diskussion med anställda på
Kinda kommun som arbetar inom områdena. De skalproblem som verkar ha uppstått för
kommunen är vilken nivå man ska utforma de lokala miljökvalitetsmålen på för att de ska
vara realistiska och genomförbara men ändå något att sträva mot. Svårigheter med att utforma
lokala miljömål är just att de måste läggas på rätt nivå för att vara fungerande för kommunen.
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Förord

Detta är en c – uppsats som har utförts under studietiden på den tvärvetenskapliga
utbildningen Miljövetarprogrammet vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping.

Iden till uppsatsen att skriva om miljömålen som skalproblem uppkom  när jag gjorde min
praktik på Kinda kommuns Miljö –och byggkontor. Östgöta miljömål inkom på remiss från
Länsstyrelsen vilket ledde till att kommunen skulle utforma lokala miljömål. Intresset att
undersöka vilka svårigheter och möjligheter som uppkommer när en liten kommun ska
utforma lokala miljömål utifrån regionala som är utvecklade på nationell nivå kändes då
väldigt intressant.

Jag vill tacka alla berörda på Kinda kommun som hjälpt och stöttat mig både under min
praktiktid vilken ledde fram till C-uppsatsen och under själva C-uppsatsskrivandet. Jag vill
speciellt tacka min handledare på Kinda kommun, förvaltningschef för miljö-, bygg- och
räddningsförvaltningen Yngve Blomberg för att han har avsatt tid för intervju och
diskussioner som har varit mig till stor hjälp.

Jag vill också tacka min handledare Sofie Storbjörk för all hjälp, rådgivning och stöd under
min c-uppsatsskrivning.

Ännu ett tack vill jag rikta till min familj, mina barn Xandra, Kristine, David och John för att
de stått ut med mig och all hjälp jag fått i hemmet när jag inte haft tid. Ett tack också till min
sambo Lasse för att tålmodigt ha lyssnat och stöttat mig.

Norrköping 2002

Laila Skytt
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1 Inledning

1.1 Miljövårdsarbete från 1960-talet till nutid
Dagens samhälle ställs inför många svårigheter och hot. Förutom krig, svält och katastrofer av
olika slag så håller mänskligheten på med förstörelse av vår miljö som kan få katastrofala
följder. Miljövårdsarbetet är därför ett viktigt åtagande för hela samhället.

Den moderna miljövården har i huvudsak utvecklas under de senaste 30-40 åren. Under denna
tid har ett antal principer för miljövårdsarbetet utvecklas och blivit vedertagna både nationellt
och internationellt. På 1960-talet blev begreppet miljöförstöring allmänt och massmedia
började fyllas med miljöartiklar ( Lidskog. 1997 sid 15).  På 1970-talet kom begreppet ”den
ekologiska grundsynen” som huvudprincip för samhällsplaneringen. På 1980- talet talade man
istället om  ”miljöanpassad utveckling” som hade mer långsiktiga mål och försökte förtydliga
sambanden mellan miljö och ekonomi. Utvecklingen har sedan gått mot
”kretsloppssamhället” där miljövårdsarbetet börjar framhållas som den nödvändiga
samhällsutvecklingen.  Riksdagen slog den 26 maj 1993 fast nya riktlinjer för miljöpolitiken i
den så kallade ”kretsloppspropositionen” (Länsstyrelsen Östergötland. Rapport nr 1995:5 sid
9).
Hela propositionen utgår från principen:

”Vad som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas,
återvinnas eller slutligen omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att
naturen skadas” (Proposition 1992/93:180 sid 14).

En förutsättning är att kretsloppstänkandet är fungerande på alla nivåer i samhället.
Kommunerna har en viktig nyckelroll i det lokala kretsloppsarbetet medan länsstyrelserna har
ett ansvar för att regionalt samordna de initiativ som tas i kommunerna. Ett sådant initiativ är
Östgöta miljömål som Länsstyrelsen i Östergötland har sammanställt och skickat ut på remiss
till bland annat alla kommuner i länet. Östgöta miljömål är uppbyggd av de femton nationella
miljökvalitetsmålen som riksdagen fastslog 1999. De är i sin tur en efterföljare till de tretton
nationellt prioriterade miljöhoten som STRAM –arbetet utgår från utifrån förslag från
Naturvårdsverket 1993. STRAM är en förkortning av Strategi För Regional Miljö och består
av fyra byggstenar: miljöanalys, miljöproblem, miljömål och handlingsprogram
(Naturvårdsverket. 1993). Utifrån  Östgöta miljömål ska kommunerna i Östergötland utarbeta
miljömål som är anpassade till lokal nivå. Alla kommuner har olika strukturer, arbetar på
olika sätt och har olika förutsättningar. Förutsättningarna för en liten kommun är inte
detsamma som för en stor kommun.

Det kan finnas svårigheter med att omforma ett miljömål från nationell nivå ner till kommunal
nivå. Det nationella är ett generellt övergripande mål som ska vara anpassat till hela landet,
medan det kommunala är ett litet delsystem som är lokalt och mycket individuellt utifrån
varje kommuns förutsättningar. Däremellan finns det regionala mål som är uppbyggda för att
passa hela regionen med dess skiftningar. Det kan uppkomma skalproblem när målen ska
skalas ner i två led. En förutsättning för att lyckas utforma regionala miljömål utifrån de
nationella är att det finns goda kunskaper om t.ex. länets miljö- och resurshushållning som ett
nödvändigt underlag. Miljömålsarbete innebär både att anpassa de nationella miljömålen till
regional nivå och att belysa vilka åtgärder som behöver vidtas på regional nivå för att nå
miljömålen (Proposition 2000/01:130 sid 236). Detsamma gäller angående de lokala
miljömålen som utformas utifrån de regionala i första hand.
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1.2 Syfte
Syftet med uppsatsen är att med fallet Kinda kommun undersöka svårigheter och möjligheter
med att utforma lokala miljömål utifrån de nationella miljömålen. Detta riktar fokus mot den
rumsliga skalproblematiken som kan uppkomma när nationella mål skalas ner till lokala.
Intressant är att se hur målen bör utformas för att vara passande och mest användbara för
Kinda kommun både i utförandet och i uppföljbarheten.

Frågeställningarna är:
- Vilka svårigheter uppkommer när det gäller att utforma lokala miljömål utifrån de
nationella?
- Vilka möjligheter har en liten kommun att anpassa och genomföra de nationella miljömålen
på till lokal nivå.

2 Metod och avgränsningar
I detta kapitel beskrivs vilka metoder och undersökningsobjekt som valts och varför dessa
valts, som grund för uppsatsen. Kapitlet tar också upp avgränsningar och svårigheter med
metoden.

2.1 Val av undersökningsobjekt.
Under min praktiktid, som jag gjorde på Kinda kommun, inkom ”Östgötska miljömål” på
remiss från Länsstyrelsen, vilken fångade mitt intresse. Jag tyckte att det skulle vara intressant
att studera hur en liten kommun går tillväga för att utforma lokala miljömål.
Förvaltningschefen för miljö- bygg- och räddningstjänsten på kommunen var intresserad av
iden att jag skulle hjälpa till med att ta fram bakgrund och underlag till två lokala miljömål
och även studera vilka möjligheter och svårigheter som uppkom. Skalproblemsproblematiken
uppkom senare under diskussioner inom basgruppen på Miljövetarprogrammet. Det kändes
intressant att studera hur en liten landsortskommun, som dessutom är min hemkommun, har
möjligheter att utforma lokala miljömål utifrån de nationella.

 Det finns både fördelar och nackdelar att vara en liten kommun som Kinda när det gäller att
genomföra nya förordningar. En av nackdelarna är att det kan finnas svårigheter att som liten
landsortskommun få gensvar av politiker och allmänhet angående förslag till förbättringar och
nytänkande. En av fördelarna med att vara en liten kommun är att man känner sin trakt och
invånare väl och att man har ett nära förhållande till kommuninvånarna.

2.2 De utvalda miljömålen
De två miljömål som utsågs var ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Begränsad
klimatpåverkan”
(se bilaga angående de två miljömålen). För att få insikt i olika förhållanden så valdes ett
specifikt lokalt miljömål och ett globalt miljömål.

Om man utgår från den lokala profilen ” Levande sjöar och vattendrag” så är det målet högt
prioriterat bland miljömålen i kommunen eftersom Kinda är en sjörik kommun med cirka 383
sjöar större än ett hektar. Sjöarna har en stor betydelse för kommunen både för de boende,
turismen och dricksvattenförsörjningen. Sjöar, stränder och vattendrag är mycket värdefulla
för natur- och kulturupplevelser samt för bad- och friluftsliv. Kinda kommun får sin speciella
karaktär delvis tack vare den sjörika naturen.
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Valet av det andra miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” är baserat på att det är högt
prioriterat både nationellt och internationellt. Ett viktigt mål eftersom kommunen genom att
utforma lokala miljömål kan ta både ett nationellt och ett internationellt ansvar. Kommunerna
har en viktig roll genom sitt ansvar för energiplanering, fysisk planering och
kollektivtrafikens planering. Att försöka hejda människans klimatpåverkan handlar i första
hand om att reducera utsläppen av koldioxid. Detta kan inte genomföras på annat sätt än att
användningen av fossila bränslen begränsas.

Vissa miljökvalitetsmål har mer gemensamt än andra, men alla femton är intressanta. I Kinda
kommuns miljömål ingick visserligen bara tretton. Eftersom det inte finns någon kust berörs
inte ”Hav i balans, levande kust och skärgård”. ”Storslagen fjällmiljö” är av naturliga skäl inte
heller med. Eftersom alla miljökvalitetsmålen är intressanta att studera , men för att studien
skulle vara överblickbar var en prioritering nödvändigt. När jag började studera litteratur
angående ”Levande sjöar och vattendrag” så uppdagas det väldigt mycket som hör till, men
som hamnar under exempelvis ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning” eller
”Myllrande våtmarker” (Proposition 2000/01:130). Av avgränsningsskäl har jag dock
utelämnat sådant.

2.3 Val av undersökningsmetod
Studien baseras dels på en intervju med förvaltningschefen för miljö-, bygg- och
räddningsförvaltningen i Kinda kommun, Yngve Blomberg och dels på instudering och
jämförelser av relevant dokumentation som behandlar miljökvalitetsmål och skalproblem.
Undersökningsmetoden för att kunna genomföra den här uppsatsen är en kvalitativ fallstudie.
Med en fallstudie brukar man mena en undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal
fall, vilka emellertid studeras mera detaljerat och i flera dimensioner. Många studier inom det
samhällsvetenskapliga området är upplagda som kvalitativa fallstudier (Lundahl och Skärvad.
1999 sid 185-187). Den undersökningsmetoden  passade eftersom jag skulle gå igenom
befintlig litteratur och jämföra vad som var relevant för att kunna utföra studien. Fallstudien
som metod behandlar i regel en grupp eller ett samhälle. Det är inte så lämpligt att använda
fallstudie för generella frågor, men eftersom jag undersökte hur en speciell kommun
hanterade nedskalning av nationella miljömål till lokala, så passade det utmärkt. Det är ett bra
sätt att komma åt skalproblematiken och se hur den kommer till utryck i just detta konkreta
fall med nedskalningen av miljömålen i Kinda kommun.

Jag valde att använda en kvalitativ undersökningsmetoden beroende på att jag arbetat utifrån
befintlig litteratur och intervjuer och den metoden lämpade sig då bäst för mina studier. Inom
metodläran skiljer man ofta mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvantifiering är en
fråga om graden av precision vid observerandet. Om man vill ha precisa observationer måste
man objektivt mäta dem. När man använder sig av den kvantitativa metodiken använder man
sig av en envägskommunikation, varvid undersökningen sker helt på forskarens villkor
(Andersen. 1990 sid 70). Jag har istället i samarbete med personal på Kinda kommun granskat
två lokala miljömål, genom att studera lämplig litteratur samt diskutera med berörda personer
på kommunen. Jag har sedan försökt sätta mig in i de olika skalproblem som har uppkommit
genom att jämföra med litteratur inom området och genom intervjuer. Utgångspunkten för de
kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter eller
egenskaper, och att man därför inte kan mäta och väga det. Forskningsobjektet uppfattas som
ett subjekt, och ser forskningsprocessen som en kommunikationsrelation, d.v.s. att forskaren
deltar i en tvåvägskommunikation (Andersen. 1990 sid 71).
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3 Miljömålsarbete
Detta kapitel behandlar framväxten av Sveriges miljömålsarbete, både det tidigare och det nya
miljömålsarbetet. Dessutom behandlas länsstyrelsernas och kommunernas roll i detta arbete.

3.1 Dagens nationella miljömålsarbete
Sverige har femton nationella miljökvalitetsmål som ska leda oss rätt angående framtidens
miljömålsarbete. Ordet ”miljökvalitetsmål” anger vilken miljökvalitet ( vilket miljötillstånd)
som skall uppnås till ett visst tillfälle. Ett kvalitetsmål definieras utifrån en eller flera mätbara
biologiska, kemiska och fysikaliska storheter i miljön med angivande av vad dessa skall ha för
”värde” eller tillstånd (Naturvårdsverket.1993 sid 37).  Miljökvalitetsmålen har vuxit fram
genom ett samarbete mellan förtroendevalda, myndigheter, näringsliv och
miljöorganisationer. Målet är ett ekologiskt hållbart Sverige år 2020. Arbetet med de femton
miljökvalitetsmålen vilar på dessa grundläggande värden.

”En ekologiskt hållbarutveckling ska
- främja människors hälsa
-värna biologisk mångfald och andra naturvärden
-ta tillvara de kulturhistoriska värdena
- bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
-trygga god hushållning med naturresurserna”
(www.naturvardsverket.se/).

Regeringens övergripande miljöpolitiska mål är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. De 15 miljökvalitetsmålen har
riksdagen antagit i bred enighet i april 1999. De är formulerade utifrån den miljöpåverkan
naturen tål och definierar det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet skall sikta mot
(Proposition 2000/01:130 sid 1).

De femton nationella miljökvalitetsmålen lyder (Proposition 1997/98:145):
1. Frisk luft
2. Grundvatten av god kvalitet
3. Levande sjöar och vattendrag
4. Myllrande våtmarker
5. Hav i balans & levande kust och skärgård
6. Ingen övergödning
7. Bara naturlig försurning
8. Levande skogar
9. Ett rikt odlingslandskap
10. Storslagen fjällmiljö
11. God bebyggd miljö
12. Giftfri miljö
13. Säker strålmiljö
14. Skyddande ozonskikt
15. Begränsad klimatpåverkan

Målen beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att
samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. I november 2001 antog riksdagen också
delmål – som förtydligar miljökvalitetsmålen – samt riktlinjer för hur dessa delmål ska nås
(www.naturvardsverket.se/). Varje miljökvalitetsmål har mellan ett och åtta konkreta, mätbara
och tidsbestämda delmål. Meningen är att miljökvalitetsmålen ska vara vägledande åtgärder
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på miljöområdet. För varje miljökvalitetsmål finns en ansvarig myndighet. Nio av de femton
målen har Naturvårdsverket ansvar för, medan Statens Strålskyddsinstitut,
Kemikalieinspektionen, Sveriges Geologiska Undersökning, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket
och Boverket får huvudansvaret för var sitt mål (www.naturvardsverket.se/).
Naturvårdsverket har ansvar för de två miljökvalitetsmål som den här uppsatsen handlar om,
nämligen ” Levande sjöar och vattendrag” och ” Begränsad klimatpåverkan”. Uppföljningen
sker genom att regeringen varje år ska rapportera till riksdagen hur arbetet går. Vidare ska
regeringen vart fjärde år  göra en djupare utredning för att se om man behöver korrigera mål
eller lagstiftning.

3.2 Tidigare nationellt miljömålsarbete
På 1960- talet förändrades vår syn på naturen och vi blev medvetna om att vi levde i en värld
med stora miljöproblem. Statens Naturvårdsverk bildades 1967 som en start på svenskt
miljömålsarbete (Lidskog. m.fl.1997 sid 15). Redan 1975 formulerades principer och mål om
avfall och avfallshantering och år 1982 beslutade riksdagen om lagen om återvinning av
dryckesförpackningar av aluminium ( SOU 2001:102, bilaga 1 sid 576).

En av de stora avgörande händelserna var Brundtlankommisionen (1987) som förespråkade
hållbart samhälle. Brundtlandrapporten ”Vår gemensamma framtid”, definierar begreppet som
en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Naturens kretslopp och mångfald ska
bevaras och människans behov av resurser ska tillgodoses nu och i framtiden
( Naturvårdsverket.1997 sid 13).

”Brundtlandkommisionen etablerade grundstenarna för en hållbar utveckling:
- ett långt tidsperspektiv,
- en ständig förändringsprocess,
- integrering av miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i beslutsfattande,
- ekosystemens begränsningar
- nya tillväxtmodeller, och
- rättvisa – både mellan och generationer och inom generationer” (Regeringens skrivelse
2001/02:172 sid 7-8).

FN:S ramkonvention (SÖ 1993:13) om klimatförändringar undertecknades av 156 länder i
anslutning till den konferens om hållbar utveckling som hölls i Rio de Janerio 1992.
Konventionen innebar inte några kvantitativa eller tidsbestämda åtagande för enskilda länder.
Sverige har i likhet med många andra länder ändå uttalat nationella mål för
utsläppsbegränsningar (Kommittédirektiv 1998:40 sid 3-4).  Handlingsprogrammet Agenda
21 som även det antogs under FN:s konferens om miljö och utveckling  1992 visar att det
råder ett globalt samförstånd och att det finns en politisk vilja att samarbeta på högsta nivå för
att främja en hållbar utveckling ( Naturvårdsverket. 1997 sid 14). Ett annat exempel på
samarbete är Agenda 21 för Östersjöområdet – Baltic 21 – som är ett regionalt samarbete
mellan 11 länder i Östersjöområdet. I detta ingår de fem nordiska länderna, de tre baltiska
staterna, Polen, Tyskland och nordvästra Ryssland, samt  EG - kommissionen. Syftet är att nå
en hållbar utveckling i regionen i ett 30 – årigt perspektiv (Regeringens skrivelse 2001/02:172
sid 10). Agenda 21 spelar en viktig roll för miljöarbetet i Sverige, framförallt på lokal nivå,
där den enskilda människan blir mer delaktig. Det övergripande målet för Agenda 21 är även
här hållbar utveckling. Ett annat viktigt och välkänt protokoll är Kyotoprotokollet som
upprättades 1997 i Kyoto och som är kopplat till FN:s ramkonvention om klimatförändringar.
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Kyotoprotokollet innebär i korthet att i-länderna ska minska sina utsläpp med cirka 5 % fram
till år 2010, jämfört med 1991-års nivå ( SOU 2000:23 sid 15).

Den 1 januari 1999 trädde den nya miljöbalken i kraft i Sverige. Den har tillkommit för att
samla den centrala miljölagstiftningen i ett gemensamt lagverk. I propositionen betonas att
miljöbalken inte bara skall ses som en sammansmältning av en rad miljölagar, utan att det
övergripande angreppssättet också utgör ett svenskt bidrag till att på nationell nivå anpassa
miljölagstiftningen till utvecklingen av den internationella miljörätten. Det syftar på FN –
konferensen i Rio år 1992, då bl.a. den s.k. Rio – deklarationen om miljö och utveckling
antogs liksom Agenda 21 (Rubenson.1999 sid 16-17).

Bakgrunden till de femton miljömålen mynnade ut i att regeringen gav Länsstyrelsen i
uppdrag att sammanställa miljötillståndet i länen till en regional miljöanalys (RMA) , vilket
Länsstyrelserna också gjorde 1989. I propositionen 1990/91:90 ”En god livsmiljö” framhålls
värdet av de regionala miljöanalyserna och att de upprepas samt att de nationella miljömålen i
detta sammanhang omformas till regionala mål. Naturvårdsverket arbetade sedan mellan 1991
och 1993 fram ett förslag till en utvidgning av RMA till STRAM.” Strategien bör bestå av
fyra byggstenar: miljöanalys, miljöproblem, miljömål och handlingsprogram,
(Naturvårdsverket. 1993 sid 4).

 Tabell 1. Naturvårdsverkets förslag till underlag för STRAM.
Miljöanalys Redovisning av miljöns aktuella tillstånd och en prognos för

utvecklingen.
Miljöproblem De viktigaste miljöproblemen valda med hänsyn till resultatet från

miljöanalysen, de naturgivna förutsättningarna och förväntad
samhällsutveckling samt de 13 miljöhoten som naturvårdsverket
formulerat.

Miljömål Regionalt anpassade mål för miljöarbetet, vilka utgår från de nationella
målen och den aktuella situationen i länet.

Handlingsprogram Program som utvisar möjliga vägar/åtgärder att bemästra problemen
och uppnå målen. Programmet skall ange vem som har ansvaret för
åtgärderna och så långt som möjligt innehålla en kostnadsanalys.

Källa: Naturvårdsverket 1993

Som framgår av tabell 1, gav Naturvårdsverket förslag att Länsstyrelsen skulle utgå från 13
miljöhot i STRAM – arbetet, som bl.a. lyfts fram i Naturvårdsverkets verksamhetsplanering,
dessa bryts sedan ner från nationella miljömål till regionala (Länsstyrelsen.1995).
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De tretton miljöhoten (Naturvårdsverket, januari 1993)
1. Klimatpåverkande gaser
2. Uttunning av ozonskiktet
3. Försurning av mark och vatten m.m. på grund av nedfall av försurande luftföroreningar
4. Fotokemiska oxidanter/marknära ozon
5. Tätortens luftföroreningar och buller
6. Övergödning av våra hav, sjöar och vattendrag
7. Påverkan genom metaller
8. Påverkan av organiska miljögifter
9. Introduktion och spridning av främmande organismer
10. Nyttjande av förnybara naturresurser- jord- och skogsbruksmark, vatten- samt utarmning

av naturtyper, biotoper och arter
11. Nyttjande av ändliga naturresurser – berg, grus, torv och mineraler
12. Exploatering av mark och vatten för bebyggelse, anläggningar och infrastruktur
13. Avfall och miljöfarliga restprodukter

1997-02-27 skickade Miljödepartementet ut ett regeringsbeslut till Statens Naturvårdsverk,
gällande ett uppdrag avseende översyn av miljömål.
I regeringsbeslutet stod bland annat :
” Syftet med översynen av miljömålen skall vara att möjliggöra en effektiv miljöpolitik för
2000-talet. Avgörande är därvid att målen skall vara tydliga, lättförståeliga och
uppföljningsbara. Miljömålsarbetet skall utgöra underlag inför arbetet med miljöpropositionen
som regeringen avser lägga fram våren 1998”( Naturvårdsverket. 1997, bilaga 1). Detta blev
upptakten till de femton nationella miljökvalitetsmålen.

3.3 Generella skillnader/likheter mellan det nya och det tidigare miljömålsarbetet
Dagens miljömålsarbete som utgår från de 15 miljökvalitetsmålen har sitt ursprung i ett
tidigare miljömålsarbete, som bestod av de 13 miljöhoten. Båda är i huvudsak uppbyggda på
samma sätt, bl.a. tanken att decentralisera ansvaret i samhället. En annan punkt som är lika är
länsstyrelsernas samordnande roll och kommunernas centrala roll för det konkreta arbetet med
att vidta åtgärder. En skillnad däremot är att dagens miljömålsarbete utgår från nationella
miljömål medan tidigare miljömålsarbete utgick från miljöhot, med den betydelsen att vidtar
vi inte åtgärder kommer dessa miljöhot att inträffa.  Skillnaderna mellan de båda är inte så
stora, eftersom båda utgår från konkreta miljömål, det är mest laddningarna i begreppen som
skiljer dem åt. Orsaken till att man omarbetade de 13 miljöhoten var delvis att de inte var
tillräkligt tydliga i sina formuleringar. Vilket framkom i regeringsbeslutet från
Miljödepartementet till Statens Naturvårdsverk (se föregående avsnitt).

En administrativ skillnad är att miljömålen idag finns samlat i ett och samma dokument, i
proposition 2000/01:130, med undantag för  ”begränsad klimatpåverkan” som finns i
proposition 2001/02:55, medan det i tidigare miljömålsarbete fanns i olika dokument. Det
fanns inte heller något utförligt uppföljningssystem vid det tidigare miljömålsarbetet med de
13 miljöhoten. I arbetet med de 15 miljökvalitetsmålen har ett utförligt uppföljningssystem
utarbetats, vilket är en stor skillnad mellan de båda miljömålsarbetena.
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3.4 Kommunernas betydelse för miljömålsarbetet
En myndighet med en mycket central roll i Sveriges miljömålsarbete är kommunerna. Det
kommunala arbetet befinner sig nära det vardagliga livet. Kommunerna tillhandahåller olika
varor och tjänster som energi, omhändertagande av avfall, dricksvatten, avloppsvatten,
kollektivtrafik m.m. Eftersom kommunerna även har ansvar för energiplanering, fysisk
planering och kollektivtrafiken har kommunerna stort inflytande på samhällets utformning
och uppbyggnad av samhällets infrastruktur för energiförsörjning och trafikutveckling.
Kommunerna har även en viktig roll för upphandling, information, energirådgivning och
Agenda-21 arbetet. Det är också kommunerna som beslutar om de lokala miljömålen, som
utgår från de regionala mål som Länsstyrelserna fastställer.

Kommunernas roll i miljöarbetet har ökat markant den senaste tiden även om tanken att
decentralisera ansvaret har funnits tidigare. Detta beror bl.a. på regeringens förslag angående
svenska miljömål där både kommuner och länsstyrelser har fått större ansvar. I kapitlet
”Samhällsplaneringen och det lokala och regionala miljöarbetet”, proposition 1997/98:145.
Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige, står det bl.a. under regeringens förslag:

”Genom samverkan över sektorsgränserna i samhällsplaneringen skall statliga och
kommunala myndigheter främja en ekologiskt hållbar utveckling med en god livsmiljö för
alla”.

Där står också under regeringens bedömning: ” Kommuner och länsstyrelser bör samverka i
arbetet med att samlat och över sektorsgränserna konkretisera och följa upp de nationella
miljökvalitetsmålen i den lokala och regionala samhällsplaneringen” ( Proposition
1997/98:145 sid 299).

Den propositionen var föregångaren till proposition 2000/01:130. Svenska miljömål – delmål
och åtgärdsstrategier, vilken utvecklade miljömålen ännu tydligare. I den propositionen fick
kommunerna om möjligt ännu mer makt att utöva det lokala miljömålsarbetet. Betydelsen för
det lokala miljömålsarbetet framhölls i regeringens bedömning:

”Lokalt har kommunerna det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö.
Kommunerna har ett övergripande ansvar för lokala anpassningar av de nationella målen. De
har viktiga uppgifter i arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålen, dels genom sitt
myndighetsarbete och åtgärder i den egna verksamheten, dels genom att lokala mål och
åtgärdsstrategier och kommunal samhällsplanering kan ge ramar och underlag för miljöarbetet
på lokal nivå”( Proposition 2000/01:130 sid 238).

3.5 Länsstyrelsen i Östergötlands miljömålsarbete
I proposition 2000/01:130. Svenska miljömål -delmål och åtgärdsstrategier, har regeringen
gjort bedömningar om länsstyrelsernas roll. Där står bl.a. att:

”Länsstyrelserna bör utifrån sin övergripande och samordnande roll som regionala
miljömyndigheter utveckla samarbetet med övriga regionala myndigheter och andra organ i
målarbetet, bl.a. för att bättre tillvarata möjligheterna att samordna tillväxt – och
sysselsättningsskapande åtgärder med åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmål”(Proposition
2000/01:130 sid 232).
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Länsstyrelserna har det övergripande ansvaret och de ska också stödja kommunerna i deras
arbete med miljökvalitetsmålen. Många av delmålen i Östgöta miljömål är uppbyggda genom
en samverkan mellan arbetsgrupper, så kallade sektorsgrupper, med deltagare från
länsstyrelsen, kommuner och organ som vägverket, landstinget, skogsvårdsstyrelsen,
Lantbrukarnas Riksförbund m.fl. Även innan proposition 2000/01:130 hade länsstyrelserna en
viktig samordnande roll. Länsstyrelserna hade också en viktig roll genom att följa upp
STRAM – systemet och stödja det lokala Agenda 21- arbetet (Proposition 1997/98:145 sid
309).

Östergötlands kommuners miljöarbete har en koppling till det regionala miljömålsarbetet,
vilket utformas av länsstyrelsen i Östergötland. Östgöta miljömål är uppbyggt utifrån de
femton miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt. Östgöta miljömål innehåller fjorton av
de femton miljömålen som riksdagen fastställt (”Storslagen fjällmiljö” ingår inte av naturliga
skäl), det innehåller också uppgifter om länets förutsättningar, regionala miljömål och förslag
till åtgärder. Östgöta miljömål är tänkt som en regional riktlinje, som varje enskild kommun
kan ha som förebild för kommunala miljömål.

4 Skalproblem som teori
I detta kapitel kommer den teoretiska utgångspunkten dvs. skalproblem att beskrivas.
Vetenskapliga undersökningar syftar till att lyfta fram någon form av ny kunskap.  I den här
uppsatsen ska skalproblem i samband med kommunalt miljöarbete lyftas fram. Skalproblem
har nog alltid funnits, men just begreppet är inte fullt ut vedertaget av allmänheten. Om
skalproblem kommer upp till diskussion så säger själva ordet människor för det mesta
ingenting, förklaras däremot innebörden vet flertalet vad som diskuteras.

4.1 Skalor i modellering
Skalor och modellering hör ihop. När en modell ska struktureras kan man antingen börja med
det övergripande först för att sedan skala ner det i mindre och mindre system, för att varje
system ska vara anpassat till rådande omständigheter. Det går också att göra tvärt om och
börja med de små systemen och allteftersom bygga på med mer och mer övergripande system.

Arbetet med att bestämma modellstrukturen kallas strukturering. Strukturen hos en modell
definierar de olika beståndsdelarna som det definierade systemet anses bestå av. Det finns två
huvudsakliga vägar att utföra struktureringen på. Vid den första, top-down tekniken, utgår
man från en mycket grov beskrivning av det totala systemet. Därefter delar man upp denna i
sina beståndsdelar på nästa nivå, osv. steg för steg tills en relevant detaljnivå uppnåtts. Den
andra tekniken, bottom-up teknik, går ut på att man startar från en detaljerad beskrivning av
var och en av de minsta beståndsdelarna i systemet (Gustafsson. 1982 sid 119-120).

Vad som är väsentligt när man strukturerar en modell är att man inte hoppar över något steg i
systemen. Det går inte att ta ett övergripande system och försöka anpassa det direkt till en
lägre nivå utan att göra delsystem som passar på exakt den rätta nivån. Det är där som
svårigheterna dyker upp. System och delsystem i modellering kan jämföras med skalor. På
nationell nivå är det generella skalor som gäller i likhet med ett övergripande system i en
modell. Går man längre ner i delsystemen så kan de jämföras med mer konkreta skalor som
man hittar på regional och lokal nivå.
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4.2 Olika sorts skalor i miljöarbetet
I miljöarbete och forskning använder man skalor vid olika tillfällen och på olika sätt. Vad
man behöver ha med i beaktning när man arbetar med olika skalor är att förhållandena
antagligen är olika på olika nivåer. Att det inte kan bli exakta värden när man extrapolerar ett
värde som man har fått fram på ett laboratorium och sedan använder i större skala.  Detsamma
gäller i motsatt riktning, när man har ett storskaligt resultat eller mål och ska minska ner det
till småskaligt. Young skrev i sin artikel att:

”Macro-scale systems are not merely small-scale system writ large. Nor are micro-scale
systems mere microcosms of large-scale systems. It follows that we cannot simply assume
that the mechanisms at work at the two levels are the same and that any effort to transfer
propositions from one level to another or, in other words, to scale up and scale down, should
be treated with a healthy sense of skepticism (Young. 1994. sid 444).

Skalproblem uppstår då man tar värden från en skala och antingen bara extrapolerar upp till
en större skala eller tar ett storskaligt värde och förminskar ner till en mindre skala utan att ta
med i beaktning att det fungerar olika på olika nivåer. När riksdagen beslutade om de femton
nationella miljökvalitetsmålen var de generellt skrivna för att passa hela nationen. För att
sedan skala ner dem till först regionala mål och sedan ner till lokala är det nödvändigt att ta
med i beaktning att det fungerar olika på olika nivåer, eftersom det är olika mekanismer som
styr på olika nivåer liksom olika förutsättningar. Det finns inte samma vilkor och möjligheter
på de olika nivåerna och inte heller på samma nivå fast på olika platser i ett land.

”Scale is fundamental, albeit often unrecognized, in most resource management problems.
This is true both in terms of scale as a management concept ( i.e., local, regional, and national
level management) as well as a mapping concept (i.e., units on a map per units on the
ground)….Similarly, it is difficult to translate studies of local resource management systems
(e.g., water management, common property regimes) into national policies or to understand
the effect of national policies on local processes ”( Fox. 1992. sid 289).

Att skalor är grundläggande men inte igenkända i de flesta problem rörande resurser är kanske
inte så svårt att förstå eftersom det finns olika förutsättningar. Det svåra är nog att kunna
hantera själva skalproblemet, att inte blunda för att det är svårt att översätta lokala studier
uppskalade till en nationell nivå eller att förstå vilka svårigheter effekterna av nationell politik
har på lokala processer. Varje lokal del har olika förutsättningar och fungerar olika. Det som
passar t.ex. en kommun passar inte alls en annan, eftersom varje del är speciell och unik.
Naturen och ekosystemen skiljer sig åt fastän det kanske inte är så långa avstånd mellan. Det
går inte att generalisera vår moder natur, den skiljer sig åt från plats till plats och går inte att
få in i ett särskilt fack.

….there is no single correct scale at which to view ecosystems; the individualistic nature of
responses to environment means that what we call a community or ecosystem is really just an
arbitrary subdivision of a continuous gradation of local species assemblages (Levin. 1992. sid
1960).

Enligt Levin så finns det ingen korrekt skala för att överblicka ekosystem, eftersom de
ständigt är olika subsystem av sammanhängande nyanseringar av olika lokala arter.
Ekosystemen är en väsentlig del i utarbetningen av mål när man behandlar miljöarbete. Om
det då inte går att placera in ekosystemen i någon passande skala så blir det svårigheter. Det är
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kanske därför det är så svårt att hantera miljöproblem eftersom människan försöker placera in
allt i olika fack istället för att se miljöproblemen som delar av det hela.

Skalproblem kan uppstå i de mest skiftande situationer, även om man inte är medveten om att
det är ett skalproblem. Tänkbara problem ur skalsynpunkt kan vara att bara anta ett miljömål
på nationell nivå och använda det som det är på lokal nivå utan att undersöka om det är rätt
nivå. Det kan vara lika passande på nationell nivå som på lokal, men man måste vara
medveten om att det är olika mekanismer som styr på olika nivåer. Ett nationellt miljömål kan
omformas eller med andra ord nedskals till lokal nivå, resultatet kan bli väldigt bra bara det
hamnar på rätt skala. Syftet med den här studien är just att se om det uppkom några
skalproblem när de lokala miljömålen utformades utifrån de nationella.

5 Resultat
Detta kapitel innehåller sammanställningar och resultat angående utformningen av de lokala
miljömålen. I detta kapitel ingår miljövårdsarbetets betydelse för kommunen och vilka
svårigheter och möjligheter att utföra miljömålen som uppdagades. Även vilka skalproblem
som uppkom redovisas här.

5.1 Utformningen av de lokala miljömål utifrån de nationella
Här nedan redovisas sammanställningar och resultat angående bakgrund och underlag till de
lokala miljökvalitetsmålen. För att kunna ta fram bakgrund och underlag till de utvalda
miljömålen måste man först sätta sig in i de nationella miljökvalitetsmålen. I regeringens
proposition 2000/01:130 – Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier, är alla femton
miljökvalitetsmålen upptagna i varsitt kapitel. Varje kapitel tar upp de olika delmålen,
bakgrund till målet och konsekvenser av förslaget m.m. med ett undantag. Kapitlet med
”Begränsad klimatpåverkan” är inte lika utförligt i propositionen eftersom det målet
behandlades i en särskild proposition senare, nämligen proposition 2001/02:55 - Sveriges
klimatstrategi. Varje miljökvalitetsmål har förslag på mellan tre och åtta delmål, förutom
”Begränsad klimatpåverkan” som bara har ett delmål. Förhållandena mellan miljökvalitetsmål
och delmål kan beskrivas som så att miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd för den
svenska miljön som miljöarbetet skall sikta mot, medan delmålen anger inriktning och
tidsperspektiv i det fortsatta konkreta miljöarbetet (Proposition 2000/01:130 sid 1-2).

De två utvalda miljökvalitetsmålen som behandlas är ”Begränsad klimatpåverkan” och
”Levande sjöar och vattendrag”. För att kunna redovisa sammanställningarna och resultaten
på ett lättöverskådligt sätt så redovisas ett mål i taget först på nationell nivå, för att sedan
jämföras med regional och lokal nivå.

”Levande sjöar och vattendrag”

Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål.
”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas”.
Inriktningen är att miljökvalitetsmålen skall nås inom en generation(Proposition 2000/01:130
sid 90).
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För att kunna se några skillnader i första led, så jämförs delmålen som regeringen har gett
förslag på och de regionala delmålen som fanns i remissupplagan, eftersom det är den som
kommunen arbetat utifrån. Det visar sig då att i båda fallen finns det sex olika delmål. Ett av
de regionala delmålen har exakt samma formulering som regeringens delmål, medan de andra
fem regionala miljömålen skiljer sig antingen i tid eller formulering. En jämförelse med de
lokala miljömålen visar att även där finns det sex stycken kommunala miljömål. Av de sex
lokala målen är det fyra som är exakt samma som de regionala målen, de är mer generellt
skrivna. De återstående två miljömålen är helt lokala för Kinda kommun, eftersom de gäller
en speciell sjö i kommunen.

För att begränsa studien använder jag mig av resultaten från två av delmålen i varje upptaget
miljömål. Jag har försökt att hitta de delmål som är mest lika för att kunna jämföra bäst,
samtidigt som jag har utgått från speciellt lokala miljömål för Kinda kommun. Genom att gå
djupare in i två delmål kan jag lättare jämföra de nationella med de regionala och de lokala för
att se skillnader och likheter.

Det första av delmålen som granskas lyder:
” Senast år 2009 skall vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområde och
skyddsbestämmelser ha upprättats för alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter. Med
större ytvattentäkter avses ytvatten som nyttjas för vattenförsörjning till fler än 50 personer
eller distribuerar mer än 10 m3  per dygn i genomsnitt”.

För att sedan jämföra med det regionala delmålet i remissupplagan konstateras att det
regionala lyder ordagrant som det nationella. Jämför man sedan det lokala delmålet med det
regional och det nationella kan det konstateras att även det lokala är ordagrant som det
nationella och regionala. Det finns alltså ingen som helst skillnad mellan de tre nivåerna i
detta delmål.

Det andra nationella delmålet som granskas lyder:
” Senast år 2009 skall det finnas ett åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten som
anger hur God ytvattenstatus skall uppnås.

När det delmålet skalas ner till regional nivå får det en annan innebörd. Det blir ett mer
preciserat delmål, som har ett angivet år då målet ska vara uppfyllt vilket ska jämföras med ett
tidigare år, men det är trots allt generellt formulerat. Det regionala delmålet i remissupplagan
lyder:
”2010 skall ytvattnets omsättningstid vara bibehållen eller ha ökat jämfört med år 2000.
Längden av naturligt strömmande vatten skall inte ha minskat jämfört med längden år 2000”.

Kinda miljömål har inget direkt liknande delmål som det regionala. Det delmål som
kommunen satsar på istället är ett specifikt lokalt miljömål som är av stor vikt för kommunen.
När man kommer ner på lokal nivå verkar delmålen kunna vara mer konkreta och specifika.
Det lokala delmålet lyder:
”2005 skall Kisasjön vara undersökt och klarlagd på ett tillfredsställande sätt i avseende av
föroreningar i bottensedimentet".

En sammanfattning av de två delmålen inom miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” visar
att det inte är några olikheter i det första delmålet. I det andra delmålet däremot skiljer det sig
både mellan det nationella ner till det regionala och ännu mer nedskalat till det lokala
delmålet. Det första delmålet som granskades håller en generell struktur genom alla nivåer,
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vilket visar att det går att utforma generella delmål både nationellt och ner till lokal nivå. Den
generella strukturen är antagligen inte lika användbart på lokal nivå som på nationell men
behöver kanske finnas med ändå. Granskar man det andra delmålet ser man att skillnaderna
mellan delmålen är tydliga, det andra delmålet blir mer och mer konkret desto lägre nivå.

”Begränsad klimatpåverkan”

Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål.
”Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att
den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att
det globala målet uppnås” (Proposition 2000/01:130 sid 36).   

För att sedan kunna jämföra de regionala miljömålen i remissupplagan med de delmål som
regeringen gett förslag på, måste man först ta reda på var uppgifterna finns. I SOU 2000:23
som är ett förslag till svensk klimatstrategi, vilket lämnades till regeringen den 11/4 –00, finns
olika förslag och bedömningar. Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” utkom sedan
hösten 2001 med en egen proposition, 2001/02:55- ”Sveriges klimatstrategi”. Orsaken till att
detta miljömål är olikt de andra beror till stor del på att det är en annan kommitté som
utformat målet, nämligen klimatkommittén. Det finns t.ex. bara ett delmål till skillnad från de
andra miljömålen som har mellan tre och åtta stycken. Eftersom ”Begränsad klimatpåverkan”
är ett globalt problem och miljömålet är uppbyggt både i ett annat dokument och på ett annat
sätt är det svårare att jämföra med de regionala miljömålen.

Delmålet som regeringen gett förslag på lyder:
”De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden 2008 –2012 vara
minst fyra procent lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen ska räknas som
koldioxidekvivalenter och omfatta de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollets och
IPCC:s definitioner. Målet har utgångspunkt i Sveriges utsläppsprognos i den tredje
nationalrapporten till klimatkonventionen.
Det svenska klimatarbetet och det nationella målet ska fortlöpande följas upp. Om
utsläppstrenden visar sig vara mindre gynnsam än man nu förutser, eller att de åtgärder som
vidtas inte ger väntad effekt, kan regeringen föreslå ytterligare åtgärder och/eller vid behov
föreslå en omprövning av målet. Härvid ska hänsyn tas till konsekvenser för svensk industri
och dess konkurrenskraft.
Kontrollstationer införs år 2004 och år 2008.
Det nationella målet om att minska utsläppen av växthusgaser med minst fyra procent ska
uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor eller med flexibla mekanismer. Vid
kontrollstationen år 2004 avser regeringen, som komplement, överväga ett mål som innefattar
de flexibla mekanismerna.
Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan innebär att halten, räknat som
koldioxidekvivalenter, av de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och IPCC:s
definitioner tillsammans ska stabiliseras på en halt lägre än 550 ppm i atmosfären. Sverige ska
internationellt verka för att det globala arbetet inriktas mot detta mål. År 2050 bör utsläppen
för Sverige sammantaget vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per år och invånare, för
att därefter minska ytterligare. Målets uppfyllande är till avgörande del beroende av
internationellt samarbete och insatser i alla länder” (Proposition 2001/02:55 sid 33).
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Eftersom det bara finns ett delmål som är väldigt stort och det är det som är grunden för hela
miljömålet ”Begränsad klimatpåverkning” så måste man jämföra det med de regionala
delmålen från remissupplagan. Det blir en svårare jämförelse i det här fallet eftersom det
nationella målet är ett enda stort mål som täcker väldigt mycket. Det första regionala delmålet
lyder:
”2010 skall utsläppen av växthusgaser (enl. Kyotoprotokollets definition ) vara fyra procent
lägre än 1990, räknat som koldioxidekvivalenter”.

Det är det regionala delmål som har den största likheten med det nationella delmålet.
Jämförelsen mellan de båda delmålen visar att det regionala är en förkortad version av det
nationella delmålet, där det allra viktigaste bara står med. Gör man sedan en jämförelse
mellan det regionala delmålet och det lokala konstaterar man att det är samma delmål,
ordagrant återgivet. Det visar att det nationella övergripande delmålet är nödvändigt att ha
med som stomme i varje nivå utan att skala ner.

Det andra regionala delmål från remissupplagan som ska granskas är ett delmål som är en
följd av det nationella delmålet, det lyder:
”2010 skall 100 miljoner liter, det vill säga 25 procent, av transportsektorns årliga förbrukning
av fossila bränslen ha ersatts med koldioxidneutrala bränslen.” Det målet är en naturlig följd
av att man måste minska växthusgaserna som till störst del innefattar koldioxid. Delmålet är
mer konkret till utformandet än det nationella, men det har ändå en generell grund, vilket det
måste ha eftersom det ska gälla regionalt.

Ska man sedan jämföra med det lokal delmål som mest liknar det regionala så lyder det:
”2010 skall 50 procent av kommunens tjänstefordon ha ersatts med fordon som drivs med
koldioxidneutrala bränslen.” Vid en jämförelse mellan det regionala och det lokala märks
skillnaden att det lokala är ännu mer konkret och specificerat än det regionala. Det lokala är
också inriktat på kommunens tjänstefordon. I det här delmålet syns ännu tydligare att det
lokala är mer konkret inriktat på lokal kommunal nivå.

5.2 Miljömålsarbetets betydelse för kommunen samt möjligheter och svårigheter att
utforma miljömål

Miljöarbete är en viktig del i kommunens arbete och har stor betydelse för kommunen. Ett sätt
att arbeta med miljön är att sammanställa kommunala miljöredovisningar. I nuläge har
miljöredovisningen bara små kopplingar till miljömålen, men eftersom kommunen planerar
att utforma egna lokala miljömål så kommer miljöredovisningen att sträva mer mot de lokala
miljömålen. Tidigare var det svårt att följa miljömålen eftersom det fanns olika mål skrivna i
olika dokument som var väldigt skiftande. När nu de 15 nationella miljökvalitetsmålen finns
är det lättare, dels för att de är samlade i ett dokument och dels för att Länsstyrelsen har
utformat regionala miljömål som finns i remissupplagan.  Det är nu lättare att bryta ner de
nationella målen till lokala mål eftersom de regionala finns som en mellannivå, även om de
inte är fastslagna än, glappet mellan de olika nivåerna blir inte lika stort. Det är nu också
lättare att kunna följa upp de nationella målen när de regionala målen finns som ett mellanled.
Miljömålsarbetet med de 15 nationella miljömålen har blivit en hjälp för kommunen, det har
blivit en större påtryckning på kommunerna att ta fram egna lokala miljömål.

Kinda kommun ställer sig positiv till miljömålen och speciellt sedan remissupplagan
Östgötska miljömål inkom. Det har blivit den puff i ryggen som kanske behövdes. Viljan att
utforma miljömål har funnits men innan de Östgötska miljömålen kom fanns en försiktighet
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som har hållit tillbaka arbetet (intervju med Yngve Blomberg 7/5-02). Kommunen har nu
börjat med bakgrund och underlag till två miljömål och räknar med att fortsätta med de
övriga. För att kunna bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå miljökvalitetsmålen
kan visst kunskapsunderlag behöva utvecklas. Det gäller främst delmål under de
miljökvalitetsmål som handlar om mark och vatten samt bebyggelse, t.ex. beträffande
värdefulla sjöar och vattendrag (proposition 2000/01:130 sid 236). Kommunen är fullt
medveten om att det fattas kunskap om sjöarna angående naturvärden, vilket ska utredas och
inventeras för att få en fullständig bild av förhållandena ( se bilaga).

Miljöarbetet har också fått en högre status sedan de 15 nationella miljömålen tillkom. Det är
lättare att koppla till politiken och miljöarbetet får mer resurser. En av orsakerna varför
miljöarbetet inte var så prioriterat tidigare var just resursbrist, vilket gjorde det svårt att ta
fram mål. Små landsortskommuner har också mindre resurser att röra sig med än de större
kommunerna. Arbetet tidigare inom kommunen var mer koncentrerat på praktiskt arbete,
tillsyn m.m. som syntes direkt (intervju med förvaltningschef  Yngve Blomberg,  den 7/5-02).

När lokala miljömål utarbetas på kommunnivå kan vissa mål bli mer konkreta och tydliga. De
blir lokala mål som följs upp lättare, eftersom allt är närmare varandra i en liten kommun.
Målen diskuteras mellan de olika instanserna på ett nära verklighetsbaserad nivå. En liten
kommun kan ha lättare att diskutera just på sådana premisser eftersom de arbetar närmare
varandra oavsett avdelning medan en större kommun har mer resurser och därför också större
möjligheter att utföra miljöarbete. För att ett miljömål ska vara fungerande måste det utformas
med eftertanke. Målen måste vara realistiska men inte för låga, de måste vara något att sträva
mot men samtidigt uppnåbara (intervju med Yngve Blomberg, 7/5 –02). Det är en viktig
aspekt på hur man bör utforma miljömål. Vissa miljömål går bra att överta direkt från de
nationella eftersom de även passar lokalt fast de är generellt utformade, medan andra måste
omstruktureras för att hamna på en realistisk nivå för kommunen.

Svårigheter som kan vara vanliga speciellt i små landsortskommuner är att miljöbelastningen
inte uppfattas som något stort problem. Den allmänna uppfattningen är att miljöproblem är
något som i huvudsak finns i storstäder och dess närhet. Det kan då uppstå svårigheter med att
genomföra miljöåtgärder eftersom de kan möta visst motstånd (intervju med Yngve
Blomberg). En förutsättning för att lyckas genomföra ett bra miljöarbete i kommunen är att
miljöchefen är en drivande person som samtidigt har kommuninvånarnas stöd. För att lyckas
genomföra bra miljöarbete i kommunen är den politiska viljan en mycket viktig aspekt En
annan typ av svårigheter som uppkommit i samband med arbetet har varit hur högt målen ska
sättas för att både vara realistiska och uppnåbara, men ändå något att sträva mot.  En svårighet
som en liten kommun har är att de är så beroende av de få industrier som finns. Det är då svårt
att sätta upp mål för industrisektorn eftersom det märks direkt om bara en enda industri
förändrar sin tillverkning eller något inträffar i produktionen. Om det t.ex. inträffar en ökning
av elförbrukningen på 10 procent inom industrierna i en region så märks det inte så mycket,
skulle det inträffa i en liten kommun med få industrier så är ökningen markant (intervju med
Yngve Blomberg, 7/5-02). För att vara realistiska och kunna sätta uppnåbara mål för
kommunen kan det vara  lämpligare att sätta målen på de områden som går lättare att styra på
en kommunal nivå, t.ex. kommunens tjänstefordon eller elförbrukningen inom kommunens
lokaler (för vidare information se bilaga).
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5.3 Vilka skalproblem som uppkom i samband med nedskalningen från nationell nivå
till lokal nivå

Angående de utvalda delmålen som granskades i varje miljömål så kan man säga att
utformningen av de lokala miljömålen utifrån de nationella var varierande. Börjar man med
att titta på det första nationella delmålet under ”Levande sjöar och vattendrag” så är det exakt
lika på alla tre nivåerna. Här finns ingen skillnad överhuvudtaget, det generellt skrivna
delmålet går att använda både på nationell nivå som på lokal nivå. Man behöver med andra
ord inte ändra på skalan. Det andra delmålet däremot är väldigt generellt skrivet på den
nationella nivån, medan det på den regionala är mer preciserat men ändå på en generell nivå,
vilket går bra när det gäller en hel region. När man granskar det lokala delmålet upptäcker
man att det är väldigt preciserat och lokalt eftersom det gäller en speciell sjö. När man
kommer ner på lokal nivå är det lättare att precisera och göra konkreta delmål. Svårigheterna
med att försöka skala ner ett delmål från den nationella nivån till den lokala är nog att det är
för stort glapp mellan. Det går lättare när det finns det regionala som en mellannivå även om
det inte tar upp exakt samma delmål. Angående det här miljömålet så fanns det inte inga
skalproblem, vilket kanske berodde på att kommunen valde att utforma ett specificerat lokalt
miljömål utifrån den egna kommunens behov.

Det andra miljömålet ” Begränsad klimatpåverkan” var definitivt svårare att skala ner till
lokal nivå. För det första finns det bara ett delmål vilket är väldigt stort och grundstommen i
miljömålet. För det andra är klimatfrågor globala miljöfrågor som behandlas på ett annorlunda
sätt, med en egen proposition. Det första delmålet på regional nivå som granskades gentemot
det nationella är i grunden lika. Det regionala är en förkortad del av huvudinnehållet i det
nationella, vilket också det lokala är. Det är så övergripande och viktigt att det har en given
plats. Nedskalningen av det nationella delmålet ner till det regionala och lokala delmålet är
bara en naturlig avgränsning av ett så stort delmål.

Det andra regionala delmålet som granskas gentemot det nationella är en direkt följd av
innehållet i det nationella, eftersom det är koldioxid som är den största utsläppsgasen av
växthusgaserna. Det är ett mycket specificerat delmål för att vara på regional nivå. Granskar
man sedan det lokala delmålet ser man att det har både likheter och olikheter med det
regionala delmålet. Det svåra med att utforma lokala delmål är att det bör utformas på en
lämplig nivå eller skala för att kunna uppnås. Det gäller då att skala ner det regionala till bäst
lämpad nivå så att det ska kunna vara realistiskt. Det svåra är vilken nivå som är realistisk för
en liten kommun. På kommun nivå passar det bäst att målen är konkreta och tydliga, det bästa
och mest påverkbara är kommunens egna tjänstefordon som även är ett lätt miljömål att följa
upp jämfört med vissa andra mål. Det är både ett uppnåbart mål och samtidigt en stor insatts
för att förbättra klimatpåverkan. Att skala ner från det nationella delmålet direkt till det lokala
hade säkerligen varit näst intill omöjligt, men tack vare att det regionala fanns där i mellan så
blev utgången en annan. Tittar man på miljömålet sett utifrån skalproblematiken så ser man
att det är svårare att skala ner ett så stort nationellt delmål till lokala än ett miljömål som har
fler nationella delmål. Att det inte blev så stora problem ändå berodde på att de regionala
delmålen var väldigt preciserade och till stor hjälp.
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6 Analys och diskussion
I detta kapitel kommer resultaten att analyseras och diskuteras utifrån skalproblematiken.

6.1 Alternativa miljökvalitetsmål
När man har bestämt sig för vilka miljömål som man ska granska för att det ska vara
intressant och sedan slutfört analysen, då kommer frågan : hade det varit bättre med andra
miljömål för studien? För att få ut så mycket som möjligt av studien så valde jag ett miljömål
som var väldigt lokalt och ett som var globalt.

Eftersom jag valde ”Levande sjöar och vattendrag” så kunde jag ha valt ett närliggande
miljömål som andra mål.  Ett miljömål som remissupplagan av Östgötska miljömål prioriterar
som ett av 6 särskilt viktiga miljömål för Östergötland är ”Ingen Övergödning”, vilket kunde
ha passat bra.  Motivet till varför det hör till de viktigaste är: ”Strukturella förhållanden gör att
näringsbelastningen på länets sjöar, vattendrag och kustvatten från mark, punktkällor och
diffusa källor är större än vad naturen långsiktigt tål. Övergödningsfrågorna är därför
prioriterade i det regionala miljöarbetet” ( remissupplaga Östgötska miljömål, 2002: sid 3).
Det hade då haft en närmare koppling till miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Om jag
hade valt det alternativet hade miljömålen haft en naturligare koppling till varandra, men jag
hade inte fått den lärdomen om skalproblem och skiftande miljömål som jag fått nu. Ett annat
nära alternativ hade varit att undersöka ”Bara naturlig försurning” eller ”Myllrande
våtmarker” eftersom de också är nära kopplade till ”Levande sjöar och vattendrag”. Ett annat
miljömål som har en nära anknytning är ”Giftfri miljö” som även det har många delmål
angående vatten. Om man läser bakgrunden till miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och
vattendrag” så står det bland annat att de största miljöproblemen i sjöar och vattendrag är
fysisk påverkan, övergödning, försurning och tillförsel av miljögifter. Det står också att de tre
sistnämnda problemområdena finns beskrivna i ett större sammanhang under
miljökvalitetsmålen ”Bara naturlig försurning”, ”Giftfri miljö” och ”Ingen övergödning”
 (proposition 2000/01:130 sid 92). Det visar ännu tydligare hur nära kopplingar de har till
varandra. Resultatet av studien hade antagligen blivit annorlunda om jag hade valt något av de
senare alternativen istället för ”Begränsad klimatpåverkan”. Alla de andra miljökvalitetsmålen
har fler nationella delmål och de är upplagda på samma sätt eftersom det är samma kommitté
som utformat dem. miljömål som skiljer sig från de andra är just ”Begränsad
klimatpåverkan.”

6.2 En liten kommuns möjligheter
Kommuner i allmänhet har en viktig roll som samordnare och motorer till utveckling eftersom
de bäst känner till vilka åtgärder för t.ex. ekologisk hållbarhet som är mest angelägna i den
egna kommunen (Proposition 1997/98: 145 sid 306). Är det dessutom en liten kommun som
Kinda så kanske det är ännu lättare eftersom den är mer lättöverskådlig. Det kan också vara
lättare att få med sig allmänheten om kommunen har ett bra förhållande till invånarna. Den
sociala delen är mycket viktig för förhållandet mellan kommuninvånarna och tjänstemännen
på kommunen, att kommuninvånarna känner igen och har förtroende för personalen på
kommunen. Det finns då större möjligheter på kommunal nivå att i samverkan med berörda
parter hitta praktiska och fungerande lösningar på miljö- och resurshållningsproblem m.m.
som är knutna till lokalsamhällets miljö. En väsentlighet för att få gensvar angående miljömål
är om miljöproblemet är synligt och lokalt eller om det är ett globalt problem som inte direkt
syns i kommunen. Det är lättare att få med sig allmänheten om de känner igen miljöproblemet
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t.ex. föroreningarna i bottensedimentet i Kisasjön. Svårare kan det vara att engagera
kommuninvånarna angående t.ex. koldioxidutsläpp, eftersom det inte syns. Det är skillnad
mellan i vilken miljö problemet finns och miljöproblemets utseende för att få gensvar
angående ärenden.

Tittar man på den lilla kommunens möjligheter att utarbeta miljömål så finns det stora
möjligheter genom lokalt samarbete i kommunen, bara det finns resurser som tillåter arbetet
eftersom det är omfattande. En viktig del är just förhållandet till kommuninvånarna och
politikerna för att samarbetet ska fungera. ” Det lokala miljömålsarbetet innebär både att
belysa vilka åtgärder som behöver vidtas på lokal nivå för att nå miljökvalitetsmålen och att
vid behov utveckla lokala miljömål som ger konkreta riktningsangivelser för miljöarbetet.
Kommunen är genom sina olika roller, såväl i expert- och myndighetsrollen som i den
politiska rollen, plattformen och motorn i detta arbete” (proposition 2000/01:130 sid 238).

Man får dock inte glömma att förutsättningarna skiljer sig beroende på var i landet kommunen
är beläggen, likaså hur stor den är,  samt hur resursfördelningen ser ut mellan olika
kommuner.  En liten kommun har mindre resurser att röra sig med än en stor kommun. Det
kan också vara lättare för en stor kommun att få gensvar angående miljöproblem även om de
är globala, eftersom miljöproblem oftare förknippas med städer. Miljösituationerna och
möjligheterna att genomföra åtgärder för att förbättra miljösituationen är olika eftersom det
råder skilda förutsättningar i olika delar av landet ( proposition 2000/01:130 sid 236). De
lokala miljöproblemen är inte lika i hela landet, samma sak gäller antagligen prioriteringen av
miljöproblem.

6.3 Svårigheterna att utforma miljömål på rätt nivå
De svårigheter som uppkom för kommunen under arbetet var mest hur högt man sätter ribban,
vilken nivå som är den mest lämpliga. Det svåra verkar vara att utforma de lokala miljömålen
utifrån de regionala så de hamnar på en nivå som passar kommunen.  Även om det måste vara
lättare att utforma miljömål som kommunen själv kan styra i större utsträckning, ett exempel
är kommunens tjänstefordon, så är nivån på målen inte helt lätt att avväga. Vissa mål verkade
vara väldigt låga i första anblicken, men genom diskussioner med ansvarig på området visade
det sig att det var realistiska mål. Meningen är ju inte att målen ska låta så bra som möjligt
och sedan vara ouppnåeliga, utan de ska vara trovärdiga och uppnåbara. När lokala miljömål
utformas bör de hålla en nivå så att de är användbara för kommunen både i utförande och i
uppföljbarhetssyfte. Utformningen på miljömålen är viktig speciellt när det kommer till
utvärdering. Det är lättare att utvärdera målet att 50 procent av kommunens tjänstefordon ska
ersättas med fordon som drivs med koldioxidneutrala bränslen än att utvärdera minskningen
med fyra procent av växthusgaser. Det verkar vara en balansgång att utforma miljömål som
har rätt skala för kommunen och som är användbara.

Det uppkom även svårigheter med hur man ska förhålla sig angående miljömål till de få
industrierna som finns i en liten kommun som Kinda. Problemet är att det är svårt att sätta
miljömål på industrisektorn eftersom det finns så få industrier. När det finns enstaka industrier
i en kommun är kommunen väldigt beroende av deras utveckling och resultat. Skulle det
inträffa något i produktionen på en enda industri så slår resultatet väldigt hårt i en liten
kommun med få industrier jämfört med en stor kommun med många industrier där det kanske
knappast märks ( intervju med Yngve Blomberg den 7/5-02). Det man kan göra som liten
kommun med få industrier är att industrisektorn via energikartläggning och rådgivning från
kommunen bör hitta möjligheter till energieffektivisering inom industrins egen verksamhet
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(för vidare information se bilaga). Det finns lämpliga åtgärder att vidta för att effektivisera
energianvändningen både på process- sidan och på värme-, ventilations-, och
belysningssidorna ( Naturvårdsverket, 1993 sid 65). Det svåra verkar vara hur mycket
kommunen kan påverka industrisektorn, om den bara ska vara rådgivande eller om den ska
anta en mer pådrivande roll.

6.4 Uppkom det några skalproblemen i samband med miljömålens uppkomst ?
Frågan om det uppkom några skalproblem i samband med framtagandet av bakgrund och
underlag till de lokala miljömålen går att diskutera. Det fanns de delmål som inte behövde
skalas ner, likaväl som de delmål som ändrades i stor utsträckning från de nationella ner till de
lokala. Eftersom jag valde två så skilda miljömål att utgå från blev resultatet mycket
varierande och intressant. Man kan enkelt säga att ju större skala desto mer generella mål.
Vissa mål som är generellt skrivna kan visserligen passa även på lokal nivå. Det är då ett så
pass viktigt mål som inte behöver skalas ner, utan fungerar i befintligt skick på alla nivåer. Ett
exempel på ett sådant delmål är: ”Senast år 2009 skall vattenförsörjningsplaner med
vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser ha upprättats för alla allmänna och större
enskilda ytvattentäkter.” Ett annat är det enda delmålet under ”Begränsad klimatpåverkan”
som visserligen är förkortat på regional och lokal nivå men ändå är samma delmål i grunden.
Förkortningen lyder: ”2010 skall utsläppen av växthusgaser (enl. Kyotoprotokollets
definition) vara fyra procent lägre än 1990, räknat som koldioxidekvivalenter” ( för vidare
information se bilaga). Även om de är väldigt generellt skrivna så kan de vara i samma
utförande ner till lokal nivå för att även kommunerna ska ta sitt ansvar. Likaså finns de delmål
som inte alls är lika på nationell nivå och lokal, detta beror på att på lokal nivå passar det
bättre att utforma konkreta delmål vilket inte går att göra på nationell nivå. För att gynna
kommunens miljömålsarbete så mycket som möjligt bör de lokala delmålen utformas
småskaligt. Det är då lättare att utföra och få respons av lokalbefolkningen som ser resultatet
på nära håll.

Det är inte lätt att hitta rätt nivå att lägga miljömålen på. Man får söka efter den fundamentala
nivån eftersom det inte finns bara en nivå, speciellt inte inom miljöområdet som är
mångskalig. Det blir också svårigheter när man ska översätta principer mellan olika nivåer
(Fox. 1992. sid 291). De nationella målen är generellt övergripande mål som ska vara
anpassat till hela landet, medan de kommunala är små delsystem som ska vara lokala och blir
väldigt individuella eftersom varje kommun har olika förutsättningar. Svårigheterna kommer
då man ska skala ner eller upp ett mål. Det finns inget enkelt sätt att ändra skalor på. Ska man
skala upp måste man generalisera och ska man skala ner behöver man tillföra mer smådetaljer
(Fox. 1992. sid 289).

Angående frågan om det förekom några skalproblem så blir svaret, att det förekom problem
men att de inte var av det utformandet som var väntat. Det är inga skalproblem när man
använder ett nationalt miljömål i samma utförande på lokal nivå om det fyller sin funktion. Är
miljömålet mycket generellt utformat går det att lägga till ett mer lokalt mål som
komplettering och använda det generella som stomme. Skalproblem blir det däremot om det
nationella miljömålet inte går att använda på lokal nivå för att det är för generellt skrivet.
Vissa generella mål passar eller är till och med tvungna att vara på alla nivåer för att de är så
viktiga och går inte att skala ner. Problemen som uppstod för kommunen var vilken nivå man
skulle lägga de lokala miljömålen på för att vara både realistiska och uppnåbara, men
samtidigt något att sträva mot. Vissa skulle också vara utformade på ett tydligt och konkret
sätt för att passa just Kinda kommun både i utförande och uppföljbarhet. En stor fördel i det



23

här fallet var att de regionala miljömålen fanns som en mellannivå. Det hade varit svårt att
direkt från nationella miljömål utforma lokala miljömål. Om så varit fallet hade det nog
uppstått ansenliga skalproblem.

7 Slutsats
Denna C-uppsats har behandlat vissa av de nationella miljökvalitetsmålen nedskalade till
lokal nivå. Syftet med uppsatsen har varit att med fallet Kinda kommun undersöka svårigheter
och möjligheter med att utforma lokala miljömål utifrån nationella. Detta riktar fokus mot den
rumsliga skalproblematiken som uppstår när nationella mål skalas ner till lokala mål. De
frågeställningar som varit vägledande genom studien har varit vilka svårigheter uppkommer
när det gäller att utforma lokala miljömål utifrån de nationella samt vilka möjligheter har en
liten kommun att anpassa och genomföra de nationella miljömålen nedskalat till lokal nivå.
Studier av befintlig litteratur har jämförts för den här kvalitativa fallstudien, samt intervju
med Kinda kommuns förvaltningschef för miljö- bygg- och räddningsförvaltningen.
 Nedan presenteras de slutsatser som framkommit från föreliggande studie.

När det gällde att skala ner de lokala miljömålen utifrån de nationella så var det säkerligen en
stor fördel att det fanns regionala på en mellannivå. Det material som jag har studerat visar på
att de nationella miljökvalitetsmålen är generellt utformade för att passa hela landet. De
regionala miljökvalitetsmålen är mer konkreta men ändå rätt generella eftersom de ska
anpassas till en region. Tittar man på de lokala miljökvalitetsmålen är vissa av dem mycket
konkreta och tydliga. Det verkar som att ju större skala desto mer generella mål och kommer
man ner på lokala mål är de desto mer konkreta och lokala. För att de lokala miljömålen ska
vara realistiska och genomförbara måste de vara anpassade till rätt skala. Vissa av de
nationella miljökvalitetsmålen passar trots sin generella form i sitt ursprungsformat även på
regionala och lokala nivåer. De är då så pass viktiga och övergripande att de har en given
plats.

De skalproblem som verkar ha uppstått för kommunen är vilken nivå man ska utforma de
lokala miljökvalitetsmålen på för att de ska vara realistiska och genomförbara men ändå något
att sträva mot. Svårigheter med att utforma lokala miljömål är just att de måste läggas på rätt
nivå för att vara fungerande. Vissa nationella miljömål går att anta i dess ursprungsform även
om de är generellt utformade, medan andra måste omarbetas för att passa. Det är kommunens
sak att se till att de lokala miljömålen är anpassade till förhållandena i kommunen. Den som är
bäst lämpad att genomföra miljömålen är också kommunen, eftersom den känner sina
områden. Det är de som tillhandahåller olika varor och tjänster som energi, omhändertagande
av avfall, kollektivtrafik m.m. Det är också de som har ansvar för mycket av planeringen i
kommunen. En fördel som en liten kommun har är att den är mer lättöverskådlig.
Överblickbarheten är bättre när kommunen inte är så stor.
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9 Bilaga

Kinda miljömål

Levande sjöar och vattendrag

Av Riksdagen fastställt miljökvalitets mål
”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som
förutsättningarna för friluftsliv värnas”.

Kinda kommuns förutsättningar
Sjöar, stränder och vattendrag är väldigt värdefulla för natur- och kulturupplevelser samt för
bad- och friluftsliv. Vattnen fyller också en viktig funktion som vattenresurs. Kinda  är en
mycket sjörik kommun, cirka 15 procent av den totala ytan på 1 134 km2  är sjöar och
vattendrag. Sjöytan uppgår till 175 km2 eller 17 549 ha borträknat öar.  Det finns 383 sjöar
som har någon del eller hela sjön belägen i Kinda kommun som är större än 1 hektar. Av
Kinda kommuns sjöar är 20 kalkade på grund av låga pH- och alkalinitets-värden ,de är
dessutom intressanta ur allmän synpunkt, t.ex. fiske. Dessa 20 sjöar är i huvudsak belägna i
skogsmarker i sydvästra och sydöstra delarna i kommunen. Plan för fortsättning och
uppföljning av kalkning av dessa sjöar finns i dagsläge fram till år 2003. Kunskaper angående
sjöarnas naturvärden är ganska begränsat, vilket medför att det finns stora behov av
inventeringar på detta område. Kinda får sin speciella karaktär tack vare den sjörika naturen,
vilken vi måste värna om.

Kommunala miljömål
1. 2009 skall vattenförsörjningsplanen med vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser

ha upprättats för alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter. Med större
ytvattentäkter avses ytvatten som nyttjas för vattenförsörjning till fler än 50 personer eller
distribuerar mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt.

2. 2010 skall minst 50 procent av de mest skyddsvärda natur- och kulturmiljöerna i eller i
anslutning till sjöar och vattendrag ha ett långsiktigt skydd.

3. 2010 skall minst 25 procent av de potentiellt mest värdefulla vattendragsträckorna ha
restaurerats med avseende på natur- och kulturmiljöer.

4. 2010 skall hotade arter och fiskstammar ha möjlighet att sprida sig till nya lokaler eller ha
återfått möjligheten att nå gamla reproduktionsområden i 90 procent av alla vattendrag
mynnande i insjöar med värdefulla migrerande arter eller fiskstammar så att längsiktigt
livskraftiga populationer säkras.

5. 2005 skall Kisasjön vara  undersökt och klarlagd på ett tillfredställande sätt i avseende av
föroreningar i bottensedimentet

6. 2010 skall betongplintarna som finns kvar i Kisasjön efter gamla sågverkstider vara
borttagna.
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Förslag till åtgärder
? Kommunen bör tillsammans med Länsstyrelsen fastställa eller revidera skyddsområden

och skyddsföreskrifter för allmänna vattentäkter och större enskilda vattentäkter för att
säkra att ytvatten i kommunen, som används som dricksvatten, uppfyller gällande svenska
normer för dricksvatten av god kvalitet.

? Kommunen bör till 2005 ha utfört ytvatteninventeringar som ska visa på vattenbehov,
tillgång på vattenresurser och brister i vattenförsörjningen både för tätorterna och
glesbygden.

? Kommunen bör tillsammans med Länsstyrelsen till 2005 ha identifierat och antagit en
strategi för säkerställande av de särskilt skyddsvärda natur- och kulturmiljöer, samt de
miljöer som har potential att tillhöra de mest skyddsvärda efter restaurering, i eller i
anslutning till sjöar och vattendrag.

? Vägverket bör i samråd med Länsstyrelsen, kommunen och fiskevårdsområdes-
föreningar inventera och åtgärda felaktigt anlagda vägtrummor med avseende på
vandringsmöjligheter för fisk och andra vattenlevande organismer.

? Kommunen bör tillsammans med länsstyrelsen och fiskevårdsföreningar upprätta
fiskeplaner. Planerade åtgärder genomförs för att sedan följas upp.

? Kommunen bör  tillsammans med Länsstyrelse och jordbruksnäring verka för att
vegetationsbårder mot vatten i jordbrukslandskapet bevaras och vid behov anläggs samt
att användningen av växtnäringsämnen minimeras.

? Kommunen bör tillsammans med Länsstyrelsen verka för att  en grundlig undersökning av
bottensedimentet gällande föroreningar i Kisasjön blir verkställd.

? Kommunen bör tillsammans med Länsstyrelsen och Kindasågen undersöka och verkställa
möjligheten att på bästa sätt undanröja betongplintarna som finns i Kisasjön.

Begränsad klimatpåverkan

Av Riksdagen fastställt miljökvalitetsmål
”Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farligt. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att detta
globala mål kan uppnås”.

Kinda kommuns förutsättningar
Utsläpp av koldioxid till atmosfären från förbränning av fossila bränslen utgör ett globalt
miljöproblem. Detta tillsammans med nedhuggning av skogar ger ett nettotillskott av
koldioxid till atmosfären. Detta tillskott förstärker den naturliga växthuseffekten och hotar att
förändra jordens klimat. Energisystemet bidrar också med andra växthusgaser förutom
koldioxid. HFC, metan dikväveoxid, PFC och svavelhexafluorid är de viktigaste gaserna efter
koldioxiden vilken svarar för cirka 80 procent av utsläppen av växthusgaser. Förbränning står
för cirka 50 procent av de totala utsläppen av växthusgaser och transporter för cirka 30
procent. De återstående procenten delas mellan industriprocesser, jordbruk och avfall. Att
försöka hejda människans klimatpåverkan handlar i första hand om att reducera utsläppen av
koldioxid. Detta kan inte genomföras på annat sätt än att användningen av fossila bränslen
begränsas.  Ett led i den riktnigen har Kinda kommun genomfört genom att erbjuda resenärer i
Kisa samhälle gratis kollektivtrafik inom tättorten vissa tider på dygnet. På det sättet minskas
biltrafiken inom tättorten.
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Kommunala miljömål
1. 2010 skall elförbrukningen inom kommunala anläggningar ha minskat med 20 procent

jämfört med 2000 års elförbrukning.
2. 2010 skall förbrukningen av olja för uppvärmning av kommunens lokaler ha minskat med

30 procent jämfört med 2000.
3. 2010 skall utsläppen av växthusgaser (enl. Kyotoprotokollets definition) vara fyra procent

lägre än 1990, räknat som koldioxidekvivalenter.
4. 2010 skall 50 procent av kommunens tjänstefordon ha ersatts med koldioxidneutrala

bränslen.
5. 2010 skall kollektivtrafiken ha ökat antalet resenärer  med 10 procent jämfört med  år

2000
6. 2010 skall kollektivtrafiken genom bättre samordning ha effektiviseras.
7. 2010 skall utsläppen av HFC vara i det närmaste obefintliga.

Förslag till åtgärder

? Kommunen och industrisktorn bör bl.a. via energikartläggning  finna möjligheter till
energieffektivisering inom den egna verksamheten

? Kommunen bör vara pådrivande för en på utbyggnad av fjärvärmeanläggningar.
? Kommunen bör vid upphandling av tjänstefordon prioritera alternativa fordon som drivs

med koldioxidneutrala bränslen..
? Kommunen bör vara pådrivande när det gäller tillgång till koldioxidneutrala bränslen

inom kommunen.
? Kommunen bör via Östgötatrafiken utveckla och bygga ut kollektivtrafiken, så att den blir

mer attraktiv för resenärer.
? Kommunen bör prioritera ökad samordning mellan olika trafikslag för att minska antalet

transporter inom kommunen och därmed minska koldioxidutsläppen.
? Kommunen bör prioritera tillsyn och övervakning av utsläpp och utbyte av köldmediet

HFC  till atmosfären.




