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Färdplan för ett hållbart län –
Fyra regionala åtgärdsprogram för miljömålen
Pågår 2019-2022

Pågår 2020-2023

Framtagande pågår,
hållbarhetslöften kan
tecknas dec 2021

Framtagande startar
efter åtgärdsprogram
Vatten

• Med syfte att öka förutsättningarna att nå de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030.
• Åtgärdsprogrammen tas fram i bred samverkan med länets aktörer och arbetssättet är förankrat i Uppsala
läns miljö- och klimatråd.

Hållbarhetslöften stärker genomförandet
•

Hållbarhetslöften ger aktörer verksamma i Uppsala län möjlighet att
bidra till en miljömässigt hållbar utveckling utifrån den egna
verksamheten.

•

Ett hållbarhetslöfte är en frivillig avsiktsförklaring mellan länsstyrelsen
och aktörer i länet.

•

Löftet beskriver de åtgärder en aktör väljer att åta sig att genomföra ur
ett eller flera regional åtgärdsprogram för miljömålen.

•

Genomförandet följs upp årligen.

•

Synliggör miljöarbete i länet och möjliggör samarbeten.

•

Målet är att takten i genomförandet av åtgärder ska öka och på sikt ha
en positiv effekt för miljömålen i länet.

Åtgärdsprogram minskad klimatpåverkan
1. Ökad gång och cykling

14. Minska klimatpåverkan
från måltider

2. Underlätta att kombinera olika
färdmedel och linjebyten

15. Inspirera till
klimatsmarta val

3. Fossilfri arbetspendling
och möteskultur

16. Integrera klimat, energi och
hållbar utveckling i skolan

4. Underlätta för besökare,
kunder, föreningsaktiva att resa
fossilfritt

17. Utbildnings- och
informationsinsatser för
beslutsfattare

5. Elfordonspooler

6. Fossilfria tjänstefordon
7. Halvera klimatpåverkan
från godstransporter

8. Halvera klimatpåverkan
från arbetsmaskiner
9. Främja tankmöjlighet av
fossilfria bränslen

13. Minskad klimatpåverkan
från bygg- och
anläggningsprojekt

10. Minska energi- och
effektanvändning för fastigheter
och verksamheter
11. Minska effekttoppar för el

18. Stimulera klimatklok
produktion och konsumtion
19. Fossilfria investeringar
och kapitalplaceringar
20. Fasa ut fossil plast

12. Ökad andel återvunnen
eller förnybar energi

21. Halverad klimatpåverkan
från flyg
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Åtgärdsprogram Ekosystem & Biologisk mångfald
INVASIVA ARTER
VATTENLANDSKAPET
1. Återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar och
vattendrag

2. Bevara värdefulla livsmiljöer i marin miljö
3. Bevara och återskapa våtmarker
SKOGSLANDSKAPET
4. Verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn
5. Öka naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar och
i formellt skyddade områden
6. Öka andelen skyddad skog genom frivilliga
avsättningar och formellt skydd

JORDBRUKSLANDSKAPET
7. Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet

10. Motverka invasiva främmande arter

BYGGD MILJÖ
11. Öka hänsyn till biologisk mångfald genom fysisk
planering

12. Bevara och öka biologisk mångfald i parker och
grönområden
13. Bevara och öka biologisk mångfald i
infrastrukturens biotoper
BETEENDE OCH KONSUMTION
14. Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor
och tjänster
15. Inspirera länsinvånarna till hållbara val som gynnar biologisk
mångfald

8. Öka variationen i åkerlandskapet

16. Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och
förskola

9. Minska negativ påverkan på biologisk mångfald från
växtskyddsmedel

17. Genomför utbildnings- och informationsinsatser om biologisk
mångfald för beslutsfattare

Medverkande aktörer som tecknat hållbarhetslöften
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Länsförsäkringar Uppsala K
Bring K
Skanska K
Cytiva K
KGKnutsson/Autoexperten K
Håbohus K
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling K
Apotea K
Sandvik Coromant Gimo K
Forsmarks Kraftgrupp K BM
SKB Svensk Kärnbränslehantering K BM
Dalby Maskin AB BM
TEMAB Tierp Energi och miljö K
SHE Sala Heby Energi K
InfraGeoTech K
2-CON K BM
Team Sportia K
5Vtill5P K

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppsala kommun K BM
•
Uppsala Vatten och avfall K BM •
Enköpings kommun K BM
•
Knivsta kommun K BM
•
Heby kommun K BM
•
Tierps kommun K BM
•
Håbo kommun K BM
•
Älvkarleby kommun K BM
•
Östhammars kommun K BM •
Region Uppsala & UL K BM
•
Länsstyrelsen Uppsala K BM
•
Skogsstyrelsen K BM
•
SVA (Sv veterinärmedicinska anstalt) K BM •

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU K BM
Uppsala Universitet K BM
LRF Mälardalen K
Energikontoret Mälardalen K
STUNS K
Biogas Öst/BioDriv öst K
Almi K BM
Upplandsstiftelsen BM
Friluftsfrämjandet Uppsala BM
Svenska turistföreningen N Roslagen BM
Naturskyddsföreningen K BM
Svenska golfförbundet BM
Wattholma golfklubb BM

K = tecknat hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan
BM = tecknat hållbarhetslöfte för ekosystem och biologisk mångfald

Åtgärdsprogram för vatten
•

Åtgärder som bidrar till hållbar
vattenanvändning och minskad påverkan
på länets vattenresurser

•

Ytvatten och grundvatten

•

Miljömål med koppling till vatten

Avgränsningar - målgrupp
•
•
•
•

Länets kommuner
Kommunala vatten- och avfallsbolag
Region Uppsala
Övriga aktörer i länets Miljö- och klimatråd

Information och inbjudan att teckna hållbarhetslöfte går även till aktörer
som tecknat hållbarhetslöfte för Klimat och/eller Biologisk mångfald.

Avgränsning – underlag
• Regional vattenförsörjningsplan
• Omhändertagande remissynpunkter sker, beslut i höst

• Handlingsplan för klimatanpassning
• Revideras 2021, dialogmöten

• Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (remissversion)
• Remissperiod avslutades i april 2021, beslut väntas dec 2021
• Finns ett befintligt åtgärdsprogram

• Enligt mönster från tidigare åtgärdsprogram
• Pågående arbete som bedrivs, lyfta fram goda exempel på bra arbete som bedrivs som kan inspirera
andra
• Nationella planen för omprövning av vattenkraften, pågående process
• Kommunernas deltagande i samverkansprocessen

Kortare framtagandeprocess
• Ingen workshop har genomförts i tidigt skede som tidigare år
• Begränsade möjlighet att lämna synpunkter på förslag (dialogmöte, ej remiss)

• Hållbarhetslöften bygger på frivillighet, aktörer väljer själva bland förslagen
utifrån egen rådighet och möjlighet
• ”Annan aktivitet” kan användas för egna aktiviteter med samma syfte som
åtgärderna
• Komplettering av färdplan vatten 2022, fler aktörer och fler åtgärder möjliga.

Åtgärdsprogram Vatten – förslag fokusområden och åtgärder
Hållbar vattenanvändning
Åtgärd 1: Effektivare vattenanvändning i egen verksamhet
Åtgärd 2: Kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till hållbar vattenanvändning
Åtgärd 3: Integrera och öka kunskap om vattenfrågor och hållbar utveckling i skola och förskola
Åtgärd 4: Genomför utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare kopplat till hållbar vattenanvändning
Åtgärd 5: Öka hänsyn till vattenhushållning genom inköp av hållbara varor och tjänster
Åtgärd 6: Planera för hållbara vattenmiljöer
Minskad belastning näringsämnen
Åtgärd 7: Minska utsläpp av övergödande ämnen från reningsverk, dagvatten, enskilda avlopp
Åtgärd 8: Minska belastning av näringsämnen från exempelvis primärproduktion, livsmedelsförädling, hästhållning mm

Åtgärd 9: Öka kunskap och förståelse kopplat till näringsämnen
Minskad belastning miljöskadliga ämnen
Åtgärd 10: Effektivisera rening av utgående vatten från reningsverk
Åtgärd 11: Minska belastning på yt- och grundvatten från förorenade områden och/eller pågående verksamheter

Åtgärd 12: Öka kunskap och förståelse kopplat till miljöskadliga ämnen
Förstärkt skydd vattenskyddsområden
Åtgärd 13: Förstärka skyddet av länets vattenskyddsområden

Fokusområde Hållbar vattenanvändning

Åtgärd 1. Effektivare vattenanvändning i egen verksamhet
1.1 Identifiera egna verksamhetens vattenanvändning och prioritera samt planera för dricksvattenbesparande åtgärder.
1.2 Planera och genomför aktiviteter för minskad bevattning av rabatter, parker och träd, exempelvis genom att välja
torktåliga växer, klok placering av växter och resurseffektiv bevattning.
1.3 Byta till snålspolande munstycken, kranar, duschar och toaletter.
1.4 Anpassa vattenkvalitet till ändamålet genom att ersätta dricksvatten mot andra vattenkvaliteter och/eller processer.
1.X Annan vattenbesparande åtgärd.
Åtgärd 2. Kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till hållbar vattenanvändning
2.1 Kranmärka sin verksamhet – använda kranvatten istället för förpackat vatten, kolsyremaskin kan ersätta kolsyrade drycker.
2.2 Delta i befintliga vattenbesparande informationskampanjer.
2.3 Genomföra gemensamma kampanjer till de som har enskild vattenförsörjning, exempelvis hur vatten kan sparas, hur
brunnar kan skötas samt behovet av provtagning.
2.4 Ta fram koncept för informationsinsatser och aktiviteter i samverkan med flera aktörer.
2.5 Bidra till kunskapsuppbyggnad genom exempelvis forskning och utveckling.
2.6 Delta i metod- och teknikutveckling genom pilotprojekt och tester i egen verksamhet.
2.X Annan aktivitet som inspirerar till hållbar vattenanvändning.
Åtgärd 3. Integrera och öka kunskap om vattenfrågor och hållbar utveckling i skola och förskola
3.1 Använda/genomföra (vid behov ta fram) inspirerande och kunskapshöjande material och aktiviteter för barn och unga.
3.2 Använda/genomföra (och vid behov ta fram) inspirerande och kunskapshöjande material och aktiviteter för personal.
3.X Annan åtgärd som inspirerar och ökar medvetenheten om hållbar vattenanvändning hos barn och unga.

Fokusområde Hållbar vattenanvändning - forts
Åtgärd 4. Genomför utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare kopplat till hållbar vattenanvändning
4.1 Genomföra länsgemensam vattendag (Världsvattendagen), inriktning bestäms av länets Miljö- och klimatråd.
4.2 Genomföra utbildnings- och informationsinsatser riktade till ledningen för företag och branschorganisationer om
exempelvis effektiv vattenanvändning.
4.X Annan åtgärd som riktar sig till beslutsfattare.
Åtgärd 5. Öka hänsyn till vattenhushållning genom inköp av hållbara varor och tjänster
5.1 Fråga efter kranvatten vid inköp och upphandling av exempelvis måltider, catering, konferenser och event.
5.2 Ställa krav på snålspolande munstycken, kranar, duschar och toaletter i egen verksamhet.
5.X Annan aktivitet som främjar vattenhushållning i samband med inköp.
Åtgärd 6. Planera för hållbara vattenmiljöer
6.1 Upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten och genomföra åtgärder i enlighet med planen så
att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.
6.2 Genom samverkan mellan kommuner inom avrinningsområden lyfta vattenfrågorna i samhällsplaneringen i exempelvis
översikts- och detaljplaner men även planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
6.3 Ta fram och genomföra förvaltningsövergripande vattenplanering med fokus på yt- och grundvattenförekomster där det
behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas (även i ett förändrat klimat).
6.4 Samverka och bidra med underlag i processen för moderna miljövillkor för vattenkraften i enlighet med nationella planen.
6.5 Utveckla eller använd framtagna arbetsformer för vattenvård för att samordna det lokala åtgärdsarbetet, exempelvis
utifrån LEVA-projekt.
6.X Annan aktivitet som förbättrar vattenplanering.

Fokusområde minskad belastning näringsämnen
Åtgärd 7. Minska utsläpp av övergödande ämnen från reningsverk, dagvatten, enskilda avlopp
7.1 Minska övergödande ämnen från reningsverk.
7.2 Minska övergödande ämnen från enskilda avlopp.
7.3 Minska övergödande ämnen från dagvatten.
7.X Annan aktivitet som minskar utsläpp av övergödande ämnen.
Åtgärd 8. Minska belastning av näringsämnen från exempelvis exempelvis primärproduktion, livsmedelsförädling,
hästhållning och andra verksamheter
8.1 Öka information och effektiv användning av ekonomiska stöd för minskad belastning av näringsämnen.

8.2 Minska läckage av näringsämnen genom exempelvis rutiner, arbetsformer och/eller investeringar inom den egna
verksamheten.
8.3 Utöka och prioritera tillsyn av bl.a. jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap.
8.X Annan aktivitet som minskar belastning av näringsämnen.

Åtgärd 9. Öka kunskap och förståelse kopplat till näringsämnen
9.1 Öka information och rådgivning kopplat till minskat näringsläckage (urban miljö, hästhållning, jordbruk).
9.2 Bidra till kunskapsuppbyggnad genom exempelvis forskning och utveckling.

9.3 Delta i metod- och teknikutveckling genom pilotprojekt och tester i egen verksamhet.
9.X Annan aktivitet som ökar och sprider kunskap om miljöskadliga ämnen.

Fokusområde minskad belastning miljöskadliga ämnen
Åtgärd 10. Effektivisera rening av utgående vatten från reningsverk
10.1 Minska halten läkemedelsrester i utgående vatten från reningsverk (enskilda verksamheter och kommunala ARV).
10.2 Minska halten PFAS (Poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i utgående vatten från reningsverk (enskilda verksamheter och kommunala ARV).
10.X Annan aktivitet som effektiviserar rening av utgående vatten från reningsverk.

Åtgärd 11. Minska belastning på yt- och grundvatten från förorenade områden och/eller pågående verksamheter
11.1 Öka antal utredningar av potentiellt förorenade områden, klass 1 och 2, för att minska riskerna för spridning av föroreningar till yt- och grundvatten.
11.2 Genomföra sanering av förorenade områden med risk för spridning till vatten (exempelvis PFAS).
11.3 Minska risken för utsläpp av miljöskadliga ämnen (inklusive PFAS) från verksamheter (användning, hantering, lagring av kemikalier och avfall).
11.4 Genomföra samordnade åtgärder för prioriterade ämnesgrupper/verksamheter, exempelvis PFAS.
11.X Annan aktivitet som minskar belastningen på yt- och grundvatten från förorenade områden eller pågående verksamheter.

Åtgärd 12. Öka kunskap och förståelse kopplat till miljöskadliga ämnen
12.1 Genomföra utökad råvattenkontroll och screeninganalyser av miljögifter i yt- och grundvatten.
12.2 Öka information och rådgivning kopplat till användning av växtskyddsmedel (parker, grönområden, allmänhetens trädgårdar, jordbruk)
12.3 Öka information och rådgivning kopplat till kemikalieanvändning (exempelvis ingen målarfärg/läkemedel till avlopp, inte tvätta inte bilen på gatan).
12.4 Bidra till kunskapsuppbyggnad genom exempelvis forskning och utveckling.
12.5 Delta i metod- och teknikutveckling genom pilotprojekt och tester i egen verksamhet.
12.X Annan aktivitet som ökar och sprider kunskap om miljöskadliga ämnen.

Fokusområde förstärkt skydd vattenskyddsområden
Åtgärd 13. Förstärka skyddet av länets vattenskyddsområde
13.1 Genomföra översyn av vattenskyddsområden med målsättning att samtliga har funktionella och uppdaterade
föreskrifter.
13.2 Utreda behov av nya vattenskyddsområden och upprätta nya områden enligt framtagen plan.
13.3 Uppdatera planen för systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden.
13.4 Ta fram en planering så att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag.
13.5 Ta fram en klimatanpassad dricksvattenförsörjning enligt Livsmedelsverkets handbok KASKAD eller
motsvarande.
13.6 Utreda behov av tillståndsplikt för enskilda grundvattentäkter.
13.7 Genomföra utökade nivåmätningar i länets grundvattenresurser.
13.X Annan aktivitet som stärker skyddet av länets vattenskyddsområden.

Fortsatt arbete
•

Dialogmöten 1:a och 3:e juni, primära målgrupper

•

Utskick åtgärdslista och inbjudan att teckna
hållbarhetslöfte vatten, slutet av juni

•

Ceremoni för hållbarhetslöften Vatten, Klimat och
Biologisk mångfald 3 dec

•

Komplettering av åtgärdsprogrammet för vatten 2022,
fler aktörer och fler åtgärder möjliga

•

Enklare avstämning 2022, årlig uppföljning fr.o.m. 2023

Frågor?
Kontaktuppgifter
Linnéa Larsson, miljömålssamordnare
hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se

