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Åtgärder i Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 

Åtgärder inom utmaningen  
MINSKAD KLIMATPÅVERKAN OCH 
REN LUFT 

Förslag huvudaktör 
Förslag medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

KL1 Minska exponeringen för höga halter av partiklar 
från vägtrafik i tätorter 
a) Sammanställa i vilka tätorter och på vilka gator 
människor är mest exponerade för partikelhalter som 
överskrider miljömålets precisering. 
b) Genomföra åtgärder för att minska höga halter av 
partiklar på belastade gator och stråk, t.ex. åtgärder 
för en minskad vägtrafik, fysisk planering för ett 
transporteffektivt samhälle, införande av miljözoner 
eller dubbdäcksförbud, gå över till vägbeläggning med 
låga partikelemissioner, dammbindning samt 
regelbunden sopning av gatorna under vårvintern. 

Kopplar till Klimat 2030, fokusområde 1 Hållbara transporter. 

Länsstyrelsen (a) 
Kommunerna (b) 
Kommunerna (a) 
Göteborgsregionens 
luftvårdsförbund (a) 
Luft i Väst (a) 
Trafikverket (b) 
Länsstyrelsen (b) 

 

KL2 Minska utsläppen av bensapyren och partiklar 
från småskalig vedeldning 
a) Kartlägga omfattningen och utbredningen av 
småskalig eldning i länets kommuner. 
b) Informera om hur man eldar rätt och om 
hälsopåverkan från vedeldning. 

Länsstyrelsen (a) 
Kommunerna (b) 
Kommunerna (a) 

 

KL3 Minska industriernas utsläpp av flyktiga 
organiska ämnen (VOC) 
a) Genom tillsyn och prövning fortsätta arbetet med 
att minska industriernas utsläpp av VOC. 
b) Fördjupad kartläggning av olika typer av VOC-
utsläpp från industrin, deras bidrag till VOC-halterna i 
Göteborg samt bidraget till den regionala 
ozonbildningen. Syftet är att kunna identifiera 
effekterna av utsläppen på människors hälsa och 
miljö, samt identifiera de industrikällor som är 

Länsstyrelsen (a, b) 
Göteborgsregionens 
luftvårdsförbund (b) 
Verksamhetsutövare (a) 
Kommuner (a) 
Berörda medlemmar 
med VOC-utsläpp i 
Göteborgsregionens 
luftvårdsförbund (b) 

 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/miljomal
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/publikationer/2017/Sidor/2017-45.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/publikationer/2017/Sidor/2017-45.aspx


viktigast att åtgärda och att identifiera de platser där 
påverkan är som störst som underlag till fysisk 
planering samt prövning och tillsyn. 

Koppling till åtgärd KL4 Minska utsläppen av lösningsmedel från 
hushåll. 

KL4 Minska utsläppen av lösningsmedel från hushåll 
a) Följa frågan om lämpliga åtgärder för att minska 
hushållens användning av produkter som avger 
lösningsmedel och informera kommunerna. 
b) Informera om hur hushållen kan minska sina 
utsläpp av flyktiga organiska ämnen. 

Koppling till åtgärd KL3 Minska industriernas utsläpp av flyktiga 
organiska ämnen (VOC). 

Länsstyrelsen (a) 
Kommunerna (b) 
Kommunerna (a) 
Länsstyrelsen (b) 

 

KL5 Minska exponeringen för höga halter kvävedioxid 
i stadsluften 
a) Följa upp att beslutade åtgärder i det reviderade 
åtgärdsprogrammet för kvävedioxid i 
Göteborgsregionen för att klara miljökvalitetsnormer 
(MKN) har genomförts. 
b) Sammanställa i vilka tätorter och på vilka gator 
människor är mest exponerade för 
kvävedioxidhalter som överskrider miljömålets 
precisering. 
c) Genomföra åtgärder för att minska höga halter av 
kvävedioxid genom att på dessa gator och stråk, t.ex. 
åtgärder för minskad vägtrafik särskilt tung trafik, 
fysisk planering för ett transporteffektivt samhälle, 
införande av miljözoner, ställa krav på arbetsmaskiner 
vid upphandling, uppmuntra övergång från diesel- och 
bensindrift till fordonsgas och elektrifierade 
transporter. 

Kopplar till Klimat 2030, fokusområde 1 Hållbara transporter. 

Länsstyrelsen (a,b) 
Kommuner (c) 
Göteborgs stad (a) 
Mölndals stad (a) 
Trafikverket (a) 
Västtrafik (a) 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund (a) 
Västra 
Götalandsregionen (a) 
Kommunerna (b) 
Göteborgsregionens 
luftvårdsförbund (b) 
Luft i väst (b) 
Trafikverket (c) 
Länsstyrelsen (c) 

 

Klimat2030- Västra Götaland ställer om 
 

  

Genomförandet av Klimat 2030 kommer innebära 
kraftsamlingar inom respektive. fokusområde och dess 
satsningar. Detaljer om åtgärder och förslag på aktörer 
tas fram löpande och hittas på www.klimat2030.se . 

Länsstyrelsen är en 
viktig aktör i Klimat 2030 

 

  

http://www.klimat2030.se/


Åtgärder inom utmaningen HÅLLBAR 
ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER 

Förslag huvudaktör 
Förslag medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

V1 Skydda värdefulla sjöar och vattendrag 
Skydda och restaurera sjöar och vattendrag som har värdefulla 
natur- och kulturmiljöer. 

Kopplar till andra åtgärder om skydd av naturområden såsom V14 (marina 

skyddade områden), V21 och V28 (skydd av dricksvattenförsörjningen), SO3 Skydda 
värdefulla våtmarksområden och SO4 Skydda värdefulla skogsområden. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Skogsstyrelsen 
Markägare 
Verksamhetsutövare 
Ideella organisationer 

 

V2 Skapa och bevara ekologiska kantzoner 
a) Inkludera ekologiska kantzoner i kommunala planer som 

betydelsefulla ekosystemtjänster. 
b) Informera om kantzoners ekologiska betydelse. 

Kopplar till prioriterade områden i åtgärd SO18 Bevara och stärka grön 
infrastruktur i hela landskapet, samt åtgärd V40 (åtgärd 4 för Skogsstyrelsen i 
Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt) samt 
regional handlingsplan för klimatanpassning. 

Kommunerna (a) 
Länsstyrelsen (b) 
Skogsstyrelsen (b) 
Markägare (a, b) 
Ideella organisationer (a, 

 

V4 Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS) 
a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ 

utom i de få fall när fluorinnehållande brandskum krävs. 
Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska 
användas för fluorerade ämnen. 

b) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av 
brandövningsplatser eller där släckningsinsatser med 
fluorerade brandskum genomförts. 

c) Genomföra åtgärder på platser som är kraftigt förorenade av 
högfluorerade ämnen. 

Räddningstjänster (a, b, 
c) 
Försvaret (b, c) 
Kommunerna (a, b, c) 
Länsstyrelsen (b, c) 
Generalläkaren (b, c) 

 

V5 Genomföra regionalt program för efterbehandling av 
förorenade områden 
a) Genomföra aktiviteter enligt det regionala programmet för 

efterbehandling av förorenade områden 2017–2019. 
Programmet omfattar prioriteringar av arbetet med alla 
förorenade områden. 

b) Ta fram kommunala handlingsplaner för efterbehandling av 
förorenade områden. 

Kopplar till åtgärd BK5 Sanera förorenade områden för att bygga bostäder och V34 

(åtgärd 10 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt) samt regional handlingsplan för klimatanpassning. 

Länsstyrelsen (a) 
Kommunerna (b) 
Kommunerna (a) 
Verksamhetsutövare (a) 
Fastighetsägare (a) 
Länsstyrelsen (b) 

 

V6 Genomföra kommunal kust- och havsplanering 
Ta fram och anta kommunala översiktsplaner för marina 
kustområden, som samordnas med havsplan för Västerhavet. 

Kopplar till åtgärd V7 Samverka i framtagandet av havsplan för Västerhavet, samt 
V22 (åtgärd 6 för kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt) samt regional handlingsplan för klimatanpassning. 

11 kustkommuner 
Länsstyrelsen 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
(GR) 
Tillväxt Norra Bohuslän 
Svinesundskommittén 
Västra Götalandsregionen 

 

V7 Samverka i framtagandet av havsplan för Västerhavet 
Samverka i framtagandet av havsplan för Västerhavet, samt 
samordna länets kustkommuners översiktliga planering enligt 
Plan- och bygglagen med Västerhavsplanen. 

Länsstyrelsen 
Kustkommunerna 
Regionala organ 

 



Kopplar till åtgärd V6 Genomföra kommunal kust- och havsplanering samt V22 
(åtgärd 6 för kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns 
vattendistrikt). 

V8 Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen 
Öka möjligheten till ett miljöanpassat båtliv genom att: 
a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar 
b) erbjuda fler möjlighet att nyttja båtbottentvätt samt 

säkerställa funktionen av befintliga reningsanläggningar c) 
erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under 
sommarsäsong 

d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin och elladdning 
av motorer 

e) skrota uttjänta fritidsbåtar. 

Kopplar till åtgärd V5 Genomföra regionalt program för efterbehandling av 
förorenade områden. 

Småbåtshamnar (a-e) 
Kommuner (a-e) 
Näringsliv (d, e) 
Småbåtsägare (e) 
Länsstyrelsen (b) 
Intresseorganisationer 
Ideella organisationer 

 

V9 Bedriva fisketillsyn vid kust- och inlandsvatten 
Bedriva fisketillsyn på fritids- och yrkesfiske i sjöar, vattendrag 
och kustvattenområdet samt verka för regelförändringar. 

Kopplar till åtgärd V10 Ta fram och genomföra fiskevårds- och 
fiskförvaltningsplaner. 

Länsstyrelsen 
Fiskevårdsområden 
Fiskevårdsområdesföreni
ngar 
Fiskerättsinnehavare 
Sjöpolisen 
Kustbevakningen 

 

V10 Ta fram och genomföra fiskevårds- och 
fiskförvaltningsplaner 
a) Ta fram en förvaltningsplan för Vänerlax. 
b) Arbeta aktivt med fiskevård och förvaltning, exempelvis 

genom att ta fram fler fiskevårdsplaner samt genomföra 
åtgärder i befintliga planer. 

Kopplar till åtgärd V9 Bedriva fisketillsyn vid kust- och inlandsvatten. 

Länsstyrelsen (a) 
Fiskevårdsområdesföreni
ngar (b) 
Länsstyrelsen i Värmlands 
län (a) 
Kommunerna (b) 
Länsstyrelsen (b) 

 

V11 Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk 
a) Minska halten näringsämnen i kustvattnen genom att öka 

antalet aktiva odlingar av musslor, ostron, alger och 
sjöpungar. 

b) Tillgängliggöra mark och underlätta lösningar för en 
fungerande logistik vid drift och skörd av sjöbaserad 
blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande 
odlingar. 

Kopplar till Klimat 2030 fokusområde 2: Klimatsmart och hälsosam mat. 

Länsstyrelsen (a) 
Kustkommunerna (b) 
Näringslivet (a, b) 
Universitet och högskolor 
(a) 

 

God havsmiljö 2020: 
Marin strategi för Nordsjön och 
Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för 
havsmiljön 
(Hela åtgärdsprogrammet finns på www.havochvatten.se) 

Huvudaktör 
Medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

V12 (ÅPH 7) Länsstyrelserna: att bistå Havs- och 
vattenmyndigheten i att utreda var ytterligare 
fredningsområden bör införas i kustområdena. Gäller 
kustlänsstyrelser. 

Länsstyrelsen  

http://www.havochvatten.se/


V14 (ÅPH 27) Länsstyrelserna: att utifrån riktlinjer och kriterier 
framtagna i Havs- och vattenmyndighetens nationella plan för 
marint områdesskydd inrätta nya marina skyddade områden i 
tillräcklig geografisk omfattning med lämpliga 
förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna hjälpa 
till att nå god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen. 

Kopplar till prioriterade områden i åtgärd SO18 Bevara och stärka grön 
infrastruktur i hela landskapet. 

Länsstyrelsen 
Kustkommunerna 

 

V15 (ÅPH 28) Länsstyrelserna: att införa förvaltningsåtgärder i 
marina skyddade områden befintliga/nya, där sådana inte finns 
idag. 

Länsstyrelsen  

V16 (ÅPH 31) Länsstyrelsen: att i samverkan med Havs- och 
vattenmyndigheten och berörda kommuner genomföra 
restaureringsåtgärder för ålgräs i Västerhavet. 

Kopplar till åtgärd SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter. 

Länsstyrelsen 
Kustkommunerna 

 

Observera att Länsstyrelsen även ska bistå Havs- och vattenmyndigheten i ÅPH 29 och ÅPH 30 om restaurering och 
ekologisk kompensation. Länsstyrelsen och kommunerna har även ansvar att rapportera genomförda åtgärder enligt 
åtgärd ÅPH 32. 

Förvaltningsplan 2016–2021 
Västerhavets och Södra Östersjöns 
vattendistrikt – Del 4: Åtgärdsprogram 
2016–2021 
(Hela åtgärdsprogrammen finns på 
www.vattenmyndigheterna.se) 

Huvudaktör 
Medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

V22 (åtgärd 6) Kommunerna ska genomföra sin översikts- och 
detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att 
den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 
följas. 
 
Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. 
 
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande. 

Kopplar till åtgärd V33 (åtgärd 9 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för 
Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt). 

Kommunerna 
Länsstyrelsen 

 

V23 (åtgärd 7) Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- 
och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas.  
 
Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. 
 
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande. 

Kommunerna 
Länsstyrelsen 

 

V25 (åtgärd 1) Länsstyrelserna ska utöka och prioritera sin tillsyn 
av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter enligt 9 
och 11 kap. miljöbalken, så att tillsynen med beaktande av 
avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som 

Länsstyrelsen 
Trafikverket 
Kommunerna 

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/


bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller 
riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana 
verksamheter ställs krav på genomförande av åtgärder som 
bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 
Åtgärden ska genomföras med stöd av de åtgärdsplaner som ska 
utarbetas enligt Länsstyrelsernas åtgärd 5. 
 
Åtgärden ska när så är motiverat genomföras i samverkan med 
Trafikverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 
Kammarkollegiet och berörda kommuner. 
 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Kopplar till V17 (åtgärd 1 för Kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets och 
Södra Östersjöns vattendistrikt) och V29 (åtgärd 5 för Länsstyrelserna 
Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt). 

V26 (åtgärd 2) Länsstyrelserna ska bedriva tillsyn i syfte att 
identifiera de behov och möjligheter som finns att ställa krav på 
miljöhänsyn vid samtliga vattenkraftverk och dammar, på ett 
sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 
följas. 
 
Åtgärden ska genomföras så att det årligen, från och med år 
2017, utövas tillsyn vid minst en femtedel av berörda 
vattenkraftverk och dammar i respektive län. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 

 

V27 (åtgärd 3. Länsstyrelserna ska via sin tillsyn eller genom 
vägledning till kommunerna säkerställa att verksamhetsutövare 
som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som påverkar 
vattenmiljön genomför egenkontroll och har de kontrollprogram 
som behövs för att möjliggöra en bedömning av 
verksamheternas eller åtgärdernas inverkan på den ekologiska, 
kemiska och kvantitativa statusen och den ekologiska 
potentialen i vattenförekomster. 
 
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder 
vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. 
 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 

 

V28 (åtgärd 4) Länsstyrelserna ska prioritera arbetet med 
långsiktigt skydd av dricksvattentäkter. Länsstyrelserna 
behöver särskilt: 
a) förstärka arbetet med inrättande av vattenskyddsområden 

och förkorta handläggningstiderna vid inrättande av 
vattenskyddsområden, 

b) genomföra systematisk och regelbunden tillsyn av 
vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter, 

c) inom sin tillsynsvägledning till kommunerna ge råd och stöd i 
arbetet med att inrätta och bedriva tillsyn i 
vattenskyddsområden, 

d) utarbeta regionala vattenförsörjningsplaner i samverkan med 
kommunerna, 

e) genom tillsyn kontrollera att tillståndspliktiga vattenuttag i 
grund- och ytvatten har tillstånd, särskilt i områden med 
dricksvattenförekomster. 

 
Åtgärderna enligt punkterna c), d) och e) ska vara genomförda 
senast två år efteråtgärdsprogrammets fastställande. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 

 



Kopplar till åtgärd V21 (åtgärd 5 för kommunerna i Åtgärdsprogram för 
Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt) samt regional handlingsplan för 
klimatanpassning. 

V29 (åtgärd 5) Länsstyrelserna ska ha åtgärdsplaner för 
avrinningsområden inom sina respektive län, och årligen 
uppdatera dem för att säkerställa att åtgärderna i planerna 
genomförs och följs upp. Åtgärdsplanerna ska ha fokus på de 
vattenförekomster där det behövs åtgärder för att 
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsplanerna ska 
särskilt innehålla strategier för: 
a) länsstyrelsens vägledning av kommunernas 

översiktsplanering, 
b) samverkan med Trafikverket, Generalläkaren och 

kommunerna om de åtgärder som dessa behöver vidta för att 
öka vandringsbarheten för fisk och andra vattenlevande 
organismer vid vägpassager över vatten, 

c) hur behovet av åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna 
för vatten kan vägas in och samordnas med arbetet med 
prioritering av stöd, ersättningar och rådgivningsinsatser inom 
landsbygdsprogrammet, och 

d) de avrinningsområden som är påverkade av 
vattenkraftverksamheter. 

 
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande och ska sedan genomföras 
kontinuerligt. 

Kopplar till V25 (åtgärd 1 för Länsstyrelserna i Åtgärdsprogram för Västerhavets 
och Södra Östersjöns 
vattendistrikt). 

Länsstyrelsen  

V30 (åtgärd 6) Länsstyrelserna ska prioritera och utveckla sin 
rådgivningsverksamhet för att minska växtnäringsförluster och 
förluster av växtskyddsmedel till vattenförekomster där det 
finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan 
följas på grund av sådan påverkan. 
 
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket. 
 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Kopplar till åtgärd SO10 Bedriva miljörådgivning i lantbruket. 

Länsstyrelsen  

V31 (åtgärd 7) Länsstyrelserna ska utveckla sin 
tillsynsvägledning till kommunerna så att de kan ställa de krav 
som behövs för att minska växtnäringsförluster och förluster av 
växtskyddsmedel till vattenförekomster där det finns en risk för 
att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av 
sådan påverkan. 
 
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket.  
 
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter 
åtgärdsprogrammets genomförande och ska sedan genomföras 
kontinuerligt. 

Kopplar till åtgärd V18 (åtgärd 2 för Kommunerna i Åtgärdsprogram för 
Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt). 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 

 

V32 (åtgärd 8) Länsstyrelserna ska utveckla sin vägledning till 
kommunerna gällande prövning och tillsyn av enskilda avlopp. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 

 



Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder 
vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. 
 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Kopplar till åtgärd V20 (åtgärd 4 för Kommunerna i Åtgärdsprogram för 
Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt). 

V33 (åtgärd 9) Länsstyrelserna ska vägleda kommunerna vid 
översikts- och detaljplanering så att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas. Länsstyrelserna behöver särskilt bevaka 
att: 
a) det framgår av översiktsplanen hur miljökvalitetsnormerna 

för vatten kommer att följas. 
b) prioritering av åtgärder på kommunal nivå görs utifrån 

aktuella regionala eller mellankommunala planeringsunderlag 
för naturresurser. 

c) kommunerna i sin detaljplanering har använt aktuellt och 
relevant underlag från Vatteninformationssystem Sverige. 

 
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder 
vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. 
 
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Boverket. 
 
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande och ska sedan genomföras 
kontinuerligt. 

Kopplar till åtgärd V22 (åtgärd 6 för Kommunerna i Åtgärdsprogram för 

Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt). 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 

 

V34 (åtgärd 10) Länsstyrelserna ska i sitt arbete med 
bidragsansökningar och tillsyn av förorenade områden 
fortsätta prioritera områden med påverkan på 
vattenförekomster där det behövs förebyggande eller 
förbättrande åtgärder för att se till att miljökvalitetsnormerna 
för vatten kan följas. 
 
Åtgärden ska genomföras i samråd med Naturvårdsverket, 
Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökning 
och kommunerna. 
 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Kopplar till åtgärd V5 Genomföra regionalt program för efterbehandling av 

förorenade områden och 
BK5 Sanera förorenade områden för att bygga bostäder. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 

 

V35 åtgärd 11) Länsstyrelserna ska säkerställa att kalkning av 
försurade sjöar och vattendrag enligt nationella riktlinjer kan 
fortsätta enligt den nationella kalkningsplanen och om 
nödvändigt utöka eller omlokalisera åtgärdsområden för 
kalkning. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de 
åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas. 
 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 

 



V36 (åtgärd 12) Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt 
tillsynsuppdrag, kontrollera och följa upp att Trafikverket vidtar 
de åtgärder i det allmänna väg- och järnvägsnätet som behövs 
för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 
 
Åtgärden ska påbörjas senast i juni 2018 och ska sedan 
genomföras återkommande minst en gång per år. 

Kopplar till åtgärd V41 (åtgärd 1 för Trafikverket i Åtgärdsprogram för 
Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt). 

Länsstyrelsen 
Trafikverket 

 

V37 (åtgärd 1) Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sin 
tillsyn av skogsbruksverksamheter i syfte att tillräckliga 
åtgärder vidtas för att minimera påverkan från dessa 
verksamheter i anslutning till vattenförekomster där det finns 
risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. 
 
Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda 
länsstyrelser och kommuner. 
 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Skogsstyrelsen 
Länsstyrelsen 
Kommunerna 

 

V38 (åtgärd 2) Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sitt 
arbete med information, kunskapsförmedling och återkoppling 
till skogsbruket, samt vid behov utveckla nya eller förändrade 
styrmedel eller arbetssätt på området. Åtgärden behöver särskilt 
fokusera på att minska tillförseln av näringsämnen, kvicksilver 
och partiklar till sjöar och vattendrag, upprätthålla 
skogsmarkens buffertförmåga mot försurning, samt minska den 
fysiska påverkan på vattenmiljön. 
 
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder 
vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. 
 
Åtgärden ska genomföras i samråd med länsstyrelserna, Havs- 
och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges 
geologiska undersökning. 
 
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande. 

Kopplar till åtgärd SO5 Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom 
målbilder. 

Skogsstyrelsen 
Länsstyrelsen 

 

V39 (åtgärd 3) Skogsstyrelsen ska utveckla och implementera 
metoder för uppföljning av den miljöhänsyn som tas av 
skogsbruket, med avseende på påverkan på vattenmiljön. 
Arbetet behöver framförallt fokusera på dikningsåtgärder, 
hänsynsuppföljning och kvantifierbara metoder för uppföljning. 
 
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder 
vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. 
 
Åtgärden ska genomföras i samråd med länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. 
 
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande. 

Skogsstyrelsen 
Länsstyrelsen 

 



Kopplar till åtgärd SO5 Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom 
målbilder. 

V41 (åtgärd 1) Trafikverket ska fortsätta utveckla och 
tillhandahålla kunskapsunderlag och information avseende 
möjligheten att minska vägars och järnvägars påverkan på 
vattenmiljön så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 
Detta ska ske inom Trafikverkets egen organisation, till övriga 
väg- och banhållare och till entreprenörer som genomför 
kontroll, underhåll, ombyggnad och nyanläggningar av vägar. 
Åtgärden ska åtminstone omfatta följande områden: 
a) väg- och järnvägspassager över vatten som utgör 

vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer 
eller medför annan hydromorfologisk påverkan på 
vattenmiljön, 

b) förebyggande åtgärder för att minska olycksrisker och mildra 
effekterna för vattenmiljön vid sådana olyckor, och 

c) åtgärder för att minska påverkan på vattenmiljön från väg- 
och järnvägsavvattning, saltning och användning av 
bekämpningsmedel. 

 
Åtgärden ska genomföras i samverkan med 
Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och kommunerna. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Kopplar till åtgärd V36 (åtgärd 12 för Länsstyrelserna i Åtgärdsprogram för 
Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt). 

Trafikverket 
Länsstyrelsen 
Kommunerna 

 

Observera att kommunerna, Länsstyrelsen Skogsstyrelsen och Trafikverket även ska bistå eller delta i samverkan/ 
samråd med nationella myndigheter i flertalet åtgärder som inte visas här. Hela åtgärdsprogrammet finns på www. 
vattenmyndigheterna.se. 

Åtgärder inom utmaningen HÅLLBART 
BRUKANDE AV SKOG OCH 
ODLINGSLANDSKAP 

Förslag huvudaktör 
Förslag medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

SO1 Förbättra skötseln av strandängar och rikkärr 
a) Erbjuda strandängsträffar till olika målgrupper. 
b) Erbjuda riktad rådgivning med goda exempel till markägare 

och andra målgrupper. 

Kopplar till åtgärd SO2 Upprätta ett nätverk för skötseln av blöta strandängar och 
rikkärr, SO11 Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet samt SO19 
Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter. 

Länsstyrelsen (a, b) 
Lantbrukare 
och deras organisationer 
Markägare, inklusive 
kommuner 
Västkuststiftelsen 

 

SO2 Upprätta ett nätverk för skötsel av blöta strandängar och 
rikkärr 
Upprätta ett nätverk för skötsel av blöta strandängar och rikkärr 
med dålig bärighet, främst inom skyddad natur. Nätverket 
träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte kring exempelvis 
metodik och maskiner. 

Kopplar till åtgärd SO1 Förbättra skötseln av strandängar och rikkärr och SO19 
Genomföra åtgärdsprogram för 
hotade arter. 

Länsstyrelsen 
Övriga länsstyrelser 
Västkuststiftelsen 

 

  



SO3 Skydda värdefulla våtmarksområden 
a) Slutföra reservatsbildning i de fem objekt som ingår i 

Myrskyddsplanen där skyddsarbete har påbörjats. 
b) Skydda våtmarker med höga naturvärden. 

Länsstyrelsen (a, b) 
Kommuner (b) 
Skogsstyrelsen (b) 

 

SO4 Skydda värdefulla skogsområden 
a) Skydda värdefulla skogsområden utifrån strategin för skydd av 

skog. 
b) Ta fram en regional strategi för formellt skydd av skog. 
c) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar. 

Kopplar till åtgärd SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter samt SO12 
Utveckla dialogverktyg om 
markanvändning. 

Länsstyrelsen (a, b) 
Skogsstyrelsen (a, b) 
Skogsägare (c) 
Kommunerna (a) 
Skogsbolag, 
skogsägarföreningar 
och övriga skogsägare (a) 

 

SO9 Samverka för att bevara jordbruksmark 
Starta och driva ett nätverk i samverkan med intresserade 
kommuner för att ta fram gemensamma verktyg och underlag 
för bevarande av jordbruksmark. Nätverket utbyter erfarenheter 
om att hantera målkonflikter och prioriteringar på ett långsiktigt 
hållbart sätt. Syftet är att säkerställa möjligheterna för regional 
livsmedelsproduktion och andra ekosystemtjänster samt 
bevarad kulturlandskapsbild. 

Kopplar till Klimat 2030, fokusområde 2 Klimatsmart och hälsosam mat, satsning 
2.2 Främja hållbart lantbruk 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 

 

SO10 Bedriva miljörådgivning i lantbruket 
Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom 
landsbygdsprogrammet med miljörådgivning till lantbruks- och 
trädgårdsföretag: Greppa Näringen, stärka markbördighet, 
energi- och klimatfrågor, klimatanpassning, 
växtnäringsutnyttjande och användande av växtskyddsmedel. 
Uppdraget samordnas med tillsynsuppdrag som 
behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel och 
karantänskadegörare. 

Kopplar till åtgärd V30 (åtgärd 6 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för 
Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt). 

Länsstyrelsen 
Upphandlade 
rådgivningsaktörer 
Lantbrukare 
Trädgårdsföretag 
Jordbruksverket 
LRF 
Ideella organisationer 

 

SO11 Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet 
Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom 
landsbygdsprogrammet med rådgivning till olika 
landsbygdsaktörer för att stärka biologisk mångfald, 
kulturvärden och naturvårdande åtgärder. Rådgivning, 
kursverksamhet, inventeringar och andra projekt ingår. 

Kopplar till åtgärd SO1 Förbättra skötseln av strandängar och rikkärr, SO2 Upprätta 

ett nätverk för skötsel av blöta strandängar och rikkärr, SO18 Bevara och stärka 
grön infrastruktur i hela landskapet och SO19 Genomföra åtgärdsprogram för 
hotade arter. 

Länsstyrelsen 
Upphandlade aktörer för 
rådgivning 
Lantbrukare 
Markägare 
Ideella organisationer 
Västra Götalandsregionen 
Västarvet 

 

SO12 Utveckla dialogverktyg om markanvändning 
a) Utveckla ett processinriktat arbetsverktyg för att arbeta med 

markanvändning med fokus på helhetsperspektiv, biologisk 
mångfald och kulturmiljövärden. Flera aktörer och större 
markområden kan få en utvecklingsplan utifrån natur- och 
kulturvärden, samarbete och företagande. Modellen tar 
tillvara deltagarnas intresse och omfattar vid behov all 
markanvändning och alla former av samarbete som behövs 
för att nå gemensamma mål. 

b) Sprida verktyget till intresserade aktörer genom information, 
samverkan och stöd. 

Länsstyrelsen (a, b) 
Kommunerna 
Skogsstyrelsen 
SLU 
LRF 
Markägare 
Västarvet 
Ideella organisationer 

 



Kopplar till åtgärd SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter. 

SO13 Ta fram lokalt underlag för att nå målen för betesmarker 
Ta fram och bryta ner kunskapsunderlag till lokal geografisk nivå 
för att konkretisera de regionala tilläggsmålen för slåtter- och 
betesmarkarealer. Även information om särskilt skyddsvärda 
natur- och kulturområden visas lokalt. 

Kopplar till åtgärder SO9 Samverka för att bevara jordbruksmark, SO11 Främja 
natur- och kulturvärden i odlingslandskapet och SO19 Genomföra åtgärdsprogram 
för hotade arter. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Skogsstyrelsen 
LRF 
Markägare 
Västarvet 

 

SO14 Främja ekologisk produktion 
Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom 
landsbygdsprogrammet med rådgivning och kurser till lantbruks- 
och trädgårdsföretag. Syftet är att öka arealen ekologiskt 
certifierad åkermark, antalet ekologiska företag och 
vidareutveckla befintliga ekologiska producenter. 

Kopplar till åtgärd BK7 Främja ekologisk livsmedelskonsumtion samt till Klimat 

2030, fokusområde 2 Klimatsmart 
och hälsosam mat och satsning 2.2 Främja hållbart lantbruk. 

Länsstyrelsen 
Lantbrukare 
Trädgårdsföretag 
Upphandlade 
rådgivningsaktörer 
LRF 
Ekologiska lantbrukarna 
Västra Götalandsregionen 
Jordbruksverket 

 

SO15 Bevara och planera för skyddsvärda träd 
Bevara skyddsvärda träd samt säkra ersättningsträd, i första 
hand i värdetrakter för 
skyddsvärda träd, men även i hela landskapet och i den 
bebyggda miljön genom att: 
a) inventera skyddsvärda träd 
b) erbjuda målgruppsanpassad information om skyddsvärda träd 

till markägare, 
planerare, ideella föreningar och intresserad allmänhet 
c) genomföra kurser i skötsel av skyddsvärda träd 
d) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd. 

Kopplar till åtgärd SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet, 
SO19 Genomföra åtgärdsprogram 
för hotade arter och BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden. 

Länsstyrelsen (a-d) 
Kommunerna (a-d) 
Svenska kyrkan (a, d) 
Skogsstyrelsen (d) 
Markägare (d) 
Västarvet (b, c) 

 

SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet 
a) Ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur till 

2018 och därefter fortsätta processen med handlingsplanen 
samt påbörja genomförandet av de prioriterade åtgärderna i 
handlingsplanen. Verka för ett arbetssätt där ett 
helhetsperspektiv på landskapets ekologiska funktioner tas 
vid planering av alla typer av mark- och vattenanvändning, så 
att de för samhället viktiga ekosystemtjänsterna främjas. 

b) Planen används som ett ramverk för naturvårdsarbetet, som 
underlag för kommunal fysisk planering och 
klimatanpassningsåtgärder samt som underlag för mark-, 
vatten- och havsplanering. 

Planens insatsområden kopplar till: V2 Skapa och bevara ekologiska kantzoner, V14 
(åtgärd 27 skydd av marina områden i Åtgärdsprogram för havsmiljön), SO11 
Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet, SO15 Bevara och planera för 
skyddsvärda träd samt regional handlingsplan för klimatanpassning. Åtgärden har 
även koppling till flera andra åtgärder då biologisk mångfald och grön infrastruktur 
är genomgående för många 
åtgärder 

Länsstyrelsen (a, b) 
Kommunerna 
Västra Götalandsregionen 
Kommunalförbund 
Västarvet 
Skogsstyrelsen 
Trafikverket 
Markägare 
Skogsnäringen 
Fiskenäringen 
Jordbruksnäringen 
Ideella organisationer 

 

  



SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter 
Utveckla och genomföra åtgärdsprogram för hotade arter för att 
uppnå livskraftiga populationer och fungerande livsmiljöer. 
Innebär inventering, åtgärder, uppföljning och 
informationsinsatser. 

Kopplar till åtgärd SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet 
samt flertalet andra åtgärder som gynnar hotade arter. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Mark- och vattenägare 
Brukare av mark och 
vatten 
Trafikverket 
Skogsstyrelsen 
Ideella organisationer 

 

SO20 Motverka spridningen av invasiva främmande arter 
a) Ta fram en regional handlingsplan baserat på ny EU-

förordning. 
b) Bjuda in kommuner och andra aktörer som vill arbeta med 

åtgärder kring främmande arter. 
c) Producera informationsmaterial om främmande arter. 

Kopplar till åtgärd SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter samt 

regional handlingsplan för klimatanpassning. 

Länsstyrelsen (a, b, c) 
Kommunerna 
Trafikverket 
Skogsstyrelsen 
Ideella organisationer 
Västarvet 

 

Åtgärder inom utmaningen GOD 
BOENDEMILJÖ OCH HÅLLBAR 
KONSUMTION 

Förslag huvudaktör 
Förslag medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden 
För varje tätort med över 15 000 invånare upprätta en 
grönstrukturstrategi som del i översiktsplan (ÖP)/ fördjupad 
översiktsplan (FÖP) eller ta fram ett grönstrukturprogram 
kopplat till översiktsplan (ÖP)/ fördjupad översiktsplan (FÖP). 

Kopplar till åtgärd SO9 Samverka för att bevara jordbruksmark, SO16 Använda GIS-
baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering, SO18 
Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet samt regional handlingsplan 
för klimatanpassning. 

Kommunerna 
Fastighetsägare 
Väghållare, kommun eller 
Trafikverket 
Skolor och förskolor 
Länsstyrelsen 

 

BK2 Undersöka formerna för och initiera nätverk eller annat 
projekt, med syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter 
Steg 1: Identifiera berörda aktörer. Undersök syfte och behov av 
exempelvis ett nätverk för att förmedla kunskap om ohälsa till 
följd av trafikbuller, eller annat lämpligt projekt. Identifiera 
lämplig aktör att ansvara för steg 2. 
Steg 2: Starta ett nätverk eller annat projekt. 

Kopplar till Göteborgs stads åtgärdsprogram för buller. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Forskare/experter 
Konsulter inom fysisk 
planering 
och trafikplanering 
Trafikverket 
Miljömedicinskt centrum 
Ev. annan aktör som 
identifieras i steg 1 

 

BK3 Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola samt 
vårdlokaler och andra boenden 
Stärkt egenkontroll samt förebyggande arbete bland annat 
avseende fukt, mögel och ventilation i inomhusmiljön i skola och 
förskola samt vårdlokaler och andra boenden. 

Kommunerna 
Andra aktörer inom 
området 
Länsstyrelsen 

 

BK4 Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk 
planering 
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av 
värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och 
landskap ska bevaras, användas och utvecklas. Detta kan ske 
exempelvis genom ett aktuellt kulturmiljöprogram eller liknande 
strategiskt underlag, som antas som del av översiktsplanen. 

Kommunerna 
Länsstyrelsen 

 



Kopplar till åtgärd SO11 Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet, SO12 
Utveckla dialogverktyg om markanvändning, SO16 Använda GIS-baserade 
naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering, SO18 Bevara och 
stärka grön infrastruktur i hela landskapet, BK1 Skydda och bevara tätorters 
grönområden samt regional handlingsplan för klimatanpassning. 

BK5 Sanera förorenade områden för att bygga bostäder 
Informera och stödja kommuner att söka anslag för sanering av 
förorenade områden för bostadsbyggande, samt hantera 
inkomna ansökningar. 

Kopplar till åtgärd V5 Genomföra regionalt program för efterbehandling av 
förorenade område och V34 (åtgärd 
10 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns 
vattendistrikt). 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Fastighetsägare 

 

BK6 Delta i projektet Giftfri vardag 
a) Arrangera kommunträffar med erfarenhetsutbyte inom 

nätverket Giftfri förskola, samt fokusera på tematiska projekt, 
exempelvis utsortering av befintliga produkter och hjälp vid 
avrop inom upphandling för nya produkter. 

b) Bevilja projektsatsningar för att fasa ut giftiga ämnen i 
textilier inom Västra Götalandsregionens handlingsplan 
”Cirkulärt mode och hållbara miljöer”. 

Kopplar till Klimat 2030, fokusområde 3 Förnybara och resurseffektiva produkter 
och tjänster, satsning 3.3 Design för en hållbar livsstil. 

Västra 
Götalandsregionen (a, b) 
Kommunerna (a, b) 
Miljösamverkan Västra 
Sverige (a) 
Länsstyrelsen (a) 
Näringsliv (b) 
Högskolan i Borås/Science 
park 
Borås (b) 

 

BK7 Främja ekologisk livsmedelskonsumtion 
Öka andelen ekologiska livsmedel inom offentlig sektor genom 
att: 
a) öka inköpen av ekologiska livsmedel inom sjukvården och 

övriga verksamheter inom Västra Götalandsregionen 
b) erbjuda stöd via Skolmatsakademin och projektet ”Öka 

andelen lokalproducerad mat inom offentlig upphandling”. 

Kopplar till åtgärd SO14 Främja ekologisk produktion. 

Kommunerna (a) 
Västra 
Götalandsregionen (a, b) 
Länsstyrelsen (b) 
Kommunerna (b) 

 

BK8 Utbilda och lära för hållbar utveckling 
För utbildning och ett livslångt lärande för barn, ungdomar och 
vuxna om hur vi tillsammans gör världen hållbar och når de 
Globala målen genomförs följande: 
a) samla utbildningsmaterial om miljömål och hållbar utveckling 

på ett överskådligt 
sätt och erbjuda till lärare inom för-, grund- och gymnasieskola 
b) utbilda barn och unga på för-, grund- och gymnasieskola i 

hållbar utveckling med ett integrerat arbetssätt över 
ämnesområden 

c) utbilda studenter på högskolor i hållbar utveckling och 
integrera hållbar utveckling i högskolornas verksamheter 

d) utbilda och engagera barn, unga och vuxna på science centers 
i hållbar utveckling 

e) integrera hållbar utveckling inom folkbildningen. 

RCE Västra Götaland (a), 
Länsstyrelsen (a) 
För-, grund och 
gymnasieskolor (b) 
Göteborgs universitet, 
Chalmers 
tekniska högskola, 
Högskolan i 
Borås, Högskolan Väst, 
Högskolan 
i Skövde, yrkeshögskolor 
(c) 
Universeum, Navet, 
Ekocentrum, 
Molekylverkstan 
Världskulturmuseet, 
Innovatum, 
Johanneberg science 
park, publika 
akvarier och museer (d) 
Studieförbund och 
folkhögskolor 
(e) 
( för medaktörer se Detaljerat 
underlag om åtgärderna) 

 



BK9 Sprida miljö- och naturinformation till nyanlända 
Ta fram relevant grundläggande miljö- och naturinformation till 
nyanlända och publicera på portalen www.informationsverige.se 
och i boken ”Om Sverige”. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Havets Hus i Lysekil 

 

BK10 Främja miljömålsarbete inom föreningslivet 
Sprida kunskap och engagemang om miljöfrågor samt 
genomföra miljöåtgärder, både inom sina egna föreningar och 
tillsammans med andra. 

Ideella föreningar 
Länsstyrelsen 
Kommunerna 

 

 

 

Regional handlingsplan för 
klimatanpassning i Västra Götalands län 
2018–2020  

Länsstyrelsens åtgärder 
 

Kolumnen ”Stödjer” hänvisar till vilka av de rekommenderade åtgärderna 
för kommunerna som Länsstyrelsens åtgärd bedöms stödja. 

Riktlinjer 

ID Åtgärdsformulering Stödjer  

R.1 Regionala riktlinjer för klimatanpassning  

Ta fram eller tydliggöra regionala riktlinjer som 
kommunerna kan använda i sitt lokala 
klimatanpassningsarbete. Underlagen kan utgöras av: 

• Egna, alternativt regionalisera nationella 
riktlinjer. 

• Anpassa underlag från andra länsstyrelser.  

• Anpassa underlag från andra regionala 
myndigheter. 

• Underlag från universitet med mera. 
 

F.1, F.2, 
F.4, F.5, 
J.1 

Kunskaps- och planeringsunderlag 

ID Åtgärdsformulering Stödjer  

P.1 Ta fram delregionala kunskaps- och planeringsunderlag 
för olika geografiska områden inom länet 

Genom texter och kartor beskriva länets riskbild utifrån 
hur klimatförändringarna påverkar och kan komma att 
påverka länet med utgångspunkt i olika geografiska 
områden med liknande förutsättningar. 

Alla  



P.2 Regional handlingsplan för grön infrastruktur  

Ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. 

G.1, G.4 

P.3 Regional vattenförsörjningsplan 

Ta fram en regional vattenförsörjningsplan för länet. 

V.1, V.2 

Information, kommunikation och kompetensutveckling 

ID Åtgärdsformulering Stödjer  

I.1 Göra en framtidsspaning för länet utifrån 
klimatförändringarna 

Med hjälp av innovativa kommunikationsmedel gör vi en 
framtidsspaning kring framtidens vardagsproblem i ett 
förändrat klimat. 

O.1-O.4 

I.2 Informationsmaterial till olika målgrupper 

Ta fram olika typer av målgruppsanpassade 
informationsmaterial om klimatförändringarnas effekter i 
Västra Götalands län, hur Länsstyrelsen arbetar med 
frågorna och hur målgrupperna kan arbeta med 
klimatanpassning. Informationsmaterialet ska användas 
vid utbildningar, kommunträffar och liknande 
kompetenshöjande aktiviteter. 

Alla (i 
varierand
e grad, 
beroende 
på vilka 
material 
som 
arbetas 
fram) 

I.3 Kunskapsförmedling till länets kommuner 

Planera och genomföra kunskapsdagar eller andra 
aktiviteter för länets kommuner på olika teman 
relaterade till anpassning till ett förändrat klimat. 
Dagarna kan utformas till exempel som delregionala 
kommunträffar, länskonferens eller utbildningar.  

 

I första 
hand O.1-
O.4. Även 
övriga 
beroende 
på tema. 

I.4 Workshopar/Övningar med fokus på klimatrelaterade 
risker 

Planera och genomföra en eller flera 
workshopar/övningar per år för länets kommuner och 
andra relevanta organisationer kring ett klimatrelaterat 
scenario.  

B.1, B.2 

I.5 Integrera klimatanpassning i prövning och tillsyn av 
miljöfarlig verksamhet och förorenade områden 
 
Utifrån framtaget kunskaps- och planeringsunderlag från 
projekten Klimatanpassning i tillsyn av miljöfarlig 
verksamhet och förorenade områden och Screening och 
identifiering av förorenade områden med sårbarhet för 
naturolyckor i Västra Götalands län, kommunicera ut 
underlaget och implementera det i tillsynsverksamheten.  
 

T.1, T.2 



I.6 Integrera klimatanpassning i fysisk planering enligt Plan- 
och bygglagen 

Utifrån framtagna riktlinjer, råd och rekommendationer 
från centrala och regionala myndigheter genomföra 
utbildningsinsatser över vilka underlag som finns och hur 
klimatanpassning kan integreras i fysisk planering. 
Aktiviteter anpassas till vilken planeringsnivå som avses: 
Översiktsplanering, Detaljplanering och 
Bygglovsprocessen. 

F.1-F.5 

I.7 Deltagande i miljönätverket ENCORE 

Utifrån diskussioner mellan deltagande regioner i 
miljönätverket ENCORE, identifiera hinder och 
framgångsfaktorer för klimatanpassningsåtgärder kopplat 
framför allt till översvämningar och torka.  

Utifrån befintliga hinder för arbetet, identifiera en 
gemensam plattform för framtida regionalt samarbete på 
politisk och administrativ nivå. Inom ENCORE- nätverket 
utbyter regionerna både exempel på framgångsrika 
insatser för att inspirera varandra och exempel på hinder 
som försvårar arbetet. Syftet är att hämta hem kunskap 
som kan användas i den egna regionen. 

O.1-O.4 

Klimatanpassning i ärendehandläggning, planer och program  
Länsstyrelsen arbetar inom klimatanpassningsuppdraget även med ett antal 
aktiviteter som genomförs i form av löpande arbete.  

• Stödjer kommunernas lokala klimatanpassningsarbete genom att på 
förfrågan delta på möten, utgöra bollplank, samt ge råd och stöd. 

• Deltar i länsstyrelsernas nationella klimatanpassningsnätverk. 

• Deltar i andra organisationers klimatanpassningsprojekt som 
projektdeltagare eller i referensgrupp. 

• Deltar i konferenser och studieresor.  

• På förfrågan eller eget initiativ informerar vi om klimatförändringar och 
klimatanpassning i olika forum. 

Vi arbetar också med att integrera klimatanpassningsperspektivet i våra olika 
uppdrag genom vår ärendehandläggning och andra planer och program. 

ID Åtgärdsformulering Stödjer  

Ä.1 Strategi för samordnad hantering av översvämnings- och 
skredriskerna kring Vänern och Göta älv 

Ta fram en strategi för hur Länsstyrelsen ska arbeta 
samordnat med översvämnings- och skredriskerna kring 
Vänern och Göta älv. 

F.1, G.2, 
V.1-V.4. 
T.1, B.1, 
B.21  

Ä.2 Stöd för implementering av klimatanpassningsaspekter i 
Länsstyrelsens ärendehandläggning, planer, program 
och annat löpande arbete 

Åtgärder 
inom 
Mark- 

                                                 
1 Gäller de kommuner som ligger vid Vänern och Göta älv. 



Identifiera behov och ta fram handläggarstöd för att 
implementera klimatanpassning i löpande arbete som 
handläggning av olika typer av ärenden. Integrera 
klimatanpassning i andra planer och program. 

och 
vattenanv
ändning, 
Tillsyn 
och 
Samhällss
kydd och 
beredska
p 

 

I framtagandet av material ligger att utveckla och utforma verktyg, kunskaps- och 
planeringsunderlag så att de blir användarvänliga för målgrupperna. 

Många av Länsstyrelsens verksamhetsområden berörs av klimatförändringarna. 
Att beakta behovet av klimatanpassning i all verksamhet ingår i uppdraget. Det är 
därför viktigt att framtagna riktlinjer och underlag också implementeras i 
Länsstyrelsens övriga uppdrag och ärendehandläggning. 


