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Sammanfattning 
En miljöstrategi för Vara kommun har tagits fram. Miljöstrategin visar på 
långsiktiga fokusområden samt kommunens övergripande förhållningssätt till 
miljöarbete. Miljöstrategin tar sin utgångspunkt i Agenda 2030, Sveriges 
nationella miljökvalitetsmål, det regionala åtgärdsprogrammet för Västra 
Götalands län och andra nationella riktlinjer samt Vara kommuns vision och 
övergripande mål för perioden 2020-2023. Strategin har ett tydligt 
utvecklingsperspektiv och ska utgöra stöd för politiska prioriteringar och 
beslut om insatser på miljöområdet och utgör en utgångspunkt där vi 
tillsammans kan göra skillnad lokalt.  

Miljöarbetet är kommunövergripande och miljöstrategin gäller för alla 
verksamheter inom kommunkoncernen. Miljöstrategin riktar sig såväl mot 
kommunen som organisation, som mot Vara kommun som fysisk plats. 
Fokus kommer att ligga på insatser där kommunen har rådighet, samt på 
samverkan med andra aktörer. Vi ska själva göra rätt, och vi ska göra det lätt 
för andra att göra rätt. Stegen mot en hållbar samhällsutveckling måste tas 
tillsammans. 

Med miljöstrategin skapas en tydlig struktur för vad kommunen vill uppnå 
och vart det praktiska miljöarbetet ska fokuseras. Dokumentet är uppbyggt av 
två delar. En inledande del som ger bakgrund till arbetet och information om 
genomförande och uppföljning samt hur framtagningsprocessen har sett ut. 
Sedan kommer själva kärnan i dokumentet – fokusområdena med dess 
preciseringar. Här beskrivs Vara kommuns önskade miljöstatus. 
Fokusområdena har tagits fram för kommunens egna bolag och förvaltningar, 
men kan användas av alla.  

  



 

 

Inledning 

Bakgrund 
Den 5 maj 2020 gav Kommunstyrelsen i uppdrag åt Förvaltningen för 
Utveckling och Service att arbeta fram en miljöstrategi. Det strategiska 
miljöarbetet i Vara kommun har utgått från olika styrdokument under åren. 
Mellan åren 2007-2019 har det strategiska arbetet utgått från olika 
sektorsprogram. Sektorsprogramen angav viktiga frågor som gick tvärs 
igenom den traditionella förvaltningsorganisationen och kommunens 
nämnder. Sedan 2019 har Vara kommun stått utan ett strategiskt 
styrdokument gällande miljöfrågorna.  

De nya fokusområdena i Vara kommuns miljöstrategi har utformats för att 
både vara så allmänna att alla kommunala verksamheter kan luta sig mot dem 
och så tydliga att de anger vad vi vill uppnå. Preciseringarna har utformats för 
att förtydliga innebörden av fokusområdena och vad som mer konkret 
behöver uppnås. Det är viktigt att känna till att fokusområden och aktiviteter i 
miljöstrategin bara tagits fram för kommunens egna bolag och förvaltningar. 
De är alltså inte mål och åtgärder som behöver uppnås eller genomföras av 
andra aktörer i Vara kommun. 

Utmaningarna för miljö- och klimatförändringar är globala men effekterna är 
olika beroende på var du befinner dig i världen och det är av vikt att se till den 
lokala nivån och förstå vad utmaningarna och möjligheterna innebär konkret i 
Vara, på lokal nivå. Vara kommuns roll i miljö och klimatarbetet kan ses 
utifrån två olika perspektiv: 

 Som samhällsaktör; verka för att skapa förutsättningar för medborgare 

och näringsliv att agera miljövänligt. 

 Som organisation; se till att skapa kvalitet och service med en så liten 

miljöpåverkan som möjligt samt integrera miljö- och klimatarbetet i 

kärnverksamheten. 

Miljöstrategi och aktivitetsplan 
I miljöstrategi 2021-2030 presenteras Vara kommuns fokusområden och 
preciseringar gällande miljö- och klimatfrågor samt kopplingen till globala och 
nationella miljömål samt vara kommuns övergripande mål 2020-2023. 
Miljöstrategin består även av en bakgrund och beskrivning av 
miljömålssystemet. Som fristående bilaga till miljöstrategin finns en 
aktivitetsplan 2021-2023. I aktivitetsplanen finns de konkreta miljöåtgärder 
som tagits fram för att vi ska kunna nå fokusområdena och preciseringarna 
som finns i miljöstrategin. Alla åtgärder är konkretiserade så att tidssättning, 
förväntad effekt, kostnader, ansvariga, och indikatorer framgår, men alla 
uppgifter om de olika åtgärderna presenteras inte i miljöstrategin av 
utrymmesskäl. Som bilaga finns även rapporten Miljön i Vara kommun där 32 
nyckeltal som beskriver Vara kommuns miljönuläge presenteras.  



 

 

Förankringsprocessen 
En arbetsgrupp med representanter från alla kommunens förvaltningar har 
tillsammans med kommunens hållbarhetsstrateg tagit fram förslag på 
fokusområden, preciseringar, indikatorer och aktiviteter. Arbetet med 
miljöstrategin har utgått från fyra olika teman.  

 Tema 1 - Inventeringsfas som visar var och hur miljöpåverkan 

genereras i kommunen, och vad som är viktigt att åtgärda för att 

minska miljöpåverkan. Under inventeringsfasen har det genomförts 

workshops hos respektive förvaltning för att identifiera deras 

betydande miljöpåverkan. Inom ramen för miljöinventeringen har 

även en konsultrapport från Miljöbarometern tagits fram som 

beskriver kommunens miljönuläge utifrån 32 olika nyckeltal.  

 Tema 2 - Framtagande av fokusområden. Med utgångspunkt i 

lärdomarna från tema 1 togs det sedan fram tre stycken fokusområden 

som visar vilka områden som är viktiga för Vara kommun att fokusera 

sitt miljö- och klimatarbete på. Under det här arbetet togs det även 

fram ett antal preciseringar och indikatorer för respektive 

fokusområde för att göra arbetet mer konkret och uppföljningsbart.  

 Tema 3 - Framtagande av aktiviteter. I den här fasen har det 

genomförts workshops och samtal med ledningsgrupper och chefer 

på samtliga förvaltningar och kommunala bolag. Utgångspunkten har 

varit att komma fram till vad vi redan gör idag, vad som redan är gjort, 

och vad vi ytterligare kan göra för att arbeta mot våra fokusområden 

och preciseringar. Åtgärderna har blivit tidsatta, kostnadsuppskattade, 

fått en ansvarig aktör och en förväntad effekt.  

 Tema 4 - Processen framåt, uppföljning och analys. För att hålla i och 

hålla ut i miljöarbetet är det viktigt att det finns en plan för processen 

framåt. Miljöarbetet ska integreras i det ordinarie arbetet och inte bli 

en del vid sidan av. Det har arbetats fram ett förslag till systematiskt 

miljöarbete för att underlätta för chefer att integrera miljöperspektivet 

i verksamheten.  

Efter varje tema har det skett avstämningar med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och styrgruppen som består av kommunens ledningsgrupp. 
Inbyggt i processen finns även en delaktighet från förvaltningarna och 
bolagen som har fått vara med att utforma både aktiviteter och indirekt även 
fokusområdena.  

Uppföljning 
Ansvaret för genomförandet av miljöstrategin vilar huvudsakligen på 
kommunens nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Dock beror 
framgången på alla aktörers och invånares aktiva medverkan. För att nå 
målbilden i fokusområdena behöver miljöstrategin ha en hög ambitionsnivå. 
Dock är det en utmaning att tillgodose alla intressen och behov i ett växande 
samhälle. Målkonflikter kommer därför att uppstå och avvägningar behöva 
göras. 



 

 

Miljöstrategin ska peka ut riktningen för miljöarbetet i kommunen. 
Riktningen har sin utgångspunkt i fokusområdena och preciseringarna. För att 
följa upp att utvecklingen går åt rätt håll har varje precisering en eller ett par 
indikatorer kopplade till sig. Indikatorerna är till absolut största del befintliga, 
vilket innebär att de är kopplade till nämnderna. Vid tillkommande 
indikatorer ska även de kopplas till relevant nämnd.  

På enhetsnivå finns det arbetsplaner med aktiviteter. I dessa arbetsplaner 
kommer även aktiviteter från miljöstrategin finnas. Utöver de aktiviteter som 
finns beskrivna i aktivitetsplanen kan även enheterna lägga till nya aktiviteter 
som kopplar till fokusområdena och preciseringarna i sitt årliga arbete med 
arbetsplanen. Det är önskvärt att varje enhet har minst en aktivitet med den 
kopplingen.  

Uppföljningen av arbetet sker dels i verksamheternas verksamhetsberättelser, 
som för allt annat arbete. Men den samlade, huvudsakliga uppföljningen sker 
årligen i Hållbarhetsredovisningen.  

För aktiviteter som inte kan ske inom ordinarie budget får ekonomiska 
äskanden göras enligt ordinarie styrningsprocess.  

De kommunala bolagen är ansvariga för att uppnå de mål som de berörs av. 
De ska således planera och genomföra åtgärder som leder till måluppfyllelse.  

Koppling till Vara kommuns vision 

och andra styrdokument 
Under hösten 2018 gjordes en översyn av kommunens styrmodell för att 
förenkla och förtydliga den politiska styrningen. Därefter gjordes en 
omvärldsanalys som utgjort underlag till Varas övergripande mål. 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 om att anta de nya 
övergripande målen för Vara kommun för 2020-2023. Respektive precisering 
i miljöstrategin är kopplad till något av kommunfullmäktiges mål 2020-2023: 

 Attraktivt Vara med god livskvalité för alla 

 Verksamhet av god kvalité 

 Välmående arbetsplats 

 Hållbar ekonomi 

Vara kommuns miljöstrategi 2020-2030 relaterar även till ett flertal mål och 
styrdokument som syftar till att förbättra miljö- och hållbarhetsarbetet inom 
olika sak- och samhällsområden. Några mål, prioriteringar och åtgärder som 
finns i dessa dokument har lyfts in i miljöstrategin eller har utgjort 
utgångspunkter vid planering och framtagande av de lokala preciseringarna i 
miljöstrategin. All verksamhet i Vara kommun, även miljöstrategin, har sin 
utgångspunkt i vår vision: 

I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi 
bygger för framtiden! I Vara kommun trivs alla att leva och bo. 

Andra styrdokument som behandlar miljöarbetet eller miljömål på ett 
övergripande eller strategiskt sätt är:   

 Avfallsplan 2018-2028 och renhållningsordningen  

 Översiktsplanen, antagen 2012. 



 

 

 Mötes- och resepolicy 

 Rutin för fordonshantering 

 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

 Upphandlingspolicy samt Riktlinjer för upphandling 

 Tillsynsplan och behovsutredning miljöenheten 

 Handlingsplan för förorenade områden  

Fokusområden och 
preciseringar 
I det här avsnittet presenteras Vara kommuns tre fokusområden med 
tillhörande preciseringar. Dessa föregås av en inledande beskrivning av 
Agenda 2030 och Sveriges nationella miljökvalitetsmål.  

Fokusområdena i Vara kommuns miljöstrategi har utformats för att både vara 
så allmänna att alla kommunala verksamheter kan luta sig mot dem och så 
tydliga att de anger vad vi vill uppnå. Preciseringarna har utformats för att 
förtydliga innebörden av de fokusområdena och vad som mer konkret 
behöver uppnås. Det är viktigt att känna till att fokusområden och aktiviteter i 
miljöstrategin bara tagits fram för kommunens egna bolag och förvaltningar. 
De är alltså inte mål och åtgärder som behöver uppnås eller genomföras av 
andra aktörer i Vara kommun. 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
Begreppet hållbar utveckling är viktigt för Vara kommuns långsiktiga 
planering och innehåller tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av 
varandra; sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten. 

Sociala dimensionen innebär att alla ska beredas möjligheter till att uppfylla sina 
grundläggande behov, som till exempel tak över huvudet, trygghet och 
tillgång till mat och vatten. Social hållbarhet handlar också om demokrati och 
delaktighet, om hälsa och välbefinnande och om hopp och framtidstro. 
Kommunens kärnverksamhet påverkar möjligheterna att driva ett socialt 
hållbarhetsarbete. 

Ekonomiska dimensionen berör de ekonomiska medel kommunen har. Varje 
generation ska själv bära kostnaderna för de varor och tjänster som den 
konsumerar, så att ingen senare generation ska behöva betala för det som en 
tidigare generation förbrukat. Det innebär att kommunens tillgångar inte ska 
förbrukas för att täcka löpande behov. En ekonomisk buffert ska skapas för 
att kommande investeringsbehov, oförutsedda händelser och 
konjunktursvängningar ska kunna hanteras. Bästa möjliga resursutnyttjande 
ska eftersträvas inom koncernen. Kommunens medel ska fortsätta att 
investeras på ett sätt som gör att de bidrar till en hållbar utveckling. 

Miljömässiga dimensionen handlar om naturmiljön. Den miljö och de 
naturresurser som finns på planeten är ramen och denna dimension kan inte 
utökas. Förvaltas naturresurser på ett hållbart sätt säkerställs det att de finns 
kvar för kommande generationer. Kommunens roll i den miljömässiga 
dimensionen kan ses utifrån två olika perspektiv, som samhällsaktör och som 
organisation. 



 

 

Miljöstrategin omfattar den miljömässiga dimensionen av hållbarhet. 

Agenda 2030 
Genom 17 globala hållbarhetsmål antog världens stats- och regeringschefer 
ett globalt ramverk för hållbar utveckling i FN:s generalförsamling 2015, 
Agenda 2030. Agenda 2030 syftar till att skapa en hållbar utveckling. 
Nationellt har 6 områden inom Agenda 2030 lyfts fram som samlar de 
områden som Sverige står inför och där åtgärder kan ge stort genomslag för 
Sverige och lokalt: 

 Ett jämlikt och jämställt samhälle 

 Hållbara städer 

 En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi 

 Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller 

 Hållbara och hälsosamma livsmedel 

 Stärkt kunskap och innovation 

Agenda 2030-delegationen har identifierat en mängd utmaningar som Sverige 
har inom Agenda 2030. Några av dessa är: Sveriges låga försörjningsgrad av 
livsmedel och en livsmedelskonsumtion med negativ miljö- och 
klimatpåverkan, utsläpp av växthusgaser i andra länder till följd av svensk 
konsumtion, stor mängd marint skräp och plaster, överfiske, behov av 
återställande av våtmarker samt det faktum att endast hälften av Sveriges sjöar 
och vattendrag uppnår kraven för god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv.  

Sveriges miljökvalitetsmål 
Generationsmålet är det övergripande målet som visar inriktningen för 
Sveriges miljöpolitik. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas 
och den omställning av samhället som behöver ske inom en generation för att 
nå miljömålen. Se riksdagens definition av generationsmålet nedan. 

”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.” 

Generationsmålets så kallade strecksatser förtydligar målets definition och vad 
miljöpolitiken ska fokusera på, nämligen att: 

 ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och 

deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

 den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, 

främjas och nyttjas hållbart. 

 människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt 

som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. 

 kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga 

ämnen. 

 en god hushållning sker med naturresurserna. 

 andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv 

med minimal påverkan på miljön. 



 

 

 konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt. 

Generationsmålet beskriver tillsammans med de 16 miljökvalitetsmålen det 
tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till. 

En fossilfri och energieffektiv 

kommun 

Bakgrund 
Koldioxidutsläpp leder till varmare klimat, vilket nationer och människor över 
hela världen måste förhålla sig till. Konsekvenserna för enskilda länder eller 
platser är svåra att överblicka. Men för världen som helhet medför 
klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i form av 
översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, 
konflikter om vattenresurser samt människor på flykt. 

Omställningen av samhället måste ske globalt såväl som lokalt. I december 
2015 enades världens länder om att begränsa den globala temperaturökningen 
till väl under två grader, med ambitionen att nå en och en halv grad, jämfört 
med förindustriella nivåer. Sverige ska ta täten i klimatomställningen och bli 
världens första fossilfria välfärdsland. 

För att få en heltäckande bild av klimatpåverkan och utsläpp behövs både ett 
geografiskt perspektiv och ett konsumtionsperspektiv. Det geografiska 
perspektivet beskriver utsläpp av växthusgaser som sker i Vara kommun från 
bland annat varuproduktion, transporter och el- och värmeförsörjning. 
Konsumtionsperspektivet beskriver istället den klimatpåverkan som 
kommunens och invånarnas konsumtionsmönster orsakar både i Vara 
kommun och i resten av världen. 

Idag studeras det hållbara samhället främst utifrån städers perspektiv där 
landsbygden blir problematiserad och därmed är det viktigt att definiera 
landsbygdens roll. Landsbygden kan till exempel ha det svårt att nå målet att 
ta bort klimatpåverkande utsläpp, eftersom man inte ser några möjligheter att 
klara transporter i glest befolkade områden på annat sätt än med bil och 
lastbil. Utöver transporter är landsbygden en viktig miljö avseende bland 
annat framtida behov av råvaror, energi och livsmedel, varför det vore 
felaktigt att studera landsbygden utan hänsyn till dess roll som producent. 

Idag har det mesta vi gör en direkt eller indirekt klimatpåverkan genom 
utsläpp av växthusgaser. Vi reser och förflyttar oss. Vi äter och konsumerar. 
Vi bor i och värmer våra hus. Vi tankar våra fordon och använder el. Det ska 
vi inte sluta med! Men vi behöver fundera på om vi kan göra de här sakerna 
på ett annorlunda sätt. Med små medel som inte behöver påverka vår vardag 
kan vi göra stor skillnad i vår miljöbelastning. Som konsumenter märker vi till 
exempel ingen skillnad om vi använder el producerad av förnybara 
energikällor eller av kolkraft. Vi får lika bra, eller bättre, belysning genom att 
använda energieffektiv LED-teknik. Våra bilar kan köras lika bra med 
förnybara drivmedel som med bränslen från fossil olja. Eller så kan vi göra 
små förändringar i det vi äter och minska mängden av de livsmedel som har 
störst klimatpåverkan.  



 

 

Precisering av fokusområdet 
För att närmare definiera vad fokusområdet betyder för Vara kommun har 
det preciserats för att bli mer konkret och mätbart för att arbetet med att 
identifiera aktiviteter ska bli tydligare. Preciseringarna har sin grund i både 
nationella- och regionala miljökvalitetsmål och är utformade för att både 
omfatta Vara kommun som organisation men även Vara kommun som 
geografisk plats. De preciseringar som Vara kommun ska arbeta mot är 
följande:  

 År 2030 ska den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i 

bostäder och lokaler, i kommunens eget fastighetsbestånd, minska 

med 20% med basår 2020.  

 Inom Vara kommuns geografiska område ska utsläppen av 

växthusgaser, per invånare, år 2030 vara 80 % lägre jämfört med 

1990- årsnivå. 

 Köpt energi, som används i kommunens och bolagens egna 

verksamheter ska vara fossiloberoende år 2025. 

 Kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende senast år 2030.   

 Andel miljöbilar samt antal tankställen och laddplatser för 

förnyelsebara drivmedel ska öka inom Vara kommuns geografiska 

område jämfört med 2020. 

En cirkulär och resurseffektiv 

kommun 

Bakgrund 
Globalt sett så förbrukas jordens resurser i en sådan utsträckning att det 
motsvarar cirka 1,5 jordklot. Skulle hela jorden konsumera på samma sätt som 
vi gör i Sverige skulle det behövas 4,5 jordklot för att täcka resursbehovet. 
Sverige har idag ett utbrett system för återvinning av olika materialslag från 
avfallet. Ur ett globalt perspektiv ligger vi i framkant. Men vi kan bli bättre! I 
fråga om resursanvändning är vårt system ineffektivt och vi behöver skapa 
fler och mer heltäckande system för cirkulära resursflöden. Outnyttjade 
resurser kan komma till användning samtidigt som material kan återanvändas 
fler gånger innan de återvinns. 

En av de stora utmaningarna för att uppnå en hållbar utveckling är att 
förebygga avfall och hantera det avfall som uppstår på ett resurseffektivt sätt. 
Jordens befolkning fortsätter att öka, liksom den ekonomiska tillväxten. Den 
ekonomiska tillväxten har i stor utsträckning drivits av en ökad konsumtion, 
som också lett till ökad efterfrågan på jungfrulig råvara. Hittills har det funnits 
en stark koppling mellan mängden avfall och ekonomisk tillväxt, dvs. 
avfallsmängderna har ökat när konsumtionen har ökat. Stora miljövinster kan 
erhållas genom att minska mängden avfall, inte minst genom att skapa mer 
cirkulära resursflöden genom bland annat ecodesign. 

När varor och produkter nytillverkas krävs ofta stora mängder resurser som 
till exempel vatten, energi och annan, ofta jungfrulig, råvara. Genom att 
erbjuda bättre möjligheter till återvinning och återanvändning i samband med 



 

 

att fler företag arbetar med ecodesign skulle vi kunna hushålla med naturens 
resurser på ett mycket mer effektivt sätt.  

Matsvinn har de senaste åren fått ökad uppmärksamhet av flera orsaker. En är 
att ett minskat matsvinn ökar våra möjligheter att föda en ökande global 
befolkning. En annan orsak är hållbarhetsaspekten då matsvinnet innebär ett 
slöseri med resurser som påverkar både klimat och miljö. Livsmedelsområdet 
är bara ett av många exempel på att vår resursanvändning sträcker sig längre 
än till endast den konsumerade varan. Matsvinnet förekommer i hela 
produktions-, försäljnings- och konsumtionskedjan för livsmedel och innebär 
att miljöbelastningen från livsmedelsproduktionen blir onödigt stor. Matavfall 
uppkommer i flera olika led i livsmedelskedjan; vid tillverkning, hos grossister, 
leverantörer, butiker, restauranger och storkök samt hos hushållen. Beroende 
på produkt varierar svinnet mellan 10 och 50 procent i hela kedjan. 
Undersökningar visar att de svenska hushållen står för en mycket stor del av 
matavfallet. En kartläggning av mängden matavfall i Sverige 2016 visar att det 
uppkommer ungefär 1,3 miljoner ton matavfall per år. Då är även 
primärproduktionen inkluderad. Hushållen svarar för den absolut största 
delen, 917 000 ton. Det motsvarar cirka 95 kilo per person och år. Det finns 
med andra ord potential för att hushålla med resurserna inom 
livsmedelsområdet, exempelvis genom att arbeta för ett ändrat 
konsumtionsmönster, beteende och attityder samt genom ett aktivt, 
långsiktigt arbete i våra stor- och skolkök.  

Precisering av fokusområdet 
För att närmare definiera vad fokusområdet betyder för Vara kommun har 
det preciserats för att bli mer konkret och mätbart för att arbetet med att 
identifiera aktiviteter ska bli tydligare. Preciseringarna har sin grund i både 
nationella- och regionala miljökvalitetsmål och är utformade för att både 
omfatta Vara kommun som organisation men även Vara kommun som 
geografisk plats. De preciseringar som Vara kommun ska arbeta mot är 
följande:  

 Avfall från boende och verksamma minskar och det avfall som 

uppkommer tas omhand resurseffektivt. 

 År 2025 ska andelen avfall som samlas in för återvinning, inklusive 

biologisk behandling, vara minst 45 procent. 

 Farligt avfall förebyggs och hanteras säkert 

 År 2025 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 

butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att 

växtnäring och energi tas till vara. 

 Matavfall från offentlig verksamhet ska minska till max 45 gram per 

portion. 

  



 

 

En kommun som vårdar naturen 

och främjar biologiskt mångfald 

Bakgrund 
Allt liv på jorden är beroende av biologisk mångfald. För att arter ska kunna 
stå emot ett yttre hot, som förändring av den lokala miljön, bakterie- och 
virusangrepp, föroreningar och liknande behövs biologisk mångfald. 
Biologisk mångfald behövs även för genetisk variation och är även viktig för 
oss människor eftersom den möjliggör att våra ekosystem kan förse oss med 
mat, medicin och diverse andra livsnödvändigheter. Naturens ekosystem 
hjälper oss även att pollinera våra grödor, återvinna näringsämnen och rena 
luft och vatten. Vidare är biologisk mångfald en försäkring inför framtida 
behov. Varierande natur- och vattenområden är även en förutsättning för 
sociala och kulturella aktiviteter som friluftsliv med rika naturupplevelser, 
turism, rekreation och attraktiva boendemiljöer.  

Studier pekar på att mänskligheten påverkar jordens ekosystem och 
livsmiljöer. Därför bör hänsyn till biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
ingå i samhällsplaneringen. Hot mot den biologiska mångfalden kan vara 
habitatdegradering, föroreningar och invasiva arter.  

Vara kommun ligger på en unik plats – ett av Sveriges mest bördiga 
jordbruksområden. Detta tillsammans med våtmarksområden, skogar och 
ravinlandskap ger oss tillgång till en rad ekosystemtjänster som gör att vi kan 
dricka rent vatten, andas ren luft och handla mat som odlas på närliggande 
jordar. Vår utmaning ligger i att ta hand om de mest värdefulla naturmiljöerna 
samtidigt som vi återskapar och restaurerar miljöer det råder brist på. En 
viktig del i det arbetet är att binda samman eller minska avståndet mellan 
gröna och blåa strukturer i landskapet. En väl fungerande blå-grön 
infrastruktur bidrar till att ekosystemen blir mer motståndskraftig mot 
störningar som exempelvis klimatförändringar.  

Utöver arbetet med grön infrastruktur är arbetet med naturvård av vikt för att 
bevara biologisk mångfald. Naturvård innebär att värdefulla arter och 
områden skyddas, förvaltas och utvecklas i en hållbar takt för att möta 
människors behov av naturen. 

Något som starkt bidragit till en ökad välfärd är de kemiska ämnen som 
människan tillverkat eller utvunnit. Dessvärre har en del av dessa ämnen även 
orsakat allvarliga skador på människor och miljön.  

Kemikalieproduktionen i världen har blivit mer än femtio gånger större de 
senaste 50 åren. Många av våra vanligaste produkter, dom vi använder 
dagligen, innehåller och ger ifrån sig kemikalier. I blodprover och bröstmjölk 
från människor har forskarna hittat över 300 ämnen, en del kan påverka 
hormonsystemet eller nervsystemet. Barn och unga är mer känsliga för 
kemikalier än vuxna. Det beror till viss del på att deras kroppar inte är 
färdigutvecklade. Exempel på ämnen som har uppmärksammats mycket och 
orsakat hälsoproblem är asbest, radon och PCB som förekommer i 
byggnadsmaterial. Vi kommer under lång tid framöver att få fortsätta att 
sanera byggnader eller genom ventilation förhindra att det uppstår 
hälsoproblem på grund av radon i inomhusmiljön. 



 

 

Genom att minska antalet kemikalier som används i kommunens 
verksamheter, byta ut skadliga kemikalier mot mindre skadliga kemikalier, se 
till att farligt avfall hamnar på rätt plats, arbeta med en kemikaliesmart 
förskola, åtgärda förorenade områden och göra aktiva val som konsumenter 
kan vi minska riskerna kopplade till kemikalieanvändning. Miljötillsyn är även 
ett viktigt verktyg för att driva på arbetet med att begränsa användningen och 
spridningen av skadliga kemikalier.  

Vara kommun ska, precis som alla andra kommuner, nå upp till 
miljökvalitetsnormen för vatten enligt EU:s ramdirektiv. Det finns två 
klassningar, en för ekologisk status och en för kemisk status. Sverige har 
problem med att uppfylla den kemiska klassningen där kvicksilver ingår. 
Kvicksilvret kommer från historiska luftutsläpp i våra grannländer som har 
deponerats på våra marker under lång tid och kontinuerligt frigörs till 
vattendrag och sjöar. Miljökvalitetsnormerna skulle ha varit uppfyllda senast 
2015 men de flesta vattendrag och sjöar har fått en tidsfrist till 2021 eller till 
och med 2027. Dispens med mindre stränga krav kan beviljas för de områden 
som är särskilt påverkade av mänsklig aktivitet och där det är tekniskt 
omöjligt att uppfylla miljökvalitetskraven. Kommunen har ett stort ansvar i 
arbetet med att förbättra vattenkvaliteten men kan inte göra det utan att 
samarbeta med andra aktörer. 

Varas vatten präglas av övergödning på grund av belastning av näringsämnen 
(fosfor, kväve och organiskt material). Viktiga källor till övergödning är 
jordbruk och enskilda avlopp. Mycket arbete återstår för att klara 
miljökvalitetsnormerna. 

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner på och sköljer av 
hårdgjorda ytor i samhället och kan utgöra en spridningsväg för föroreningar. 
En långsiktig planering är viktig för att hantera dagvatten och minska 
spridning av föroreningar. Med klimatförändringarna ökar även risken för fler 
skyfall vilket ställer större krav på att kunna leda bort och rena större volymer 
dagvatten utan att det orsakar skador på fastigheter och infrastruktur. Här är 
tätorternas grönytor och den fysiska planeringen viktiga verktyg för att 
minska dessa risker.  

Precisering av fokusområdet 
För att närmare definiera vad fokusområdet betyder för Vara kommun har 
det preciserats för att bli mer konkret och mätbart för att arbetet med att 
identifiera aktiviteter ska bli tydligare. Preciseringarna har sin grund i både 
nationella- och regionala miljökvalitetsmål och är utformade för att både 
omfatta Vara kommun som organisation men även Vara kommun som 
geografisk plats. De preciseringar som Vara kommun ska arbeta mot är 
följande:  

 Utsläpp av skadliga ämnen till luft ska minska. 

 Vara kommun ska arbeta för att kommunens sjöar och vattendrag ska 

uppnå minst god ekologisk status eller potential och god kemisk 

status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön.   

 Värdefulla naturtyper och kulturlandskap bevaras, utvecklas och 

återskapas. 



 

 

 Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av 

samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska 

mångfalden. 
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