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1 C – Strategi – hela kommunen behöver en strategi för att nå målen
För att kunna nå uppsatta lokala mål och i förlängningen övriga mål för arbetet med förorenade
områden behöver en strategi formuleras. Detta oavsett om det gäller tillsyn eller annat arbete med
förorenade områden i kommunen.
I strategin konkretiseras arbetet genom att beskriva vad som behöver göras, av vem och ungefär när.
Förutom att vara vägvisare för att arbeta mot att uppnå satta mål kan en strategi även användas i
kommunikationen med allmänheten.
Av strategin bör det framgå hur kommunen avser att uppfylla målen exempelvis genom de arbetssätt
och tillvägagångssätt som ska tillämpas. Strategin bör även ange i vilken ordning och under vilka
tidsperioder olika insatser ska genomföras samt vem som ska utföra dem.
Det är viktigt att ha i åtanke att det inte går att göra allt på en gång och att strategin därför kan
innebära ett visst fokus på vissa objekt, ärendetyper eller motsvarande under givna tidsperioder. Det
kan också vara lämpligt att formulera delstrategier för olika delar av kommunen exempelvis för
kommunen som tillsynsmyndighet, för den fysiska planeringen eller för kommunen som
verksamhetsutövare. Delstrategierna bör dock alltid hållas ihop av den gemensamma strävan mot att
uppfylla satta mål.

Exempel på innehåll i en strategi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljökontoret ska öka andelen egeninitierad tillsyn jämfört med nuläget.
Kommunen ska öka kunskapen om föroreningssituationen för objekt i riskklass 1 och 2
genom att inventering och översiktliga undersökningar genomförs för dessa objekt.
Miljökontoret prioriterar pågående verksamheter (riskklass 1 och 2), där tillsyn kan
finansieras via tillsynstaxan.
Miljökontoret prioriterar vissa branscher/föroreningstyper/industriområden/inom skyddszon
för vattentäkt och motsvarande.
Miljökontoret tillämpar metodiken ansvarskoll för objekt (riskklass 1 och 2) med oklart
ansvar.
Miljökontoret handlägger inkomna anmälningar och annan händelsestyrd tillsyn med
tillräckliga resurser.
Kommunen ska prioritera arbetet med nedlagda deponier där kommunen är
verksamhetsutövare.
Kommunens berörda förvaltningar ska upprätthålla kompetens och/eller rekrytera för att ha
kompetens inom förorenade områden.
Inom kommunen ska kunskapsspridning och delning av information om förorenade områden
ske mellan och inom berörda förvaltningar.
Kommunen ska genom tillsynen och den fysiska planeringen minimera effekter av
översvämningar eller skred som berör prioriterade förorenade områden.

Nästa steg
När kommunen har tagit fram en lägesbeskrivning, satt mål för arbetet med förorenade områden
och formulerat strategier för att uppnå målen behöver detta arbete sättas på pränt. Lämpligen kan
arbetet sammanfattas och konkretiseras i en handlingsplan eller motsvarande. Se vidare i
dokumentet Handlingsplan (2).

