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1B- Målsättning – hela kommunen behöver sätta upp mål för arbetet
I arbetet med förorenade områden behöver mål sättas för att arbetet ska bli effektivt och
ändamålsenligt. Detta oavsett om det gäller tillsyn eller annat arbete med förorenade områden i
kommunen.
Mål för det kommunala arbetet kan sättas genom att bryta ned nationella och regionala mål till
kommunala mål. De kommunala (lokala) målen kan också utgå från kommunens egna avsikter och
vara av såväl mer konkret som övergripande natur. Övergripande målsättningar bör dock alltid
konkretiseras genom mätbara mål och genom tydliga strategier.

Nationella mål
Det nationella miljömålet för Giftfri miljö, delområdet förorenade områden är att:
Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors
hälsa eller miljön.
En övergripande nationell målsättning för länsstyrelsernas arbete är att år 2050 ska alla områden
med mycket stor risk eller stor risk (riskklass 1 och 2) vara åtgärdade. Denna målsättning kan vara en
utgångspunkt även vid sättande av lokala mål. Vilket årtal som är lämpligt kommer dock att påverkas
av läge och förutsättningar i kommunen, exempelvis hur många objekt kommunen har tillsynsansvar
för.

Regionala mål
Länsstyrelserna har i många fall även satt egna regionala mål och delmål. Det är viktigt att känna till
om det finns regionala mål framtagna så att de lokala målen kan inspireras av och anpassas till de
regionala.

Särskilt om delmål
Delmål är enklare att relatera till och arbeta mot jämfört med ett mål som ligger längre fram i tiden.
De är mer greppbara än väldigt långsiktiga mål som också kan uppfattas som svåra att uppnå.
Delmålen kan lämpligen kombineras med ett långsiktigt mål.

Exempel på övergripande lokala mål
•

•
•

Kommunen ska bidra till att minska spridningen av föroreningar från förorenade områden.
Förorenade mark- och vattenområden ska identifieras, undersökas och vid behov
efterbehandlas eller på annat sätt skyddas så att spridning av föroreningar inte sker.
Kommunen ska arbeta för att öka andelen privatfinansierade undersökningar och åtgärder.
Kommunen ska vara aktiv när det gäller att ansöka om bidragsmedel och agera huvudman
för utredningar och åtgärder.

Exempel på mätbara lokala mål och delmål
•
•
•

År 2050 har alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller
miljön blivit åtgärdade (riskklass 1 och 2).
År XXXX är minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller
miljön åtgärdade (riskklass 1).
År XXXX är minst 15 procent av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön
åtgärdade (riskklass 2).

•
•
•
•

År XXXX har användningen ökat av annan teknik än schaktning följt av deponering, utan
föregående behandling av massorna.
År XXXX är samtliga objekt i branschklass 1 och 2 inventerade och riskklassade.
Senast år XXXX är nedlagda deponier där kommunen är verksamhetsutövare utredda och
åtgärdade.
Senast år XXXX är områden som kan påverkas av översvämning eller skred kartlagda.

Nästa steg
När kommunen tagit fram mål för arbetet med förorenade områden behöver strategier för att uppnå
målen tas fram. Se vidare i dokumentet Strategi (1C).

