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2.13 MILJÖMÅL  
 
Sveriges miljömål 
Efter beslut av riksdagen 2005 har Sverige 16 miljökvalitetsmål och 72 delmål. 
Miljökvalitetsmålen uttrycker den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och dess 
natur- och kulturresurser som riksdagen anser miljömässigt hållbara på lång sikt. 
Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv för att nå miljömålen. Miljökvalitetsmål 
och delmål styr inriktningen av det svenska miljöarbetet, nationellt och internationellt, 
ett arbete som är en central del i ansträngningarna för ett hållbart samhälle. 
   För att målen ska nås krävs insatser från alla i samhället: myndigheter, kommuner och 
näringsliv, likaväl som organisationer och konsumenter. Det internationella miljöarbetet 
är också mycket avgörande.  De 16 nationella miljökvalitetsmålen omfattar; 
 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9.   Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

 
Regionala miljömål 
I miljömålsarbetet har länsstyrelserna en övergripande och samordnande roll som 
regionala miljömyndigheter. De ska arbeta tillsammans med andra regionala 
myndigheter och organ och i dialog med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer 
och andra aktörer för att säkra att miljökvalitetsmålen och delmålen får genomslag i 
länen.  
   Varje länsstyrelse ska i samråd med Miljömålsrådet anpassa, precisera och konkret-
isera 15 av de 16 miljökvalitetsmålen med hänsyn till de förutsättningar som finns i 
länet. Målet Levande skogar har Skogsstyrelsen, i samverkan med länsstyrelserna, 
ansvaret för. Länsstyrelserna ska ge kommunerna underlag och hjälpa dem att formulera 
lokala mål och åtgärdsprogram. 
 
Kommunala miljömål 
Tanums kommuns övergripande miljömål är ett långsiktigt uthålligt samhälle. I arbetet 
prioriteras områdena energi, transporter och livsmedel.  
   De nationella och regionala miljömålen bör brytas ner till kommunal nivå och i högre 
grad konkretiseras i verksamheternas verksamhetsplaner. 
   I den fördjupade översiktsplanen bör miljömålen beaktas genom: 

- Hushållning av markresurser t ex takten som byggnation sker i och hur mycket mark ett 
hushåll kan disponera. 

- Hushållning av materialresurser vid t ex avfallshantering, jord/stenmaterial, 
energiproduktion 

- Skydd av naturresurser t ex i strandskydd, landskapsskydd 

- Utsläpp från verksamheter som industrier, avlopp, avfall, energiproduktion, trafik 

 




