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Förord
Den skrift som du nu håller i handen presenterar regionala 
miljömål för Stockholms län. Målen grundar sig på nationella 
miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat ska gälla för hela 
Sverige. De regionala målen är preciseringar och konkretise-
ringar till länet av de nationella målen. 

Miljömålen representerar den ekologiska dimensionen i 
en hållbar samhällsutveckling. De nationella miljökvalitets-
målen är generationsmål, det vill säga de siktar på hur vi till 
ungefär år 2020 kan uppnå en god miljö att överlämna till 
kommande generationer. De regionala miljömålen har sikte 
på år 2010 såsom steg på vägen för att uppnå generations-
målen. De regionala målen beskriver därför vad som krävs 
för en långsiktigt hållbar utveckling i länet, med en hög men 
realistisk ambitionsnivå utifrån regionens förutsättningar. 
Miljömålen får sedan vägas samman med övriga mål för sam-
hällsutvecklingen. 

Stockholm är Sveriges mest folkrika län och har såväl 
storstad som landsbygd och skärgård. I länet bor 21 procent 
av landets befolkning på mindre än två procent av Sveriges 
totala yta. Mycket av länets betydande miljöpåverkan hänger 
samman med den stora folkmängden. En växande befolkning 
som är samlad på liten yta ger emellertid också bra under-
lag för framgångsrika och effektiva lösningar när det gäller 
till exempel avlopps- och avfallshantering, fjärrvärme och 
kollektivtrafik.

Stockholms läns miljömål har fastställts av Länsstyrelsen 
efter förankring genom bred remiss i länet. De är avsedda att 
vara hela länets miljömål. Vi vill alla bo och leva i en hälso-
sam och god miljö, något som vi alla har ansvar för att med-
verka till. 

Miljömålen är viktiga i länets miljöarbete. De ger vägled-
ning om hur regionen bör utvecklas för att uppnå en bättre 
miljö. Denna skrift, tillsammans med en kortare version, rik-
tar sig därför till en bred krets. Förtroendevalda och tjänste-
män i kommuner, myndigheter, organisationer, föreningar och 
näringsliv är i första hand berörda. Det är min förhoppning att 
vi alla hjälps åt att fortsätta skapa ett län med en miljö som vi 
kan känna oss stolta över!

Stockholm maj 2006

Mats Hellström
Landshövding
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Målen är viktiga för länet
Miljömålen för Stockholms län bidrar till att ge sys-
tematik och struktur åt miljöarbetet. Målen är också 
drivkrafter för utveckling och tillväxt och för att uppnå 
en god miljö i länet. Målen är ett hjälpmedel att be-
döma tillståndet i miljön, bedöma hotbilder och kunna 
prioritera åtgärder. 

Idealet är att alla aktörer i länet tar till sig och låter 
sig inspireras av målen, för att sedan på något lämpligt 
sätt omsätta dem i sin egen verksamhet. Målen kan an-
vändas som utgångspunkt i näringslivets miljöarbete 
exempelvis i miljöledningssystem, i myndigheternas 
tillstånds- och tillsynsarbete, i kommunal planering 
och som vägledning för kommunernas egna miljömål. 

Systemet med miljömål är en levande och långsik-
tig process, där olika moment återkommer. Att sätta 
målen är ett steg i processen, ett annat är att vidta 
åtgärder och även följa upp vad som sker. Det är ett 
ständigt pågående arbete att utveckla, ändra och ut-
värdera de olika stegen. För att nå framgång är det 
naturligtvis viktigt att en stor tyngdpunkt ligger på att 
genomföra åtgärder. Det gäller att använda de resurser 
som står till buds och lägga kraft på de insatser som 
gör mest nytta. 

Majoriteten av Stockholms läns miljömål tar sikte 
på och gäller till och med år 2010. De uttrycker en 
önskvärd riktning för utvecklingen i länet. 

Bakgrunden till målen
Miljömålen för Stockholms län bör ses i ljuset av det 
miljöarbete som pågått i länet sedan ett flertal år till-
baka. Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns 
landsting och Kommunförbundet Stockholms län tog 
gemensamt fram Miljövårdsprogram 2000 som inne-
höll dels regionala mål, dels åtgärdsprogram för tiden 
2000-2003. Under 2002 tog parterna fram ytterligare 
ett antal miljömål (utsläppsmål) vilka delvis lever kvar 
i dag. 

De miljömål som här publiceras har tagits fram 
av Länsstyrelsen i Stockholms län. De har utformats 
med hänsyn till de nationella miljökvalitetsmålen som 
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syftar till att överlämna en god miljö till nästa genera-
tion, till de nationella delmålen samt till de regionala 
förutsättningarna. Miljömålspropositionen 1 från år 
2005 har beaktats i arbetet. 

Målen och olika sätt att följa upp dem, har för-
ankrats i länet genom en bred remissbehandling. De 
skickades för synpunkter till ett stort antal organisa-
tioner, totalt 244 instanser (kommuner, myndigheter, 
universitet och högskolor, näringsliv och andra or-
ganisationer) varav 86 svarade. Bland kommunerna 
svarade 21 av 26. Generellt ansåg de flesta som sva-
rade, både kommuner och andra, att målen och upp-
följningsmåtten är relevanta och realistiska samt att 
målarbetet är viktigt. Många välkomnade eller gav sitt 
stöd till målen. Flera instanser efterlyste att tydliggöra 
ansvarsförhållanden, åtgärdsförslag och konsekvens-
analyser. Några menade att målen är för många. Be-
tydelsen av samarbete och samverkan i regionen mel-
lan många olika aktörer och över kommungränserna, 
betonades för det fortsatta arbetet.  

16 nationella miljökvalitetsmål
Hållbar utveckling är ett övergripande mål för reger-
ingens samlade politik. Det innebär att alla politiska 
beslut ska utformas så att de tar hänsyn till ekono-
miska, sociala och miljömässiga konsekvenser på lång 
sikt. Inom miljöpolitiken är det övergripande målet att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen i Sverige är lösta. 

År 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökva-
litetsmål (generationsmål) som är formulerade utifrån 
den miljöpåverkan naturen tål och som definierar det 
tillstånd för den svenska miljön mot vilket miljöarbe-
tet siktar. Målen är nu 16 till antalet, sedan riksdagen 
under 2005 beslutat att införa Ett rikt växt- och djurliv 
(om biologisk mångfald), vilket har följande lydelse: 
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas 
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida gene-
rationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha till-
gång till en god natur- och kulturmiljö med rik biolo-

gisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.”

Miljökvalitetsmålen avser år 2020 (förutom Be-
gränsad klimatpåverkan som siktar på år 2050) och 
kan sägas representera den ekologiska dimensionen av 
politiken för hållbar utveckling. Varje nationellt miljö-
kvalitetsmål har olika många tillhörande delmål som 
är mer konkreta och i regel siktar på år 2010. 

Riksdagen har även beslutat om tre nationella åt-
gärdsstrategier som bidrar till att uppnå flera miljömål 
samtidigt. Strategierna sammanfattar de enskilda åt-
gärder som behövs för att nå målen. Strategierna är:

Effektivare energianvändning och transporter – för 
att främst minska utsläppen från energi- och trans-
portsektorerna samt öka andelen förnybar energi.
Giftfria och resurssnåla kretslopp – för att mins-
ka användningen av naturresurser och minska de 
diffusa utsläppen av miljögifter och för att skapa 
energi- och materialsnåla kretslopp.
Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö 
– för att bevara den biologiska mångfalden och 
värdefulla kulturmiljöer och skydda människors 
hälsa samt för miljöanpassad fysisk planering och 
hållbar bebyggelsestruktur. 

Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen har 13 re-
gionaliserats av Länsstyrelsen i Stockholms län. Stor-
slagen fjällmiljö har inte regionaliserats. Arbetet att re-
gionalisera Ett rikt växt- och djurliv har inletts, men är 
ännu inte klart. Målet Levande skogar ansvarar Skogs-
styrelsen för. Målet presenteras i detta sammanhang 
för att ge en heltäckande bild av länets miljömål. 

Relationen mellan Stockholms 
läns miljömål och nationella mål 
Stockholms läns miljömål är egentligen en form av 
delmål till de nationella miljökvalitetsmålen.

Figuren på nästa sida visar relationen mellan 
Stockholms läns mål och de nationella målen. Ett re-
gionalt mål baseras normalt på ett nationellt delmål 
(A i figuren). Ibland baseras flera mål på endast ett 
nationellt delmål. Det finns också ett antal regionala 

•

•

•
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mål som inte baseras på något nationellt delmål, utan 
på det mer övergripande, långsiktiga, nationella miljö-
kvalitetsmålet (C i figuren). Alla nationella delmål har 
inte förts över till regionala mål (B i figuren). Det gäl-
ler bland annat sådana som har ett direkt stöd i lagstift-
ning, som inte går att påverka regionalt eller som är 
skrivna för nationella myndigheter.

När målen för Stockholms län formulerades, för-
sökte Länsstyrelsen att följa vissa utgångspunkter. 
Målen skulle:
•  anpassas så långt möjligt till de nationella delmålen 

och i regel sikta mot år 2010, 
•  formuleras utifrån de regionala förutsättningarna,
•  vara uppföljningsbara,
•  vara tidsatta,
•  endast i undantagsfall avse åtgärder.

Betydelsefulla aktörer i arbetet
Alla har ett ansvar för att målen ska kunna nås, det 
gäller statliga myndigheter, kommuner, företag, orga-
nisationer och privatpersoner. Alla kan utifrån sin ini-
tiativkraft, sina befogenheter och resurser, göra något 
för att bidra i miljömålsarbetet. Nedan beskrivs en del 
av vad som görs eller vad olika aktörer kan göra för att 
vi ska närma oss en ekologiskt hållbar utveckling.

Kommunförbundet Stockholms län, Regionplane- 
och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting och 
Länsstyrelsen har under år 2005 tillsammans med an-
dra aktörer i länet tagit fram ett regionalt miljöhand-
lingsprogram. Det är en utveckling av samarbetet som 
bedrevs i samband med det tidigare nämnda miljö-
vårdsprogrammet. Arbetet har fokuserat på att ta fram 

åtgärder inom områdena vatten och avlopp samt resor 
och transporter. Handlingsprogrammet presenteras i 
en rapport, se vidare under ”Lästips”. 

länsstyrelsen i Stockholms län
Hösten 1998 lämnade regeringen det så kallade miljö-
målsuppdraget till länsstyrelserna. Uppdraget består 
av flera delar och handlar om att Länsstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för det regionala miljömåls-
arbetet i länet och för att utveckla det tvärsektoriella 
samarbetet i dialog med kommuner, näringsliv och 
andra aktörer. En aspekt gäller att anpassa, konkreti-
sera och precisera de nationella miljökvalitetsmålen, 
vilket är den del som presenteras här. Länsstyrelsen 
ska också följa upp målen, stödja kommunernas miljö-
målsarbete och utveckla det regionala miljömåls- och 
uppföljningsarbetet i bred förankring i länet. Myndig-
heten ska främja miljömålsarbetet inom olika sam-
hällssektorer och verka för att målen får genomslag i 
den lokala och regionala samhällsplaneringen.

Miljömålen ska vara en kompass för allt miljö-
relaterat arbete på Länsstyrelsen. Några av de upp-
gifter som är särskilt viktiga i miljömålsarbetet är 
tillstånd och tillsyn enligt miljöbalken, efterbehand-
ling av förorenade områden, skydd av värdefulla 
områden och hotade arter, skötsel av naturområden 
samt genomförandet av EG:s ramdirektiv för vatten. 
Tillsammans med andra organisationer i länet arbetar 
Länsstyrelsen också med att genomföra det regionala 
miljöhandlingsprogrammet. En annan viktig uppgift är 
genomförandet av åtgärdsprogrammen för luftkvalitet 
och att fastställa kompletterande åtgärdsprogram för 
att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och 
partiklar (PM10). 

år 2020

år 2010 

år 2010 

Nationellt miljömål

Delmål 1 Delmål 2

Regionalt 
 mål

Regionalt 
 mål

Regionalt 
 mål

(B)

(C)(A)

Figur 1. Relationen mellan Stockholms läns 
(regionala) mål och nationella mål.
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Länsstyrelsen har av regeringen fått särskilda re-
surser för att de kommande åren arbeta med de fyra 
miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande 
våtmarker, Hav i balans samt levande kust och skär-
gård och Levande skogar.

Under år 2006 avser Länsstyrelsen att göra en prio-
ritering av Stockholms läns miljömål i syfte att kraft-
samla kring några mål där en särskild satsning behövs. 
Prioriteringen ska vara en hjälp för att arbeta med och 
uppnå några mål i taget.

Kommunerna
Genom att kommunerna bland annat har en central 
roll i den fysiska planeringen, ansvarar för miljö- och 
hälsoskyddstillsyn och har nära till medborgarna, har 
de också stor betydelse i miljöarbetet. Kommunerna 
har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en 
god livsmiljö. De kan anpassa och omsätta miljömålen 
på lokal nivå och har stora möjligheter att genomföra 
olika åtgärder som bidrar till att uppfylla målen. 

Näringslivet
Allt fler företag arbetar aktivt med miljöfrågor. Starka 
företagsekonomiska drivkrafter som ökad marknads-
attraktivitet, minskade kostnader och ökad effektivitet, 
bidrar till att företagen successivt utvecklar sitt miljö-
arbete. Miljömålen kan underlätta företagens miljö-
arbete. Det kan bli lättare att möta myndigheternas 
krav och det kan vara en hjälp i miljöledningsarbetet. 
Miljömålen kan vara ett riktmärke för det egna miljö-
arbetet, de kan ligga till grund för värderingar av hur 
långt man kommit och för jämförelser med andra före-
tags arbete. 

Länsstyrelsen avser att under 2006 ge ut en publika-
tion som stöd för näringslivets arbete med miljömålen. 

Allmänheten
Miljömålen ger struktur och åskådliggör miljöarbetet 
för allmänheten. De kan ge inspiration till debatt och 
idéer och till människors agerande i vardagen. Som 
privatperson kan man också själv göra mycket för att 
bidra i arbetet bland annat genom att vara delaktig och 
ha god kunskap. Informationskampanjer är ett viktigt 
verktyg för att nå ut till allmänheten. 

Uppföljning 
Arbetet med miljömålsuppföljning ger svar på frågan 
om vi är på rätt väg för att kunna nå målen och hur fort 
det går. I publikationerna saldo 2000 och saldo 2005 tas 
temperaturen på miljön i länet. 

Det pågår arbete både nationellt och på Länssty-
relsen att skapa system för regelbunden uppföljning. 
I dag finns en del sådan information (för länet och på 
nationell nivå) på den så kallade Miljömålsportalen 
www.miljomal.nu 

I förslaget till miljömål för Stockholms län som 
skickades på remiss, presenterades också förslag till 
uppföljningsmått (indikatorer) för målen. I den här 
rapporten har dessa förslag utvecklats. Indikatorer är 
mätbara företeelser som visar eller indikerar tillståndet 
i miljön. De kan både vara kvantitativa det vill säga 
ange halt (till exempel mg/l kväve i Mälarens utflö-
de, Norrström) eller kvalitativa det vill säga ange om 
något är bättre eller sämre. Vartefter som målen följs 
upp, läggs resultaten ut på Länsstyrelsens webbplats 
och Miljömålsportalen.

I denna skrift har Länsstyrelsen gjort en första 
grov bedömning av om Stockholms läns miljömål är 
sannolika att uppnå. Det är dock inte någon uppfölj-
ning i egentlig mening. Det kommer att krävas mer 
utförliga analyser för att säkert kunna uttala sig om 
måluppfyllelsen. 

läsanvisning 
Skriften har utformats i syfte att vara tillgänglig för 
många grupper med varierande kunskap i ämnet. Ytter-
ligare information och publikationer finns att tillgå på 
Länsstyrelsens webbplats www.ab.lst.se liksom på 
www.miljomal.nu 

På sidorna som följer presenteras Stockholms läns 
miljömål. Kapitlen är indelade efter miljökvalitets-
målen. Det finns också en förklarande text som inne-
håller en motivering till målet. Där beskrivs läget i 
länet och om målet är sannolikt att uppnå. Dessutom 
ges exempel på hur målet kan följas upp, samt på några 
aktörer som är särskilt viktiga i arbetet. 

Sist i rapporten ges tips om några andra relevanta 
publikationer som kan vara av intresse, och där hittas 
också en fotnotsförteckning. 
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Nationellt miljökvalitetsmål
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte blir 
farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och 
i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och 
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 
Sverige har tillsammans  
med andra länder ett ansvar för att det globala  
målet kan nås.

1 Minskade utsläpp av växthusgaser
Utsläppen av koldioxid i länet per person och år ska 
minska till 3,1 ton år 2010. 

MiljöMål FöR StoCKholMS läN

Begränsad klimatpåverkan

Målet är en regionalisering. Målet är satt utifrån reger-
ingens ambition att utsläppen för Sverige sammantaget 
bör vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per in-
vånare år 2050. Detta motsvarar ungefär en halvering 
av de nationella utsläppen år 1990. Om vi i Stockholms 
län antar samma miljöutmaning betyder det att även 
länets koldioxidutsläpp ska halveras räknat som utsläpp 
per person. Med utgångspunkt från 1990 års utsläpp bör 
det minskas från 3,55 till cirka 1,9 ton per person och 
år. För att bibehålla en jämn minskningstakt betyder det 
att målninvån 2010 för utsläpp per person och år sätts 
till 3,1 ton. Avstämning mot målet bör göras genom att 
räkna ut medelvärdet för åren 2008-2012 då bland annat 
skillnader i varma och kalla år gör att värdet varierar. 

Utsläppen av växthusgaser är ett av de mest allvar-
liga hoten för utvecklingen lokalt, regionalt och globalt. 
Problematiken kring klimatfrågan är världsomfattande. 
Det är nödvändigt att utsläppen av växthusgaser minskar 
snabbt och kraftigt genom insatser på lokal och regional 
nivå, och framför allt i alla länder. För detta krävs att 
vi använder energin effektivare, minskar dess använd-
ning och byter ut det fossila bränslet. I Stockholms län 

är utsläppen per invånare lägre i förhållande till landet 
i övrigt. Varje invånare släpper årligen ut cirka 3,3 ton 
koldioxid (2003), ungefär hälften av riksgenomsnittet. 
Det beror bland annat på att storstadsområden har mer 
gynnsamma förutsättningar för framgångsrika och 
effektiva energi- och transportsystem såsom kollektiv-
trafik och fjärrvärmenät. Dessutom saknar länet stora 
fossilbränsleanvändande industrier. Den låga siffran är 
dock inte helt rättvisande eftersom länsinvånarna också 
använder varor och resurser som genererar utsläpp ut-
anför länsgränsen. 

Genom att målet gäller per person, täcks in even-
tuella förändringar av länets befolkningsmängd. För 
närvarande ökar länets relativa befolkningsandel, från 
19,1 procent av landets befolkning 1990 till 20,9 pro-
cent 2005. Den ökande befolkningsandelen ökar målets 
ambition ytterligare. Målet är ett steg på vägen att be-
gränsa växthusgasutsläppen, på längre sikt behöver 
dock ännu kraftigare minskningar komma till stånd. Ut-
släppen i länet per person har minskat med åtta procent 
sedan 1990. Under förutsättning att satsningar görs, 
kan målet sannolikt nås. 

Målet kan följas upp genom att beräkna utsläppen av 
koldioxid per person och sektor. Data finns till exempel i 
Statistiska Centralbyråns energibalanser. Att studera hur 
stark kollektivtrafiken är jämfört med privatbilismen är 
också ett viktigt uppföljningsmått, liksom användningen 
av fossila bränslen i förhållande till total energianvänd-
ning (inklusive förluster) fördelade på sektorer.
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Goda möjligheter att reducera utsläppen
Utsläppen av växthusgaser är ett utpräglat globalt 
miljöproblem. Problemet med att släppa ut dessa 
gaser är att den naturliga växthuseffekten förstärks 
med en stor risk för allvarliga klimatförändringar på 
jorden. De viktigaste växthusgaser som människan 
påverkar halterna av är koldioxid, metan, lustgas, 
HFC, FC och svavelhexafluorid. I Stockholms län ut
gör koldioxid 90 procent av utsläppta växthusgaser. 
Utsläppen av växthusgaser ökar i länet totalt sett, 
dock är de tämligen låga per invånare i förhållande 
till landet i övrigt eftersom storstadsstrukturen med 
hög befolkningstäthet ger förutsättningar för effek
tiva energi och transportsystem. För att minska ut
släppen krävs fortsatta investeringar inom främst 

Begränsad klimatpåverkan

kollektivtrafik och fjärrvärme, vilket länet har goda 
möjligheter till. De dominerande utsläppssektorer
na i Stockholms län är energisektorn och vägtrafik
en. Tendensen är att energisektorn minskar sina 
utsläpp genom ökad användning av biobränslen 
medan vägtrafiken ökar utsläppen genom ökade 
transporter. Personbilstrafiken ökar, men relativt  
sett är trafikökningen idag mest markant för den 
tunga trafiken. 

Exempel på aktörer som är särskilt viktiga
Länsstyrelsen, landstinget, kommunerna, transport
bolag, allmänheten, åkerier, energibolag, fastighets
ägare, Vägverket, Boverket, Statens energimyn
dighet.
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Nationellt miljökvalitetsmål  
Luften ska vara så ren att människors hälsa 
samt djur, växter och kulturmiljövärden inte 
skadas.

Frisk luft

1 halt av kvävedioxid
Kvävedioxidhalten 30 µg/m3 som årsmedelvärde och 
75 µg/m3 som timmedelvärde ska vara uppnådda i 
Stockholms län år 2010. Timmedelvärdet får över-
skridas högst 175 timmar per år.

MiljöMål FöR StoCKholMS läN

Målet är en regionalisering. Målet handlar om önsk-
värda haltnivåer. Bara naturlig försurning har också 
ett mål om kväveoxider men det är formulerat i syfte 
att få de totala utsläppen kväveoxider att minska och 
att fokusera på transportsektorn. Kväveoxider i luf-
ten skadar hälsa, natur och kulturminnen. Utsläppen 
av kväveoxider i länet kommer från vägtrafiken, sjö
farten, energi- och industrisektorn, arbetsmaskiner och 
flygtrafiken. Störst betydelse för halten kvävedioxid 
har utsläppen från vägtrafiken då dessa sker i gatu-
miljön. Halten av kvävedioxid är fortfarande proble-
matisk i vissa miljöer i länet. Främst gäller det platser 
där trafiken är intensiv och där gaturummet är slutet.  
I Stockholms län varierar halterna speciellt mycket 
mellan Stockholms stad och andra kommuner, men 
även inom Stockholms stad. 

Den lagstadgade miljökvalitetsnormen som reglerar 
den halt som inte får överskridas, är mindre sträng än 
målet. Miljökvalitetsnormen överskrids för närvarande 
på flera platser. Trots detta borde målet kunna nås i 
större delen av länet men kan bli svårt att nå för vissa 
områden. 

Målet kan följas upp genom att mäta halten kväve-
dioxid i utomhusluften uppmätt som årsmedelvärde. 
Detaljerade data finns från mätningar gjorda av Stock-
holms stads miljöförvaltning. 

2 Utsläpp av flyktiga organiska ämnen
De sammanlagda utsläppen av flyktiga organiska 
ämnen (VOC) i Stockholms län ska minska med 50 
procent från 1997 års nivå till 24 000 ton år 2010, 
och transportsektorns utsläpp med 70 procent från 
1997 års nivå till 9 000 ton år 2010.

Målet är en regionalisering. Många flyktiga organiska 
ämnen (VOC) är cancerframkallande. Under inverkan 
av solljus reagerar VOC och kväveoxider med varan-
dra och ozon bildas. Utsläppen av VOC kommer från 
vägtrafiken, vedeldning, användningen av färger och 
lösningsmedel, sjöfart och industrier. Vägtrafiken ut-
gör den största utsläppskällan och därför är målet att 
transportsektorn ska minska sina utsläpp med 70 pro-
cent. Transportsektorn har en större potential för ut-
släppsminskningar än övriga sektorer och vägtrafikens 
utsläpp, som enskild källa, har störst betydelse för den 
luftkvalitet som de flesta människor utsätts för. I dags
läget är hushållens användning av kemikalier, färger och 
lösningsmedel den näst största källan i länet. Kunska-
pen om utsläppen från olika källor behöver förbättras 
ytterligare. De utsläppsvärden som finns tillgängliga är 
vanligen inte direkt jämförbara mellan olika år. 

Trenden för de totala utsläppen är tydligt minskande. 
Enligt utsläppsdata från Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund 2  var siffran 27 860 ton år 2004. Upp-
delat på källorna var utsläppen detta år 10 900 ton från 
vägtrafiken, 9 400 ton från hushållen, 3 400 ton från 
sjöfarten, 1 540 ton från energisektorn, 1 080 ton från 
industrier, 750 ton från arbetsmaskiner och 610 ton från 
bensinstationer. Utsläppen från flygtrafiken är under  
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Frisk luft

100 ton. För att de totala utsläppen ska minska är det 
viktigast att vägtrafiken och hushållen minskar sina ut-
släpp. I transportsektorn inräknas vägtrafik, sjöfart och 
flygtrafik. Vägtrafikens utsläpp är tydligt minskande, 
och är den källa som mest påverkar trenderna inom 
transportsektorn. Utsläppen från flygtrafiken påverkar 
transportsektorn minst. Sjöfartens utsläpp är beräknade 
med några års intervall. En potential för utsläppsminsk-
ningar bör finnas inom sektorn. Den nuvarande utveck-
lingen innebär att målet sannolikt kan nås.

Målet kan följas upp genom att beräkna utsläppen 
av VOC fördelat på sektorer. Data finns i Luftvårds
förbundets emissionsdatabas.

3 halt av benso(a)pyren
Halten benso(a)pyren i luften ska inte överstiga  
0,3 ng/m3 som årsmedelvärde år 2015.
 

Målet överensstämmer med det nationella. Benso(a)-
pyren tillhör gruppen organiska ämnen. Benso(a)pyren 
är cancerframkallande och vägtrafiken är den största 
utsläppskällan. Kunskapen om halterna i Stockholms län 
baseras främst på mätningar på Hornsgatan, som är en 
av de värst drabbade gatorna. Under april-maj 2001 och 
2002 har halterna legat något under 0,4 ng/m3. Under 
2004 mättes halterna under juni till december med re-
sultatet 0,13 ng/m3. 

Tills vidare finns inte någon heltäckande bild av hal-
terna i Stockholms län. På grund av att målåret är 2015 
bedöms att målet sannolikt kan nås.  

Målet kan följas upp genom att mäta halten 
benso(a)pyren i gatu- och taknivå. Data från Stockholms 
stads miljöförvaltning kan användas. 

4 halt av partiklar
Halten av partiklar, PM10, i luften ska inte överstiga: 
35 µg/m3 som dygnsmedelvärde, eller 20 µg/m3 som 
årsmedelvärde år 2010. Halten av partiklar, PM2,5, i 
luften ska inte överstiga: 20 µg/m3 som dygnsmedel-
värde, eller 12 µg/m3 som årsmedelvärde år 2010. 
Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn 
per år. 

Målet överensstämmer med det nationella. PM10 och 
PM2,5 är ett samlingsbegrepp för partiklar vars dia-
meter underskrider tio mikrometer (µm) respektive  
2,5 mikrometer (µm). PM10 består i huvudsak av 
uppvirvlande slitagepartiklar, genererade vid slitage 
av vägbanor, däck och bromsar. En starkt bidragande 
orsak är användningen av dubbdäck. PM2,5 härstam-
mar från förbränningsprocesser, till exempel utsläpp 
av avgaspartiklar från fordon i den lokala trafiken, från 
vedeldning och förbränningsanläggningar. Men även 
utsläpp i andra länder har stor betydelse för bakgrunds-
halten eftersom uppehållstiden i atmosfären kan vara 
några dygn.

En hög halt partiklar i luften skadar hälsan på olika 
sätt. Dokumenterade effekter är till exempel besvär i 
luftvägarna och försämrad lungfunktion främst för ast-
matiker. Antalet sjukhusbesök och inläggningar ökar 
när partikelhalten är hög. Även dödligheten i hjärt-
kärlsjukdomar samt lungcancerfallen ökar. Nuvarande 
kunskapsunderlag anger att det inte finns några tröskel
värden för effekterna. För närvarande är halterna av par-
tiklar alltför höga längs trafikintensiva gator och leder. 
Som exempel kan nämnas mätningar som gjorts i gatu-
miljö i Stockholms innerstad år 2004. Dessa visar PM10 
årsmedelvärden mellan 34 och 41µg/m3, och dygns-
medelvärden mellan 65 och 87µg/m3 som 90-percentil 
samt PM2,5 årsmedelvärden mellan 14 och 16 µg/m3, 
och dygnsmedelvärden mellan 23 och 27µg/m3 som 90-
percentil.
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Den lagstadgade miljökvalitetsnormen som regle-
rar den halt som inte får överskridas, är mindre sträng 
än målet. Miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids 
för närvarande på flera platser. För att nå målen krävs 
en avsevärd sänkning av halterna främst av PM10 men 
även PM2,5. Många åtgärder måste vidtas för att åstad-
komma detta. Åtgärder som vidtas inom länet påverkar 
PM10 halten i högre grad än PM2,5 halten, som till 
största delen består av fjärrtransport. Målet kan bli svårt 
att nå. 

Uppföljning kan göras genom att mäta halten av 
PM10 i gatumiljö och ovan tak och PM2,5 i gatu-, tak- 
och bakgrundsmiljö. Data kan användas främst från mät-
ningar gjorda av Stockholms stads miljöförvaltning.

låga halter av luftföroreningar på vissa platser  
men höga vid gator och trafikleder
Ren luft är en förutsättning för hög livskvalitet i länet. 
Ren luft innebär förbättrad hälsa för befolkningen och 
bidrar till minskade offentliga utgifter som uppstår på 
grund av ohälsa. Lägre halter luftföroreningar ger också 
minskade skador på kulturföremål och husfasader. Väg
trafiken är den största källan till luftföroreningar för 
flertalet ämnen. Luftkvaliteten i Stockholms län har ge
nerellt sett blivit bättre under de senaste årtiondena. De 
största problemen är de höga halterna av kvävedioxid 
och partiklar, PM�0. För dessa luftföroreningar och 
en del andra, finns lagstadgade miljökvalitetsnormer. 
Normerna är juridiskt bindande och anger vissa föro
reningsnivåer som inte får överskridas efter en viss tid
punkt. Länet har områden med både höga och låga hal
ter av luftföroreningar. Mätningar visar att halterna av 
luftföroreningar ovan tak i tätortsmiljö och i bakgrund
smiljö i länet är av godtagbar kvalitet. De återstående 
problemen med höga halter av luftföroreningar är 
nästan enbart knutna till gator och trafikleder med tät 
trafik. 

Miljökvalitetsnormerna och miljömålen
Miljömålens föroreningsnivåer är strängare än norm
halterna. Miljömålen och miljökvalitetsnormerna komp
letterar varandra. Miljökvalitetsnormerna reglerar de 
halter som enligt lag inte får överskridas, medan målen 
ger vägledning om vilka halter som inte bör överskri
das. Normerna utgör ett verktyg för att nå målen och 
är ett steg på vägen mot målen. Under �004 överskreds 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, kolmonoxid, 
marknära ozon och inandningsbara partiklar. Länssty
relsen har fått i uppdrag att ta fram kompletterande 
åtgärdsprogram under �006 för att klara miljökvalitets
normerna för kvävedioxid och partiklar (PM�0). 

Exempel på aktörer som är särskilt viktiga
Länsstyrelsen, landstinget, kommunerna, industrier, 
transportbolag, åkerier, Vägverket, allmänheten, konsu
menter.
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Bara naturlig försurning
Nationellt miljökvalitetsmål
De försurande effekterna av nedfall och markanvänd-
ning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten 
tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte 
öka korrosionshastigheten i tekniskt material eller 
kulturföremål och byggnader.

1  Minskad försurning av sjöar och  
rinnande vatten

Högst två procent av länets sjöar (som är större än två 
hektar) och högst fem procent av sträckan rinnande 
vatten ska år 2010 vara drabbade av försurning som 
orsakats av människan.

MiljöMål FöR StoCKholMS läN

Målet är en regionalisering. I målet är inte inräknat kal-
kade sjöar. I dag uppskattar man att runt fyra procent av 
länets sjörar är sura, jämfört med 20 procent av övriga 
sjöar i Sverige. Detta beror på att länets sjöar har högre 
pH-värden och större buffertförmåga mot sura ämnen. 
Dessutom är nederbörden relativt liten och flertalet sjöar 
har kalkats sedan slutet av 1970-talet. 

Den tidigare trenden med ökande försurning har 
brutits. Om den positiva utvecklingen som noterats un-
der senare år fortsätter, kan målet sannolikt nås. 

Målet kan följas upp genom att mäta andelen försu-
rade sjöar och vattendragsssträcka klassade enligt Natur-
vårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet. 

2 Minskad försurning av skogsmarken
Trenden mot ökad försurning av skogsmarken i 
Stockholms län ska vara bruten i områden som för-
surats av människan och en återhämtning ska ha på-
börjats före år 2010.

Målet överensstämmer med det nationella. Om skogs-
marken försuras frigörs giftiga former av aluminium 

och marken utarmas på viktiga näringsämnen. På sikt 
kan detta få återverkningar på markens förmåga att pro-
ducera skog. Det är därför viktigt att trenden mot ökad 
försurning bryts för att skogsmarkens långsiktiga pro-
duktionsförmåga ska kunna upprätthållas. Hur stor de-
position av svavel och kväve som länets skogsmark tål 
långsiktigt behöver preciseras.

Trenden mot ökad försurning är bruten. Processen är 
pågående och rör sig i rätt riktning sedan en lång följd 
av år 3. Bedömningen är att målet kommer att nås till  
år 2010 i alla skogsmarker. 

Som uppföljningsmått för målet skulle en analys av 
olika försurningsvariabler i markvatten till exempel pH 
och basmättnadsgrad samt försurningsvariabler i jord-
prov kunna användas. 

3 Minskade utsläpp av kväveoxider
De sammanlagda utsläppen av kväveoxider i Stock-
holms län ska minska med 60 procent från 1995 års 
nivå till 16 000 ton år 2010, och transportsektorns 
utsläpp med 70 procent från 1995 års nivå till 9 000 
ton år 2010.

Målet är en regionalisering. Målet är formulerat i syfte 
att få de totala utsläppen kväveoxider att minska och 
att fokusera på transportsektorn. Frisk luft har också 
ett mål om kväveoxider men det handlar om önskvärda 
haltnivåer för kvävedioxid. En minskning av kväve-
oxidutsläppen följs inte med automatik av en lika stor 
förändring av haltnivån. Målet fokuserar på transport-

Bara naturlig försurning
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trenden med ökad försurning har brutits
Den tidigare trenden med ökad försurning har vänt och 
försurningen minskar i dagsläget. Försurningen orsakas 
av både svavel och kväve, och leder till stora skador. Ef
fekterna är bland annat förändrad artsammansättning 
och korrosion på byggnader, maskiner och kulturarv. 
Försurning som miljöproblem uppmärksammades i 
Sverige först vid slutet av �960talet. Vid det laget hade 
försurning av sjöar och vattendrag sannolikt pågått un
der flera decennier. I dag uppskattas cirka tio procent av 
Sveriges sjöar över fyra hektar vara försurade. Försurande 
ämnen bildas vid förbränning och det innebär att väg
transporter och uppvärmning bidrar till försurningen. 
Ämnena sprids med luften och faller ned i form av gas, 
som luftburna partiklar eller som surt regn eller snö. Det 
försurande nedfallet kommer både från andra länder, 
andra delar av landet och från egna verksamheter i länet 
(cirka 50 procent av nedfallet av kväve i Storstockholm 
kommer från källor i länet). Svavelnedfallet var som 
högst på �960 och �970talen och har minskat stadigt 
sedan dess. Kvävenedfallet har inte minskat på samma 
sätt som svavelnedfallet.

Deposition av försurande ämnen drabbar sjöar och 
vattendrag och även skogsmark, byggnader, kulturarv, 
fordon och metallkonstruktioner. På sikt kan detta få 
återverkningar på markens förmåga att producera skog. 
Korrosion på olika typer av material kostar samhället 
stora belopp. Det är därför motiverat att minska depo
sitionen av försurande ämnen till nivåer som är lägre än 
vad länets sjöar och vattendrag tål. Länets sjöar är tåli
gare mot försurning än genomsnittet för landets sjöar. 
Försurade sjöar finns främst inom hällmarksområden i 
södra länshalvan. 

Exempel på aktörer som är särskilt viktiga
Länsstyrelsen, kommunerna, landstinget, transport
bolag,  industrier,  allmänheten,  Vägverket

Bara naturlig försurning

sektorns utsläpp eftersom dessa utgör betydligt större 
andel i länet än i landet som helhet. Kväveoxider bil-
das vid all slags förbränning och i länet är vägtrafiken, 
sjöfarten, arbetsmaskiner och energisektorn de största 
utsläppskällorna. Kväveoxider inverkar negativt både 
på natur och hälsa. De leder till nedfall av kväveför-
eningar vilka både bidrar till övergödning och orsakar 
försurning av mark och vatten. Målet berör därför även 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. I trafikbelastade 
områden i länets centrala delar är kväveoxider på nivåer 
som kan skada båda hälsa och kulturminnen. 

Utsläppen av kväveoxider i länet har dock varit 
betydligt större än de är idag. Trenden för de totala ut-
släppen är minskande, och något utplanande. Enligt 
utsläppsdata från Stockholms och Uppsala läns luft-
vårdsförbund 4 låg utsläppen i slutet av 90-talet kring 
30 000 ton och de har sedan sjunkit och siffran rör sig i 
nuläget nedåt 20 000 ton. År 2004 var utsläppen enligt 
dessa data 22 590 ton. Vägtrafikens utsläpp, vilket ut-
gör den största delen av transportsektorn, har också en 
trend som är tydlig och fortsatt minskande. Från att ha 
legat kring 14 000 ton i slutet av 90-talet har de sjunkit 
och siffran rör sig i nuläget nedåt 9 000 ton. År 2004 
var vägtrafikens utsläpp 8 730 ton. Till detta kommer 
bland annat sjöfartssektorns utsläpp som samma år var 
4 400 ton. Den nuvarande utvecklingen innebär att må-
let sannolikt kan nås. 

Målet kan följas upp genom att mäta utsläpp av 
kväveoxider fördelat per sektor. Data finns i Luftvårds-
förbundets emissionsdatabas. 
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Nationellt miljökvalitetsmål
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som 
skapas i eller utvunnits av samhället och som kan hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

Giftfri miljö

MiljöMål FöR StoCKholMS läN

1 ökad upphandling av miljömärkta varor
Andelen miljömärkta varor och tjänster av den totala 
offentliga upphandlingen i länet ska öka med fem 
procent per år.

Målet är specifikt för länet. Detta mål rör Giftfri miljö 
men har också beröringspunkter med andra mål. Allt fler 
varugrupper, produkter och även tjänster miljömärks. 
Samtidigt skärps kraven för varor som varit miljömärkta 
länge. Svanen, Bra Miljöval och EUblomman är offici-
ella miljömärken som täcker ett brett spektrum av varor. 
På senare tid har allt fler tjänster börjat miljömärkas, till 
exempel hotell, transporter och elleveranser. Vid miljö-
märkning av varor görs bland annat en genomgång av 
deras kemikalieinnehåll. Detta kan bidra till att kemika-
lier som är skadliga för människors hälsa och miljön, er-
sätts med kemikalier som är mindre skadliga. Som kon-
sument är det ett bra och enkelt sätt att försäkra sig om 
att miljöpåverkan från kemikalieanvändningen minskas. 
Med offentlig upphandling menas den upphandling som 
görs i staten, kommunerna och landstingen, det vill säga 
upphandling för skattepengar. Den offentliga upphand-
lingen i Sverige står för cirka 25 procent av BNP, det  
vill säga cirka 320 miljarder kronor 5 varje år och det 
finns därför en stor potential för miljöförbättringar ge-
nom att styra den offentliga upphandlingen. 

Eftersom allt fler produkter miljömärks och målet 
siktar på en ökning som inte är så ansenlig, kan målet 
sannolikt nås.  

För att målet helt ska kunna följas upp behövs meto-
dutveckling. Bland annat behöver värdet klarläggas av 
upphandlingen i länet uppdelat på kommuner, landsting 
och statliga myndigheter.

2 omhändertagande av miljöfarliga ämnen
Mängden miljömässigt riktigt omhändertaget kvick-
silver, PCB och andra miljöfarliga ämnen från om-
byggnad och rivning har ökat senast år 2010 jämfört 
med år 2004.

Målet är specifikt för länet. Flerbostadshus byggda 
under perioden 1965-1975, det så kallade miljon-
programmet, kommer att behöva renoveras och byggas 
om inom de närmaste åren. Detta kommer att medföra 
stora mängder farligt avfall. Det är viktigt att detta om-
händertas på ett miljömässigt riktigt sätt. PCB tillsat-
tes som mjukgörare i de fogmassor som användes för 
att täta och ta upp rörelser i fasader med till exempel 
betongelement. PCB har skadliga effekter på djur och 
människor, och kan finnas kvar i vissa byggmaterial 
från 19561973. Kvicksilver kan till exempel finnas i 
flödesmätare, termometrar, manometrar, strömbrytare, 
nivåvippor, ringklockor, termostater och volymmätare. 
Ett kvicksilverprojekt 6 som genomförts i länet resul-
terade i att cirka 2 800 objekt inventerades och drygt 
1 000 kilo kvicksilver samlades in eller märktes upp. 

Under förutsättning att satsningar görs, kan målet 
sannolikt nås. 

Målet kan följas upp genom att mäta mängden far-
ligt avfall från länet som innehåller kvicksilver, kad-
mium, bly och PCB, andelen uppmärkt utrustning från 
kvicksilverprojektet som omhändertagits som farligt av-
fall och andelen fastigheter med PCB-haltiga fogmassor 
som är sanerade. Data till de olika uppföljningsmåtten 
kan fås från avfallskoderna från SAKAB, aktuella före-
tag (det vill säga de som har uppmärkt utrustning) samt 
kommunernas miljökontor.

Giftfri miljö
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3 Minskad användning av tungmetaller
Spridningen och användningen i länet av bly, kad-
mium, kvicksilver samt koppar ska minska fram till 
år 2010. 

Målet är en regionalisering. Bly, kadmium och kvick-
silver är skadligt för växter, djur och människor även 
vid låga halter. De kan ge upphov till akuta förgiftningar. 
Kadmium kan ge njurskador och bly och kvicksilver 
kan skada nervsystemet. Största utsläppskällan för kad-
mium är biltvättar. Kadmium finns även i konstgödsel, 
konstnärsfärger med mera. En stor utsläppskälla för bly 
är ammunition och fiskesänken. Största utsläppskällan 
för kvicksilver är krematorier och avfallsförbränning. 
Nuvarande förbud mot kvicksilver i vissa varor före-
slås av regeringen utvidgas från 1 januari 2007 till ett 
generellt förbud som omfattar bland annat amalgam.  
Halterna av koppar i sedimenten i tätortsnära områ-
den är för höga. Koppar och kopparföroreningar är 
giftiga för vattenorganismer och varmblodiga djur 
och bioackumuleras i växtplankton. De kan ge akuta 
förgiftningar och leda till njur- och leverskador. Den 
största utsläppskällan för koppar i länet är vägtrafiken 
(bilbromsar), men utsläppen kommer även från vatten-
ledningsrör och koppartak. 

Målet avser att spridningen och användningen ska 
minska. Det är realistiskt att minska utsläppen och målet 
kan sannolikt nås. 

Målet kan följas upp genom att till exempel mäta 
användningen, tillverkningen och utsläppen av bly, kad-
mium och kvicksilver i länets tillståndspliktiga miljö-
farliga verksamheter eller mängden koppar i utgående 
vatten från avloppsreningsverk. Data finns bland annat i 
de årliga miljörapporterna för reningsverken och länets 
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.

4 Förbättrad slamkvalitet
Slam från länets kommunala avloppsreningsverk 
ska vara av den kvaliteten att det kan läggas på 
åkermark.

Målet är specifikt för länet. Att följa föroreningsinnehåll 
i avloppsslam ger en bra bild av flöden av olika miljö
gifter i samhället. Slam som i reningsverken avskiljs 
från avloppsvattnet innehåller stora mängder närings-
ämnen och det kan därför vara lämpligt att använda som 
gödselmedel inom jordbruket. Eftersom slammet också 
kan innehålla skadliga tungmetaller eller organiska äm-
nen, finns lagstadgade gränsvärden för dess metallhalter 
och även riktvärden för dess halter av vissa organiska 
ämnen. Med begreppet kvalitet avses att slammet ska 
klara gränsvärdena för användning i jordbruket. 

Trenden är att slamkvaliteten successivt förbätt-
ras, men andelen slam som läggs på åkermark är fort-
farande relativt liten. Under 2003 producerades knappt 
37 000 ton slam i länets avloppsreningsverk. Mängden 
som användes till jordbruk var 12 procent och resteran-
de mängd fördelades på deponitäckning (44 procent), 
jordtillverkning (41 procent) och övrig användning 
(1 procent). Fortsatta satsningar krävs för att inom de 
kommande åren kunna närma sig målet. Målet kan bli 
svårt att nå. 

Målet kan följas upp genom att mäta halterna av  
vissa metaller och organiska miljögifter i slam från 
kommunala avloppsreningsverk. Data finns i de kom-
munala avloppsreningsverkens årliga miljörapporter.

5 ökad andel miljöbränsle
Andelen miljöbränsle som säljs i länet ska senast år 
2010 ha ökat med 300 procent jämfört med år 2004. 

Målet är specifikt för länet. Detta mål rör Giftfri miljö 
men har också beröringspunkter med andra mål till ex-
empel Begränsad klimatpåverkan. Målet avser försälj-
ningen eftersom det är lättare att följa upp än förbruk-
ningen. Med miljöbränsle menas i detta fall etanol E85, 

Giftfri miljö
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propangas, RME (rapsolja) och biogas/naturgas. Med 
avseende på giftfri miljö är alla miljöbränslen bättre 
är bensin och diesel. Det finns för närvarande cirka 30 
tankställen 7 för miljöbränsle i länet. Bland annat pla-
neras öppna ytterligare åtta för naturgas/biogas under 
2006 8. I utbyggnaden av tankställen är det viktigt att 
beakta de säkerhetsrisker som de medför. 

Andelen miljöbränsle som används är fortfarande 
mycket liten, men utbudet och förekomsten i länet ökar 
i snabb takt. Detta beror bland annat på det ökade antalet 
miljöbilar och den ökade tillgången till tankställen för 
miljöbränsle. Både nationellt och lokalt har olika beslut 
genomförts som stimulerar denna utveckling, bland an-
nat lägre fordonsskatt, befrielse från parkeringsavgifter 
och den lag som införs under år 2006 om skyldighet för 
bränslesäljare att sälja förnybara fordonsbränslen. Målet 
siktar på en kraftig ökning från år 2004 men kan sanno-
likt nås med hänsyn till utvecklingen. 

Målet kan följas upp genom att mäta försäljningen 
av olika typer av miljöbränslen i förhållande till total 
mängd bränslen i länet. 

6 tjänlig matfisk
All matfisk som fångas i Stockholms län ska senast 
år 2010 vara tjänlig som människoföda. 

Målet är specifikt för länet. Vissa insjöfiskar och feta 
ostkustfiskar har förhöjda halter av miljöföroreningar. 
Fisken kan innehålla förhållandevis höga halter av till 
exempel kvicksilver (metylkvicksilver) eller organiska 
miljögifter (DDT, PCB, dioxiner med flera). Livs 
medelsverket har utarbetat kostrekommendationer för 
fisk från Östersjön. Europeiska kommissionen har i en 
förordning ett gränsvärde för högsta tillåtna halt kvick-
silver i fisk och Naturvårdsverket har bedömningsgrun-
der för kvicksilver i fisk. Undersökningar tyder på att 
kvicksilverkontaminering inte är något generellt pro-
blem för fisk i kustvattnen och i Mälaren. I vissa insjöar 
kan dock fisk innehålla höga halter. Dioxiner ackumu-
leras i fettet hos fisk. Europeiska kommissionen har i en 
förordning beslutat om gränsvärden samt åtgärdsgränser 
för dioxin i livsmedel och djurfoder. I Sverige riskerar 

vissa arter fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern att 
hamna över gränsvärdet.

Vad som avses med begreppet tjänlig är ännu inte 
fastställt och kommer att preciseras i det fortsatta arbe-
tet. Målet kan bli svårt att nå. 

Målet kan följas upp genom Länsstyrelsens inven-
tering av kvicksilver i insjöfisk 9. Dioxin- och kvick-
silverhalt mäts regelbundet i strömming vid Landsort. 
Kvicksilverhalter i abborre följs årligen upp i tre av lä-
nets sjöar.  

7 Rena vattentäkter
Länets kommunala vattentäkter ska senast år 2010 
vara fria från bekämpningsmedel, organiska miljö-
gifter, läkemedel och hormoner.

Målet är specifikt för länet. I länet finns cirka 150 större 
vattentäkter varav cirka 85 vattentäkter med skydds-
områden. Bland dem finns kommunala yt och grund-
vattentäkter samt vissa så kallade förordnandevatten 
(oftast samfälligheter med grundvattentäkter). Inom 
jordbruk och trädgårdsodling används många olika be-
kämpningsmedel för att bekämpa ogräs, insekter och 
svampar. Rester av bekämpningsmedel kan påträffas i 
grund- och ytvatten. Det har förekommit att vissa brunn-
nar i länet har tagits ur drift på grund av för höga halter 
av bekämpningsmedel. Organiska miljögifter till exem-
pel polycykliska aromatiska kolväten (PAH), är orga-
niska ämnen som är långlivade, ofta bioackumulerbara 
och som misstänks ge långsiktiga effekter på människa 
och miljö. I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricks-
vatten finns gränsvärden för bekämpningsmedel, PAH 
och benso(a)pyren. Än så länge finns inga gränsvärden 
för rester av läkemedel och hormoner i dricksvatten. 

Många åtgärder krävs inom området och målet kan 
bli svårt att nå. 

För att målet ska kunna följas upp behövs omfattan-
de sammanställningar av data från bland annat Sveriges 
geologiska undersökningar (SGU), kommuner och vatten-
verk. Även tätare provtagningar skulle vara önskvärt. 
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8 Förorenade områden
Samtliga förorenade områden i länet som innebär 
akuta risker vid direktexponering eller som hotar 
betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla naturom-
råden ska senast år 2010 vara utredda och vid behov 
åtgärdade.

Målet är en regionalisering. För närvarande finns kän-
nedom om cirka 7 443 områden som är eller misstänks 
vara förorenade i länet. Av dessa har cirka 220 invente-
rats och riskklassats av Länsstyrelsen. De flesta områ-
dena har blivit förorenade under perioden från början av 
1900-talet fram till 1980-talet. Vissa av dem ger redan 
idag upphov till oacceptabla miljöeffekter, men framför 
allt utgör de ett framtida hot mot människors hälsa och 
miljö. Många områden ligger centralt och i nära anslut-
ning till tätbebyggelse och kan därigenom vara en resurs 
för nya verksamheter och bostäder om marken saneras. 
Regeringen lämnar bidrag för efterbehandlingen, för in-
venteringar, utredningar och efterbehandlingsåtgärder. 
Länsstyrelsen får bidrag för inventeringar, utredningar 
och rambidrag för utredningar att fördela inom länet. 
Bidrag kan bara lämnas för objekt där ingen eller bara 
delvis ansvarig finns. 

Endast en liten del av områdena är efterbehandlade. 
Större åtgärdsobjekt tar i allmänhet två till fem år att 
utreda, därefter kan det ta flera år att genomföra åtgär-
der. En förteckning över de områden som kan innebära 
störst risk har tagits fram i samråd med kommunerna.  
I dagsläget omfattar förteckningen 50 områden. 

I dagsläget är det svårt att bedöma om målet kan nås. 
Om det visar sig att det finns objekt som borde bli ak-
tuella för åtgärder, kan det vara svårt att få åtgärderna 
genomförda till år 2010. 

Målet kan följas upp genom att mäta antalet utredda 
förorenade områden. Data finns i Länsstyrelsens MIFO
databas. Det kan även följas upp genom att studera 
kostnad (Naturvårdsverkets bidrag) för inventering, 
undersökning samt åtgärder av förorenade områden, 
hela landet.

Användningen av särskilt farliga kemikalier  
behöver minska
Användningen av produkter och livsmedel som 
innehåller kemiska ämnen ökar alltmer i samhället. 
Detta börjar nu visa sig i miljön. Kunskapen om de 
kemiska ämnen som används, deras spridningsvägar 
och hälso och miljöeffekter är emellertid generellt 
låg. Det är därför svårt att få kunskap om den totala 
problembilden. Stockholms län är med sina knappt 
�,9 miljoner invånare Sveriges folkrikaste län. Den  
stora folkmängden medför en ansamling av stora 
mängder varor och kemiska produkter, ett stort trans
portbehov och stora avfallsmängder på en relativt liten 
yta. Detta i sin tur leder till hög belastning på miljön  
av olika miljögifter. Viktiga frågor i länet är bland annat  
att minimera och om möjligt helt fasa ut användnin
gen av särskilt farliga kemikalier. I Stockholms län finns 
ett stort antal förorenade platser med måttligt sane
ringsbehov. Genom att åtgärda förorenade områden 
frigörs resurser att använda marken till nya verksam
heter som till exempel byggande av bostäder. Detta är 
av stor betydelse i Stockholms län som är så tätbefolkat 
och har stort behov av att kunna utnyttja marken. 

I Sverige finns i dag ungefär �0 000 kemiska ämnen i  
över 60 000 produkter som i sin tur ingår i olika va
ror som till exempel kläder, mat och byggmaterial. En 
mycket grov uppskattning är att det finns ett par tu
sen ämnen i varor och kemiska produkter med särskilt 
farliga egenskaper (cancerframkallande, kan skada 
arvsmassan eller är skadliga för fortplantningen). Till så
dana ämnen räknas metallerna bly, kvicksilver och kad
mium. Möjligheterna att begränsa miljöpåverkan från 
kemikalier är starkt beroende av EU:s kemikaliepolitik.  
Europeiska kommissionen har tagit fram ett förslag 
till ny kemikalielagstiftning; REACH – registrering, ut
värdering, godkännande och begränsning av kemika
lier. Lagstiftningen håller nu på att slutbehandlas.

Exempel på aktörer som är särskilt viktiga
Länsstyrelsen, kommunerna, landstinget, näringslivet, 
allmänheten, inköpare, fastighetsägare, markägare, 
branschorganisationer inom avfall och vatten och av
loppsfrågor, till exempel Svenskt Vatten AB.
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Skyddande ozonskikt
Nationellt miljökvalitetsmål
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger 
skydd mot skadlig UV-strålning.

MiljöMål FöR StoCKholMS läN

1 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen
Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen ska till  
största delen ha upphört i Stockholms län år 2010.

Målet överensstämmer med det nationella. Verkningarna 
av skador på ozonskiktet är så allvarliga med ett globalt 
perspektiv, att det måste ses som ett stort miljöproblem 
även på regional nivå. De svenska utsläppen av ozon-
nedbrytande ämnen har minskat kraftigt sedan slutet av 
1980-talet. De utsläpp som sker idag beror främst på 
läckage från äldre varor och produkter. Därför är det vik-
tigt att dessa varor och produkter tas om hand på ett kor-
rekt sätt i avfallsledet. Eftersom det är svårt att fullstän-
digt identifiera, samla in och destruera de produkter som 
innehåller ozonnedbrytande ämnen, siktar målet på att 
utsläppen ska upphöra till största delen. Lagstiftningen 
bidrar i stor omfattning till att avveckla användningen 
av de ozonnedbrytande CFCklorfluorkarbonerna och 
HCFCklorfluorkolväten, i länet. Myndigheterna har här 
en viktig funktion i tillsynsarbetet. 

Nedbrytningen av ozonskiktet orsakas framför allt 
av ämnen som innehåller klor och brom. Följden av den 
lägre ozonhalten blir att mer ultraviolett strålning (UV-
strålning) tränger ner till markytan. Det kan ge en ökning 
av hudcancer, ögonskador och ge genetiska förändringar 
hos människor och djur. Det kan också skada grödor och 
ekosystem. Några utsläppskällor i Stockholms län är 
kyl- och klimatanläggningar, hushållens kylar och frysar, 
klimatanläggningar i fordon, försvarets verksamheter, 
skumplastprodukter och villavärmepumpar. 

läckage från äldre varor och produkter
Uttunningen av ozonskiktet är ett internationellt prob
lem. Enligt Wienkonventionen och Montrealprotokol
let ska användningen av ozonnedbrytande ämnen 
avvecklas. Sverige har starka avvecklingskrav för ozon
nedbrytande ämnen. Ett stort problem är det ”dolda” 
lagrer av ozonnedbrytande ämnen som i stora män
gder finns i äldre kyl och klimatanläggningar, isoler
ingsmaterial och annat. Kännedomen om storleken på 
detta lager är dålig och goda rutiner för omhänderta
gande saknas ofta. Återvinningsstationer finns för far
ligt avfall där bland annat kylar och frysar ska lämnas. 
Att målet uppnås är viktigt bland annat för att uppnå 
miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.

Exempel på aktörer som är särskilt viktiga
Länsstyrelsen, kommunerna, landstinget, fastighets
ägare, producenter och konsumenter av produkter som 
innehåller ozonnedbrytande ämnen.

Skyddande ozonskikt

Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat 
kraftigt de senaste 20 åren. Om ytterligare åtgärder vid-
tas kan målet sannolikt nås. 

Målet kan följas upp bland annat genom att mäta 
strålnivån i omgivningen och antal hudcancerfall i länet. 
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Nationellt miljökvalitetsmål
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska 
skyddas mot skadliga effekter av strålningen i den  
yttre miljön.

1 Färre hudcancerfall
Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultra-
violett strålning ska inte vara fler år 2020 än år 2000 
i Stockholms län.

Säker strålmiljö

MiljöMål FöR StoCKholMS läN

Målet överensstämmer med det nationella. Målet är  
viktigt för länet eftersom hudcancer orsakat av ultra-
violett strålning drabbar många länsinnevånare varje år 
och därför är ett stort hälsoproblem. Årligen konstateras 
cirka 2 000 fall i Sverige av hudcancerformen malignt  
melanom. I genomsnitt ökar antalet fall varje år med ett 
par procent. Ökningen antas främst bero på ändrade sol-
vanor, men även på ozonlagrets tjocklek. Uttryckt som 
antal fall per 100 000 invånare hamnar Stockholms län 
på 18,99 för kvinnor och 27,15 för män vilket är ungefär 
detsamma som riksgenomsnittet för kvinnor, men något 
högre för män 10. Då det tar lång tid att utveckla hud-
cancer sätts målåret till 2020. Små barns hud är extra 
känslig för UV-strålning och barn är därför en särskild 
riskgrupp. En annan riskgrupp är solarieanvändare. 

Antalet nya hudcancerfall fortsätter att öka. Målet 
kan bli svårt att nå. Svårigheterna ligger i att det tar 
lång tid att förändra attityder och beteenden, och i att 
avläsa förändringarna i regelbundna mätningar. Det gäl-
ler att bedriva ett långsiktigt informationsarbete och öka 
kunskapen om riskerna med UV-strålning. De tekniska 
riskerna med solarieanvändning går att begränsa genom 
tillsyn. Måluppfyllelsen hänger samman med att även 
miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt uppnås.  

Målet kan följas upp genom att mäta utveckling 
över tid av antalet nya fall per 100 000 invånare av hud-
cancerformen malignt melanom respektive skivepitel-
cancer i länet. 

2 Radon i skolor och bostäder
Radonhalten i alla skolor och förskolor är år 2010 
lägre än 200 Bq/m³ luft och radonhalten i alla bostä-
der är år 2020 lägre än 200 Bq/m³ luft.

Målet är en regionalisering. Halten har bestämts i enlig-
het med Socialstyrelsens riktvärde. Exponering för ra-
dongas kan orsaka lungcancer. Radon i hus kan komma 
från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. 
Varje år bedöms över 100 personer i länet insjukna i 
cancer på grund av radon i inomhusmiljön eller i dricks-
vattnet. I länet finns områden med betydande risk för 
förhöjda radonhalter i marknära bostäder, till exempel 
hus på grusåsar och i områden med uranrik granit. I 
länet finns en högre andel bostäder byggda av uranhal-
tigt material, så kallad blåbetong, än i övriga delar av 
landet. Ventilationen påverkar radonhalten och nivå-
erna har sannolikt ökat under de senaste decennierna 
på grund av reducerad luftomsättning i energisparande 
syfte. Husägare kan söka bidrag hos Länsstyrelsen för 
att åtgärda för höga radonhalter. 

Elva procent av länets skolor och förskolor, 15 pro-
cent av flerbostadshusen och 40 procent av småhusen 
har i dag en radonhalt som är högre än målet. Den del 
av målet som rör skolor och förskolor kan sannolikt nås. 
Den del av målet som rör bostäder kan bli svårt att nå på 
grund av att det är ett utbrett problem med många berör-
da samt att kartläggnings- och saneringstakten är låg.

Målet kan följas upp genom att studera andelen av 
de mätta objekten med halter som överstiger målet. 
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Risk för förhöjda radonhalter i marknära bostäder
Man skiljer mellan två kategorier av strålning; jonise
rande och icke joniserande strålning. Höga radonhalter 
i bostäder och strålbehandling inom vården är exem
pel på källor som ger joniserande strålning. Exempel 
på ickejoniserande strålning är elektromagnetiska fält 
(EMF) från elektriska maskiner, mobiltelefoner, kraftled
ningar, bildskärmar och UVstrålning från solen.

I Stockholms län finns områden med betydande risk 
för förhöjda radonhalter i marknära bostäder, till ex
empel hus på grusåsar och i områden med uranrik 
granit. I länet finns ett stort antal bostäder byggda av 
uranhaltigt material, så kallad blåbetong. När det gäller 
radonhaltigt dricksvatten finns de största problemen 
i kust och skärgårdskommuner där de flesta enskilda 
brunnarna finns. 

Exempel på aktörer som är särskilt viktiga
Kommunerna, landstinget, allmänheten, byggbransch
en,  fastighetsägare.

3 Radon i enskilda brunnar
De enskilda brunnar som har mätts och har otjänligt 
vatten med avseende på radon har senast år 2010 
tjänligt vatten.

Målet är specifikt för länet. Med otjänligt vatten avses 
vatten med radonhalter över 1 000 Bq/l. Detta överens-
stämmer med Socialstyrelsens allmänna råd 11 om för-
siktighetsmått för dricksvatten. Hushållsvatten som är 
radonförande avger radon till inomhusluften. Problem 
med radon i vatten förekommer i Stockholms län. 
Radonhalten kan variera mycket såväl mellan som inom 
länets kommuner, beroende på berggrundens samman-
sättning i området och brunnens placering i förhållande 
till sprickor där radon kan nå vattnet. Störst är proble-
men i kust och skärgårdskommuner där de flesta en-
skilda brunnarna finns. Enligt Länsstyrelsens samman-
ställning 12 från år 2000, förekommer det frekvent höga 
halter av radon i vatten i vissa delar av länet.  

Fjorton procent av länets cirka 44 000 brunnar hade 
analyserats år 2000. Cirka elva procent av dessa hade 
värden över 1 000 Bq/l. Den vanligaste tekniken i länet 
för att minska hög radonhalt i vatten är luftning med 
hjälp av radonavskiljare. Erfarenheten är att de tekniker 
som finns på marknaden fungerar. Man kan få bidrag för 
åtgärder mot radon i vatten om vattnet är källan till att 
radonhalten i inomhusluften blir för hög. Under förut-
sättning att satsningar görs, kan målet sannolikt nås.

Målet kan följas upp genom att studera andelen 
mätta brunnar som har för höga halter.
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Nationellt miljökvalitetsmål
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska 
inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjlig-
heterna till allsidig användning av mark och vatten. 

ingen övergödning

MiljöMål FöR StoCKholMS läN

1 Minskade fosforutsläpp
Utsläppen av fosfor från mänskliga aktiviteter till 
länets kustvatten ska minska med 15 procent från 
1995 års nivå till 90 ton år 2010.

Målet är en regionalisering. Fosfor är, tillsammans med 
kväve, de två näringsämnen som i för höga halter or-
sakar övergödning av våra kustvatten. Övergödningen 
ger en ökad algproduktion, som i sin tur skadar växt- 
och djurlivet i kustvattnen, bland annat genom syrebrist 
i bottenvattnen. Utsläppen av fosfor kommer i länet 
främst från avloppsreningsverk och enskilda avloppsan-
läggningar, men även från dagvatten och läckage från 
jordbruken. I målet ingår att uttransporten av fosfor från 
Mälarens avrinningsområde till kusten ska minska. 

Uppfyllandet av detta mål är även kopplat till att 
de tre regionala målen (nr 2, 3 och 4) uppfylls. Målet 
kan bli svårt att nå. Det finns dessutom i nuläget stora 
kunskapsluckor och brist på information om hur stora 
fosforutsläppen är.

Målet kan delvis följas upp genom att mäta och be-
räkna utsläppta mängder fosfor från avloppsreningsverk 
vilket redovisas i reningsverkens miljörapporter. Även 
tillförsel av fosfor i hav- och kustzoner fördelat på havs-
områden kan studeras. 

2  Minskade fosforutsläpp från enskilda  
VA-anläggningar

Fosforutsläppen från enskilda VA-anläggningar ska 
minska med 15 procent från 1995 års nivå till 16 ton 
år 2010.

Målet är en regionalisering. Enskilda avlopp utgör en 
betydande andel av fosforutsläppen. Målet syftar till 
att understryka angelägenheten med att komma tillrätta 
med utsläppen från enskilda avlopp. Bostadssituationen 
i länet har medfört att många fritidshus med undermå-
liga avloppslösningar numera nyttjas som permanent-
bostäder. Efterhand som fritidshusområdena allt mer 
övergår till permanentbostäder riskerar utsläppen av nä-
ringsämnen från enskilda avloppsanläggningar att öka. 
Det pågår visserligen ett kontinuerligt arbete med att 
förbättra enskilda avloppsanläggningar och att ansluta 
fritidshusområden till reningsverk, dock inte i samma 
takt som permanentningsgraden ökar. Utsläppen av 
fosfor kan komma att öka från de stora avloppsrenings-
verken till följd av ökad anslutning till reningsverken. 
Teknikutveckling av småskaliga reningsanläggningar 
och framtagande av alternativa reningsmetoder pågår. 

Målet kan bli svårt att nå. Det finns i nuläget dess-
utom stora kunskapsluckor och brist på information om 
hur stora fosforutsläppen är. 

Målet kan följas upp genom att mäta antal inven-
terade enskilda avlopp och antal enskilda avlopp som 
uppfyller krav enligt meddelade tillståndsbeslut från 
kommunerna.
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3 Fosforhalt i avloppsvatten
Från länets samtliga avloppsreningsverk, oberoende 
av storlek, ska utgående fosforhalt i det behandlade 
avloppsvattnet normalt inte överstiga 0,3 mg/l.

Målet är en regionalisering. Bland punktutsläppen av 
fosfor är utsläppen från avloppsreningsverken störst. 
Syftet med målet är att samtliga reningsverk, oberoende 
av storlek, ska bidra till minskningen av fosforutsläppen. 
De mindre, icke tillståndspliktiga, men anmälningsplik-
tiga och de enskilda små avloppsreningsverken utgör 
sammantaget en stor källa till utsläpp av fosfor. Villko-
ren för utsläpp av fosfor bör dock fastställas från fall till 
fall och högre utsläpp kan i vissa fall medges beroende 
på recipientförhållanden och anläggningstyp. 

Fosforutsläppen från de stora, tillståndspliktiga av-
loppsreningsverken uppfyller i nuläget målet, men de 
mindre gör det ännu inte. Under förutsättning att sats-
ningar görs, kan målet sannolikt nås. 

Uppföljning kan ske genom en årlig sammanställning 
av gällande tillståndsbeslut där det framgår utsläppsvill-
kor för alla anmälnings- och tillståndspliktiga avlopps-
anläggningar. En sådan sammanställning kan visa hur 
många avloppsreningsverk som har som utsläppsvillkor 
att fosforhalten i det behandlade avloppsvattnet inte får 
överstiga 0,3 mg/liter.

4 Utsläpp genom bräddningar
Utsläppen av orenat avloppsvatten genom brädd-
ningar från länets avloppsanläggningar ska från och 
med år 2010 inte överstiga 1 procent av det samlade 
avloppsvattenutsläppet. 

Målet är specifikt för länet. Syftet med målet är att 
minska kväve- och fosforutsläppen via bräddningar från 
avloppsledningsnäten. I takt med att åtgärder vidtagits 
på reningsverken har utsläppen från ledningsnäten fått 
ökad betydelse. Lokalt kan bräddningar från avlopps-
ledningsnäten, i likhet med små avloppsanläggningar, 
bidra med en stor andel av belastningen och orsaka be-
tydande problem. 

Under förutsättning att satsningar görs, kan målet 
sannolikt nås. 

Målet kan följas upp genom att mäta bräddade av-
loppsvattenmängder från avloppsledningsnäten i för-
hållande till det totala utsläppet av renat avloppsvatten. 
Dataunderlag finns i reningsverkens miljörapporter.

5 Minskade kväveutsläpp
Utsläppen av kväve från mänskliga aktiviteter till 
länets kustvatten ska minska med 45 procent från 
1995 års nivå till 2900 ton år 2010.

Målet är en regionalisering. Den något högre ambitions-
nivån för utsläpp till länets kustvatten, jämfört med den 
”genomsnittliga” utsläppsreduktion som det nationella 
delmålet uttrycker, ska ses i ljuset av de särskilda förhål-
landen som råder i Stockholms skärgård. Miljötillstån-
det i våra kustvatten är sådant att det finns all anledning 
att minska utsläppen av kväve än mer. Den stora och 
ökade befolkningen i länet medför att fortsatt höga krav 
på rening i våra avloppsreningsverk måste till för att inte 
skärgården ska försämras. Kväverening är infört i flera 
av länets största avloppsreningsverk där reningen idag 
uppgår till mer än 50 procent. 

Målet kan bli svårt att nå. Det finns i nuläget dess-
utom stora kunskapsluckor och brist på information om 
hur stora kväveutsläppen är.

Målet kan delvis följas upp genom att mäta utsläppta 
mängder kväve från avloppsreningsverk, enskilda av-
loppsanläggningar, öppen mark och dagvatten. Även 
tillförsel av näringsämnen fördelat på havsområden 
(kväve) och halter av näringsämnen i hav- och kustzo-
ner (kväve) kan utredas.

6 Minskade ammoniakutsläpp
Utsläppen av ammoniak i länet ska minska med 
minst 15 procent från 1995 års nivå till år 2010.

Målet överensstämmer med det nationella. Målet syf-
tar till att depositionen av näringsämnen från luft inte 
ska överskrida den kritiska belastningen för vad mark 
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övergödningen inverkar på friluftsliv, fiske och bad
Att arbeta för att nå målet Ingen övergödning är av stor 
betydelse för friluftsliv, turism, fiske, badmöjligheter och 
annat. Det är viktigt för att inte Stockholms skärgård och 
havsområden som är en unik tillgång för länet, ska påver
kas negativt genom till exempel algblomning. Övergöd
ning är ett stort problem i Stockholms län. Länet är det 
län i landet som har störst problem med övergödning av 
sjöar och vattendrag. Övergödningen är ett resultat av 
att för mycket av näringsämnena fosfor och/eller kväve 
tillförs vattnen. För insjövattnen är det vanligen fosfor 
som är av betydelse, medan både kväve och fosfor har 
betydelse för de negativa miljöeffekterna i havet. Stock
holms läns sjöar och vattendrag är i genomsnitt mycket 
näringsrikare än riksgenomsnittet. Övergödning av sjöar, 
vattendrag och kustvatten innebär i allmänhet en utarm
ning av den biologiska mångfalden. På grund av den 
höga befolkningstätheten i länet dominerar utsläppen 
av näringsämnen från reningsverk och andra punktkäl
lor, men även nedfall av luftburna kväveföreningar bi
drar till övergödningen, liksom dagvatten och läckage 
från jordbruk. Det finns ett EGramdirektiv om vatten. 
Enligt detta direktiv ska det senast år �009 finnas åtgärds
program som anger hur God ekologisk status ska nås för 
sjöar och vattendrag samt för kustvatten.

Exempel på aktörer som är särskilt viktiga
Länsstyrelsen, kommunerna, branschorganisationer 
inom vatten och avloppsfrågor till exempel Svenskt 
Vatten AB,  Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

och vatten tål. Utsläppen av ammoniak kommer från 
jordbruk, vägtrafik, energi, industri och lösningsmedel 
och i den storleksordningen. Utsläppen från jordbruket 
har minskat, både eftersom lantbrukarna har förbättrat 
gödselhanteringen, men också eftersom antalet svin och 
nötkreatur har minskat. Utsläppen av ammoniak från 
vägtrafiken har ökat under 1990talet i takt med att an-
talet fordon med katalysatorer ökade. Ammoniaken om-
vandlas till kväveföreningar och följer med regnet ner 
till mark och vatten där det har en gödande effekt. 

På nationell nivå har utsläppen av ammoniak mins-
kat med 13 procent från år 1995 till år 2003 13. Målet 
bedöms kunna nås på nationell nivå och detta bör gälla 
även för länet. 

Målet kan följas upp genom att mäta utsläppen till 
luft av ammoniak fördelat på sektorer. 
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Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara 
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas. 

levande sjöar och vattendrag

MiljöMål FöR StoCKholMS läN

1 Skydd för natur- och kulturmiljö
Berörda myndigheter ska senast år 2009 ha identi-
fierat och tagit fram åtgärdsprogram för de mest 
värdefulla natur- och kulturmiljöer som behöver ett 
långsiktigt skydd i eller i anslutning till sjöar och 
vattendrag. Minst hälften av de skyddsvärda miljö-
erna ska senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd.

Målet är en regionalisering. Det är viktigt att stärka 
skyddet mot exploatering och olämplig mark- och 
vattenanvändning inom områden med höga natur- och 
kulturvärden. Skyddet bör omfatta miljöer både under 
vattenytan och i anslutande markområden med kultur-
lämningar och anläggningar. Skyddet bör även kunna 
omfatta hela vattensystem med anslutande miljöer. Sjö-
ar och vattendrag ingår ofta i skyddade områden, men 
endast cirka två procent av naturreservaten är avsatta 
med limniska värden som motiv. Länsstyrelsen kommer 
att vara den samordnande myndigheten för åtgärdspro-
grammen, och kommer att involvera andra myndighe-
ter beroende på vilken typ av miljö som ska skyddas.  
År 2009 relaterar till vattendirektivsarbetet. 

Länsstyrelsen har till Naturvårdsverket lämnat för-
slag till vilka objekt i länet som utgör värdefulla natur- 
och kulturmiljöer. Den första delen av målet borde kun-
na nås redan innan år 2009. Målet kan sannolikt nås. 

Målet kan följas upp genom att mäta antal områden 
som fått ett långsiktigt skydd enligt det åtgärdsprogram 

som tagits fram och antal områden skyddade enligt 
miljöbalken (kapitel 7) med limnisk (sötvatten) natur-
vård som syfte.

2 Restaurering av vattendrag
Restaurering ska ha påbörjats i minst en fjärdedel av 
länets värdefulla och skyddsvärda vattendrag senast 
år 2010.

Målet är en regionalisering. Stockholms län har få 
vattendrag jämfört med andra län. Det är därför sär-
skilt viktigt att se till att de vattendrag som skadats efter 
olika ingrepp, till exempel vägbyggen, dämmen eller 
dikningar som dränerat avrinningsområdet, restaureras. 
För fiskar och andra djur som rör sig i eller omkring 
vattendrag utgör vägtrummor och andra konstruktioner 
ofta hinder eller barriärer. Genom olika typer av restau-
reringsåtgärder finns i dag självreproducerande öring i 
ett tjugotal av länets vattendrag. Sammanlagt cirka 70 
nationellt rödlistade växter och djur är kända från söt-
vattensmiljöerna i länet. Den hotade småsvaltingen är 
särskilt skyddsvärd, eftersom den bara finns i Sverige, 
Finland och Ryssland. De åtgärdsprogram som kommer 
att tas fram av Länsstyrelsen ska innehålla olika typer av 
restaureringsåtgärder som gynnar både den biologiska 
mångfalden och fisket. Bortsett från Mälaren är yrkes-
fisket av ringa betydelse i länets sjöar och vattendrag. 

Levande sjöar och vattendrag
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tillgången på sötvatten är livsviktigt
Genom att arbeta för att nå målet Levande sjöar och 
vattendrag ökar möjligheterna till god livskvalitet i 
länet med ett rikt friluftsliv, turism, badmöjligheter 
och fiske. Tillgången på sötvatten är livsviktig för alla 
levande organismer. Mälaren, länets största sjö, an
vänds som vattentäkt av �,5 miljoner människor. I länet 
finns omkring 850 sjöar varav de flesta är små som en 
följd av det småbrutna sprickdalslandskapet. De flesta 
vattendragen är också små och rinner direkt till kusten 
eller Mälaren. Artrikedomen är stor i länets sjöar och 
vattendrag, men vår kännedom om den biologiska 
mångfalden i länet är så pass begränsad att vi inte 
med säkerhet kan avgöra om den ökar eller minskar.  
Ur ett längre perspektiv är det dock troligt att den 
stora folkmängden i länet har påverkat många vatten
levande organismer negativt genom övergödning 
och fysiska ingrepp som dikningar och sjösänkningar.  
Trots vår begränsade kunskap om dessa förändringar 
vet vi att minst ett tiotal vattenväxter, två musselarter 
och en grodart försvunnit från länet �4.

Övergödning är det miljöhot i Stockholms län som 
tydligast påverkar vattenkvaliteten och den biologis
ka mångfalden i sjöar och vattendrag. Ytterligare ett 
hot mot sötvattensmiljöerna består i introduktionen 
av främmande växt och djurarter som ofta orsakar 
svåröverskådliga skador där de förekommer. Det finns 
ett EGramdirektiv om vatten. Enligt detta direktiv ska 
det senast år �009 finnas åtgärdsprogram som anger 
hur God ekologisk status ska nås för sjöar och vatten
drag samt för kustvatten.

Exempel på aktörer som är särskilt viktiga
Länsstyrelsen, kommunerna, vattenmyndigheten i 
Norra Östersjöns vattendistrikt, vattenvårdsförbund, 
markägare,  fiskevårdsorganisationer,  Fiskeriverket.

Levande sjöar och vattendrag

Bevarandet av möjligheter till fritidsfiske är däremot en 
angelägenhet för hela länet. 

Det är realistiskt att arbetet påbörjats till 2010, och 
målet kan sannolikt nås. 

Målet kan följas upp genom att mäta antalet vatten-
drag där restaurering påbörjats och avslutats. Även längd 
av och antal vattendrag med lekvandrande laxartad fisk 
kan mätas. 

3 Policy om främmande arter
En regional policy om introduktion av främmande 
djur och växter samt genetiskt modifierade orga-
nismer ska finnas senast år 2006. Alla aktörer som 
hanterar främmande djur och växter samt genetiskt 
modifierade organismer ska senast 2008 känna till 
och följa den regionala policyn.

Målet är en regionalisering. Målet innefattar såväl av-
siktlig som oavsiktlig introduktion och spridning av djur 
och växter i sjöar och vattendrag. Utsättning av främ-
mande arter och genetiskt modifierade organismer som 
kan hota biologisk mångfald i sjöar och vattendrag ska 
inte förekomma med hänsyn till risken för okontrollerad 
spridning. Exempel på arter är sjögull, smal vattenpest, 
vattenpest, svartmunnad smörbult, vandrarmussla och 
signalkräfta. Tänkbara aktörer som mer eller mindre 
oavsiktligt kan introducera främmande arter är exem-
pelvis fritidsfiskare (redskap, agn, utsättningar), ägare 
av trädgårdsdammar, försäljare av vattenväxter, akvarie-
ägare, zoohandlare, importörer av levande föda, fritids-
båtsägare (kräftpest) och fiskodlare. Men även myn-
digheter och markägare kan genom tillståndspliktiga 
utsättningar introducera främmande populationer, av 
exempelvis öring, vilket kan innebära att lokalt anpas-
sade stammar förloras. 

Länsstyrelsen har tagit fram en bevarandeplan för 
kräftor, vilken styr utsättningen av kräftor. För fisk pla-
neras ett liknande dokument. Övriga delar i arbetet har 
ännu inte påbörjats, och målet kan bli svårt att nå. 

Målet kan följas upp genom att se om det tagits fram 
en regional policy och genom att analysera om länets 
aktörer informerats om policyn samt tillämpar den. 
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Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvatten-
försörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter 
och djur i sjöar och vattendrag.

Grundvatten av god kvalitet

MiljöMål FöR StoCKholMS läN

1 Skydd av geologiska formationer
Grundvattenförande geologiska formationer i 
Stockholms län av vikt för nuvarande och framtida 
vattenförsörjning ska senast år 2010 ha ett långsik-
tigt skydd mot markanvändning och verksamheter 
som begränsar användningen av vattnet.

Målet överensstämmer med det nationella. Grundvatten-
förande geologiska formationen (till exempel grusåsar) 
är viktiga för vattenförsörjningen. Länet behöver ökad 
reservkapacitet från grundvattentäkter i händelse av att 
till exempel Mälaren skulle förorenas och bli obrukbar 
som dricksvattentäkt. I länet finns de största grundvatten-
tillgångarna i grusåsarna där vattnet vanligtvis håller en 
mycket god kvalitet. Målet är till för att förhindra förore-
ning och för att säkerställa en långsiktigt god kvalitet av 
grundvattnet. Med långsiktigt skydd menas skydd långt 
fram i tiden, minst 30 år. För att målet ska kunna upp-
nås krävs att geologiska formationer av vikt för fram-
tida vattenförsörjning identifieras. Identifikationen av 
skyddsvärda geologiska formationer har påbörjats och 
bör vara genomförd under år 2006. Utvecklandet av re-
gionala kriterier och en arbetsmetodik för att på regional 
nivå värdera och peka ut skyddsvärda formationer har 
genomförts. Metodiken är baserad på ett antal regionala 
kriterier som applicerats på det material som tagits fram 
av SGU. De formationer som hittills pekats ut kommer 
att utredas ytterligare och förankras under 2006. 

För att identifikation och skydd ska vara möjlig 
krävs också att planer för reservvatten- och framtida 

vattenförsörjning arbetas fram. Det är viktigt att kom-
munerna fortsätter med skyddande insatser som till ex-
empel inrättandet av skyddsområden. Det arbete som 
utförs för att minska användningen av naturgrus bidrar 
också till att färre grundvattenförande sand och grus-
förekomster exploateras. Arbetet måste intensifieras för 
att målet ska nås. 

Målet kan följas upp genom att mäta andel skydds-
värda grundvattenförande geologiska formationer med 
långsiktigt skydd.

2 hållbart grundvattenuttag
I skärgården och andra vattenbristområden är utta-
gen av grundvatten senast år 2010 reglerade så att de 
inte överstiger tillgången på grundvatten. 

Målet är en regionalisering. Ökande befolkning i många 
områden i länet leder till stora uttag av grundvatten, som 
ibland är större än tillgången. Det kan orsaka att salt-
vatten från Östersjön eller uppträngning av gammalt salt 
grundvatten, tränger in i brunnar. Den snabba försalt-
ningen av grundvattnet i länets kust- och skärgårdsom-
råden är ett allvarligt problem. Vattnet kan vid höga hal-
ter bli otjänligt som dricksvatten och orsaka korrosion 
på ledningarna. Det är viktigt att kommunerna kartläg-
ger känsliga områden och utnyttjar möjligheterna som 
miljöbalken ger att införa restriktioner för vattenuttag. 

Under förutsättning att satsningar görs, kan målet 
sannolikt nås. 

Grundvatten av god kvalitet
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Målet kan följas upp genom att mäta andel brunn-
nar med försaltat grundvatten, kloridhalt över 50 mg/l,  
i kust- och skärgårdsområden, och områden med anmäl-
ningsplikt för brunnar.

3 Rent dricksvatten
Dricksvatten från grundvattentäkter som ger mer än 
10 m3 per dygn i genomsnitt eller betjänar mer än 50 
personer per år ska senast år 2010 uppfylla gällande 
svenska normer för dricksvatten av god kvalitet.

Målet är en regionalisering. Det är av största vikt att 
länets dricksvatten inte är hälsovådligt och att det upp-
fyller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. 
Spår av bekämpningsmedel har påträffats i viktiga vat-
tentäkter i länet. I Stockholms län förekommer även 
flera naturligt skadliga ämnen i grundvattnet, till exem-
pel fluorid, radon och metalliskt uran. Målet bör gälla 
generellt utan den begränsning att föroreningarna ska 
vara orsakade av människan. 

Målet kan vara svårt att nå bland annat eftersom 
grundvattensystem ofta reagerar långsamt på åtgärder 
och målet är beroende av andra mål som är svåra att 
nå. Dessutom är kunskapen om vissa föroreningars före-
komst delvis bristfällig.

Målet kan följas upp genom att mäta andel vatten-
täkter, som omfattas av målet, med anmärkningsvärda 
halter av olika ämnen, till exempel bekämpningsmedel, 
nitrat, klorid, fluorid. 

4 Skydd för kommunala grundvattentäkter 
Alla kommunala grundvattentäkter ska ha fastställ-
da vattenskyddsområden enligt miljöbalken senast 
år 2010.

Målet är specifikt för länet. Målet avser att säkerställa 
en god kvalitet på dricksvattnet. De kommunala dricks-
vattentäkterna ska enligt det regionala målet ha vatten-
skyddsområden som är fastställda enligt miljöbalken 
och utarbetade enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 

om vattenskyddsområden 15 och handbok med allmänna 
råd om vattenskyddsområden 16. Många äldre vatten-
skyddsföreskrifter behöver aktualiseras och anpassas 
till miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd och 
handbok om vattenskyddsområden. Det bör tilläggas att 
de vattenskyddsområden som fastställts efter 1990 en-
ligt vattenlagen i allt väsentligt uppfyller de krav som 
ställs enligt miljöbalken. 

Flera kommuner arbetar nu aktivt med att få till 
stånd moderna skyddsområden med skyddsföreskrifter 
enligt miljöbalken för sina vattentäkter. En bedömning 
är därför att de viktigaste kommunala vattentäkterna 
kommer att ha fastställda vattenskyddsområden enligt 
miljöbalken år 2010. En mer noggrann genomgång och 
översyn av skyddsläget pågår för närvarande. Målet kan 
sannolikt nås. 

Målet kan följas upp genom att studera andel kom-
munala vattentäkter som har fastställda vattenskydds-
områden och andel vattenskyddsområden med skydds-
föreskrifter enligt miljöbalken.

Största grundvattentillgångarna finns i grusåsar
Att arbeta för att nå målet är av stor betydelse för 
att länet ska ha tillgång till vårt viktigaste livsmedel 
– dricksvatten. Rent grundvatten behövs för växters 
och djurs livsmiljö och för vår dricksvattenförsörjning. 
En långsiktigt tryggad dricksvattenförsörjning är en 
grundförutsättning för en hållbar samhällsutveck
ling. De största grundvattentillgångarna i länet finns 
i grusåsar. För stort uttag av vatten ur brunnar är den 
vanligaste orsaken till grundvattenbrist och att saltvat
ten tränger in. Saltvattenpåverkan i bergborrade brun
nar är ett mycket stort problem, speciellt i länets kust 
och skärgårdsområden. 

Exempel på aktörer som är särskilt viktiga
Länsstyrelsen, kommunerna, Sveriges geologiska under
sökning (SGU), vattenmyndigheten i Norra Östersjöns 
vattendistrikt, vattenvårdsförbund.
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Nationellt miljökvalitetsmål
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden 
ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 
biologisk mångfald, upplevelsevärden, samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av 
hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar ut-
veckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och störningar. 

hav i balans samt levande kust och skärgård

MiljöMål FöR StoCKholMS läN

1 Skydd för kust- och skärgårdsområden 
Minst 50 procent av de av Naturvårdsverket utpeka-
de skyddsvärda marina miljöerna i Stockholms län 
är långsiktigt skyddade år 2010.

Målet är en regionalisering. De skyddsvärda ma-
rina områdena som har utpekats av Naturvårdsver-
ket är Gräsö/Singö (delvis i Stockholms län), Storö/
Bockö/Stora Nassa/Svenska högarna/Svenska Björn 
samt Landsort/Hartsö/Askö/Landsortsdjupet (delvis i 
Stockholms län). Dessa tre ingår i Helsingforskommis-
sionens (HELCOM) lista över skyddsvärda marina om-
råden, så kallade Baltic Sea Protected Areas (BSPA). 
Naturvårdsverket planerar att se över BSPA-områdena 
och har föreslagit följande nya områden: Arholma-Idö-
Lidö, Stockholms ytterskärgård samt Bullerö-Bytta. 
Utöver de här nämnda ingår även ett antal marina 
Natura 2000områden och redan befintliga naturreser-
vat i listan över skyddsvärda och skyddade områden. I 
dessa fall kan skyddet vara kopplat till andra värden än 
rent marina.

De marina miljöerna i länet har i dag mycket dåligt 
skydd och exploateringen av dem har gått långt på många 
håll i länet. Jämfört med områden på land är skyddet av 
havsmiljöerna kraftigt eftersatt. Med skydd menas bland 

annat att bilda naturreservat vilket utförs av Länsstyrel-
sen. Både områden med höga natur- och kulturvärden 
saknar skydd. Exempel på höga naturvärden kan här 
vara blåstångssamhällen eller grunda havsvikar. Det kan 
också vara viktiga reproduktions- och födosökslokaler 
eller lokaler/områden med stor variation i livsmiljöer 
samlade på en begränsad yta. Exempel på höga kultur-
värden kan vara vrak eller rester från gamla försvars-
anläggningar. Att skydda områden med i dag kända 
naturvärden utgör ett första steg i rätt riktning. För de 
områden som skyddas bör planer för hur områdena ska 
brukas och förvaltas även tas fram. Mål två nedan tar 
upp behovet av att fastställa vilka ytterligare havsområ-
den som är skyddsvärda liksom vilka landmiljöer i kust- 
och skärgårdsområdena som är skyddsvärda. Arbetet 
med att bilda marina naturreservat går långsamt. Skälen 
till detta är bland annat att förankringsprocesserna tar 
lång tid och att erfarenheterna av att bilda naturreservat 
i marin miljö är mindre utvecklade och omfattande än 
beträffande landmiljö. 

Länsstyrelsen har inlett ett mer aktivt arbete med att 
sätta av marina reservat, och med fortsatta satsningar 
kan målet sannolikt nås. 

Målet kan följas upp genom att studera om de utpe-
kade områdena är skyddade och mäta antal och area av 
avsatta natur- och kulturreservat i marina områden. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård
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2 identifiera värdefulla natur- och kulturvärden
Värdefulla natur- och kulturvärden i Stockholms 
läns kust och skärgård är identifierade år 2010 för 
att kunna bevaras och brukas. 

Målet är en regionalisering. Målet omfattar värdefulla 
natur- och kulturvärden såväl på land (terrestra) som 
under vattnet (marina). Det finns i dag inga rent marina 
reservat i länet. I de fall där marina/akvatiska områden 
ingår i naturreservat är oftast inte de akvatiska naturvär-
dena medtagna i syftet samt beskrivningen av och inte 
heller i föreskrifterna för reservatsområdet. 

För att kunna åstadkomma ett bra skydd behövs 
bättre kunskap om de marina naturvärdena i länets 
kust- och skärgårdsområden. Sättet att skydda marina 
områden och deras ekologiska funktioner behöver ses 
över ordentligt då det i dag är outvecklat och släpar efter 
skyddsarbetet för terrestra miljöer. Det behövs därför 
en strategi för hur detta skydd kan genomföras. Skydd 
omfattar här också relevant brukande. Länsstyrelsen har 
tagit ett första steg i arbetet genom ett projekt vars syfte 
är att kartlägga undervattensmiljöer i länets kustvatten. 
Målet har även koppling till Ett rikt odlingslandskap och 
Miljö- och hushållningsprogrammet för skärgården. 

Arbetet med en strategi har ännu inte påbörjats och 
målet kan bli svårt att nå.

Målet kan följas upp genom att studera om värde-
fulla natur- och kulturmiljöer i kust- och skärgård är 
identifierade på ett sådant sätt att man har ett underlag 
för skyddsarbetet, och mäta antal och area av avsatta 
natur- och kulturreservat i kust- och skärgårdsområden. 

3 Anpassning av fiskuttaget
Senast år 2010 nyttjas lokala fiskbestånd på ett håll-
bart sätt.

Målet är en regionalisering. Målet innebär att fisket inte 
leder till att beståndens storlekar tillåts gå utanför bio-
logiskt säkra gränser i skärgården. Det vill säga att det 
finns tillräckligt många fiskar i olika åldrar för att fisk-

bestånden ska kunna överleva. För att få till stånd ett 
långsiktigt hållbart nyttjande av lokala fiskpopulationer 
och bestånd i länets kustområden är det viktigt att ar-
beta fram förutsättningar för detta, bland annat på det 
lokala planet. Lokal förvaltning av fiskbestånd är något 
som lyfts fram i Miljö- och hushållningsprogrammet för 
skärgården och som det finns ett stort regionalt intresse 
för. En viktig åtgärd som genomförts är Fiskeriverkets 
förändring i fiskeförordningen gällande de frednings-
områden för fisklek som bland annat Länsstyrelsen, 
fiskevattenägare, sportfiskare och yrkesfiskare tillsam-
mans tagit fram. Under 2004 och 2005 inrättades totalt 
25 fredningsområden för fisk i skärgården. 

Inom ramen för EU:s strukturmedel till fiskeri
näringen (insatsområde kollektiva åtgärder för små-
skaligt kustfiske) har Länsstyrelsen fattat beslut om ett 
större projekt med bäring på förvaltning och fiskevård 
för kustlevande fiskarter 17. Även lokal förvaltning av 
fiskevatten är en möjlig åtgärd. 

Målet kan bli svårt att nå. I dagsläget saknas dess-
utom mycket kunskap om fiskbestånden bland annat om 
deras storlek. 

Målet kan följas upp genom att mäta total fångst  
(i ton) av respektive fiskart inom länet tagen av yrkes
fiskare och fritidsfiskare. Man kan även följa upp antalet 
och arealen av fredningsområden för fisk i skärgården, 
och utvärdera effekten på bestånden av abborre och 
gädda. Även uppföljningsmått om artsammansättning 
och storleksfördelning i de naturliga fiskbestånden kan 
användas.

4 Störningar från båttrafiken
Buller och andra störningar från båtar eller andra far-
koster, eller därtill kopplade aktiviteter, orsakar år 
2010 inga betydande störningar inom särskilt känsliga 
och utpekade områden i Stockholms läns skärgård. 

Målet är en regionalisering. Målet rör buller från båtar 
och andra störningar som är kopplade till båtlivet 
(okynneskörning, hög musik med mera) och hur dessa 
upplevs. Behovet av naturligt ”tysta” områden för att 
uppleva viktiga delar av skärgårdens kvaliteter är stort. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård
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Länsstyrelsen och kommunerna arbetar med att peka ut 
de särskilt känsliga områdena. Kommunernas översikts-
planer och det regionala Miljö- och hushållningspro-
grammet för skärgården är en viktig grund för arbetet. 
Värdet av bullerfria områden lyfts fram i miljö- och hus-
hållningsprogrammet och har även kopplingar till Läns-
styrelsens tidigare uppdrag om hastighetsbegränsningar. 
De utpekade bullerfria områdena bör anges på sjökort 
och andra kartmaterial. 

För att få en bra bild av bullret i Stockholm skärgård, 
bland annat dess omfattning och utbredning, skulle en 
bullerkartering av skärgården vara värdefull. Under för-
utsättning att satsningar görs, kan målet sannolikt nås. 

Målet kan följas upp genom att studera antal och 
area av områden avsatta som bullerfria områden.

5 Mindre erosionsskador av båttrafiken
Båt och fartygstrafik orsakar år 2010 inga betydan-
de erosionsskador på känsliga stränder, bottnar och 
egendom. 

Målet är specifikt för länet. Erosionsproblematiken från 
skärgårdsbåttrafik är lokalt ett allvarligt problem för 
såväl natur som för enskilda fastighetsägare. I farleden 
mellan Trälhavet och Stockholm eroderar svallvågor 
från större båtar många närliggande stränder. Problemet 
ökar även generellt längs skärgårdstrafikens farleder i 
mellanskärgården 18.

Stranderosion från fartyg innebär att jord och växter 
längs med stranden sköljs bort av kraftiga svallvågor. 
Det är framför allt högenergivågor från vissa typer av 
passagerarfartyg som eroderar stränderna. Detta medför 
också att bryggor och kajer förstörs och att livsmiljön 
för strandlevande växter och djur försvinner eller änd-
ras. Den normalt förekommande mångfalden av djur 
och växter riskerar att försvinna och ersättas med ste-
rila livsmiljöer av sten och grus. Svallvågorna påverkar 
även undervattenvegetationen på grunda bottnar, där 
växterna täcks av uppvirvlat sediment.

Det finns stor risk att erosionsskadorna kommer att 
utgöra ett ökande problem i och med att befolkningen 
ökar i skärgården, transportbehovet därmed blir större 

och genom att kravet på snabba, effektiva förbindelser 
ökar. Några exempel på åtgärder som kan minska ska-
dorna kan vara fartbegränsningar i avgränsade, särskilt 
känsliga områden och att nya typer av båtskrov tas fram 
som ger upphov till mindre svallvågor. Länsstyrelsen 
kan bidra i arbetet bland annat genom sitt arbete i pla-
neringsfrågor och genom att reglera hastigheten för båt-
trafiken.

Erosionsskadorna ökar, med nuvarande tendens kan 
målet bli svårt att nå. 

Målet kan följas upp genom att erosionsskador på ett 
antal provytor/strandprofiler följs över tiden. Metod för 
detta finns framtagen men mätningarna genomförs inte 
i dagsläget.

6 Miljövänliga båtvårdsprodukter
Endast miljövänliga färger och andra produkter an-
vänds för fritidsbåtvård senast år 2010.

Målet är specifikt för länet. I länet beräknas det finnas 
kring 200 000 fritidsbåtar. Målet avser alla båtvårdspro-
dukter som kan riskera att läcka ut i miljön. Bland annat 
är behovet av giftfria färger eller alternativa system för 
behandling av båtbottnars påväxt stort. Gårdagens gift-
haltiga färger ger klart mätbara haltförhöjningar av miljö-
gifter och tungmetaller i akvatiska organismer vilket 
riskerar de senares hälsa och miljön. För att minska 
giftspridningen i havsmiljön behövs alternativa medel 
och metoder, vilket håller på att utvecklas. Nya typer av 
färger har tagits fram och båttvättar börjar användas allt-
mer. Relevanta åtgärder för att nå målet är bland annat 
informations- och utbildningsinsatser till båtägare, båt-
organisationer och återförsäljare om att byta till produk-
ter och metoder med lägre risk för miljön. 

Reglerna för båtbottenfärger har successivt skärpts 
under de senaste åren. Vissa färger har förbjudits eller får 
bara användas under vissa förhållanden, och nya regler är 
på väg inom EU som kommer att leda till att oacceptabla 
ämnen på sikt fasas ut. I dag finns 14 båtbottenfärger 
godkända som får användas av konsumenter. Eftersom 
arbetet är tidskrävande kan målet bli svårt att nå. 
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För att målet ska kunna följas upp behövs metod-
utveckling. Möjlig uppföljning skulle kunna avse för-
säljningskvantiteter av miljövänliga båtvårdsprodukter 
eller andelen av miljövänliga båtvårdsprodukter av den 
totala försäljningsvolymen.

Allt fler bosätter sig i skärgården
Stockholms skärgård och havsområden är en unik till
gång med cirka �0 000 öar, och en viktig utvecklingsfak
tor för länet. Den rymmer även cirka �5 procent av den 
svenska strandlinjen i Östersjön och därmed en bety
dande del av den marina livsmiljön. Regionen har därför 
ett stort ansvar. Skärgården har stort värde bland annat 
ur ett rekreationsperspektiv, för naturupplevelser, frilufts
liv och fiske. Den bidrar till regionens attraktivitetskraft, 
turismströmmar och befolkningsinflyttning. Skärgården 
är dock landets mest övergödda kustområde och grund
vattentillgången sviktar. Andelen orörda stränder mins
kar påtagligt. Dessutom ökar båttrafiken vilket medför 
störningar som stranderosion, spridning av giftiga ämnen 
från båtbottenfärger och buller. 

Bestånden av flera fiskarter har de senaste åren minskat 
bland annat med anledning av överfiske och fortplant
ningsstörningar. Även den lokala fiskerinäringen har 
minskat avsevärt, det finns i dagsläget enbart �6 licensi
erade yrkesfiskare i länet. Samtidigt ökar befolkningen 

i skärgården stadigt, allt fler bosätter sig där permanent 
vilket ger förutsättningar för en levande bygd men också 
ställer krav på ett hållbart nyttjande av naturresurserna. 
För att uppnå miljökvalitetsmålet är det mycket viktigt 
att också målen Ingen övergödning, Grundvatten av god 
kvalitet och Ett rikt odlingslandskap uppnås. Även om mån
ga åtgärder kan genomföras nationellt och i länet är EU
samarbetet och det internationella samarbetet avgörande 
för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås. ”Gamla synder” 
som idag finns lagrade i havsmiljön kommer under en 
lång tid att påverka tillståndet även om tillflödena skulle 
strypas idag. Utsläppskällor i andra länder bidrar i stor ut
sträckning till föroreningen av haven. 

Exempel på aktörer som är särskilt viktiga
Länsstyrelsen, kommunerna, allmänheten, Svealands 
kustvattenvårdsförbund, fiskerinäringen, Fiskeriverket, 
Naturvårdsverket, Sjöfartsverket samt vattenmyndighet
en i Norra Östersjöns vattendistrikt.
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Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden.

Myllrande våtmarker

MiljöMål FöR StoCKholMS läN

1 långsiktigt skydd av våtmarker
Länets samtliga våtmarksområden i ”Myrskydds-
plan för Sverige” har ett långsiktigt skydd senast  
år 2010.

Målet överensstämmer med det nationella. I Myrskydds-
plan för Sverige (MSP) redovisade Naturvårdsverket ett 
urval av landets mest värdefulla myrar. Syftet med pla-
nen är att säkerställa våra mest värdefulla myrar genom 
naturskydd. MSP prioriterar vilka myrar som bör natur-
skyddas inom femton år från 1994. Urvalet av myrar i 
MSP baseras på den rikstäckande våtmarksinventering 
(VMI) som länsstyrelserna genomfört. I Stockholms län 
finns efter revideringen i december 2005 nitton myrom-
råden som omfattas av MSP.

En del av dessa myrar har redan skyddats i form av 
naturreservat och Länsstyrelsen arbetar med att skydda 
de övriga. Länsstyrelsen har hittills (år 2004) skyddat 
cirka 40 procent som naturreservat, och skyddet av ytter-
ligare ett stort antal områden kommer att slutföras inom 
de närmsta åren. Målet kan sannolikt nås.

Målet kan följas upp genom att mäta skyddad areal 
våtmark som är grund för urval av områden i Myr-
skyddsplanen.

2 Skogsbilvägar över våtmarker
Skogsbilvägar ska inte byggas över våtmarker med 
höga natur- eller kulturvärden eller på annat sätt 
byggas så att dessa våtmarker påverkas negativt  
senast år 2006.

Målet överensstämmer med det nationella. På eller i när-
heten av våtmarker kan anläggande av skogsbilvägar, 
och andra ingrepp i samband med skogsbruk, väsent-
ligt påverka våtmarkens hydrologi. Därmed kan förut-
sättningarna för biologisk mångfald och våtmarkens 
vattenhushållande funktion försämras. Kulturhistoriska 
spår och samband kan också skadas vid sådana ingrepp. 
Skogsstyrelsen kan genom samråd enligt miljöbalken 
styra hur och var skogsbilvägar anläggs. Miljöbalkens 
markavvattningsförbud ska också tillämpas. 

Nationell statistik saknas över byggandet av skogs-
bilvägar över våtmarker. Sådan statistik vilket behövs 
för att kunna bedöma om målet kan nås, håller på att 
tas fram av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har också i 
uppdrag att definiera vad som menas med ”våtmarker 
med höga natur- eller kulturvärden”. 

Målet kan följas upp genom att mäta längd skogsbil-
väg som dras över våtmarker med dokumenterat höga 
bevarandevärden. 

Myllrande våtmarker
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Små och få våtmarker 
Genom att skapa nya våtmarker kan det bidra till min
skad algblomning och övergödning. Våtmarker har en 
nyckelroll för vattenföring och biologisk mångfald. De 
är också mycket viktiga för rekreation, avkoppling och 
friluftsliv och kan bidra till bättre livskvalitet och attrak
tivitet för boende och turism i länet. 

Våtmarksarealen i länet är relativt liten och uppdelad i 
många små ytor. I länet är cirka tre till fyra procent av 
landytan våtmark, vilket är en relativt liten andel jämfört 
med andra delar av landet. De grundläggande orsaker
na till detta och att våtmarkerna dessutom oftast är små, 
är regionens förhållandevis torra klimat och sprickdals
landskapets småbrutna topografi. Våtmarkerna är ofta 
också påverkade av olika ingrepp, till exempel dikning. 
Men satsningar görs på att återskapa, restaurera och 
nyanlägga våtmarker, bland annat på grund av deras 
viktiga ekologiska funktioner. Ett antal av våra mest 
värdefulla naturliga våtmarker är skyddade i form av 
naturreservat och flera reservat planeras. Länsstyrelsen 
har hittills skyddat cirka 40 procent av de största och 
mest värdefulla våtmarkerna som naturreservat. Länets 
dominerande våtmarkstyper är stränder vid sötvatten, 
sumpskogar och kärr. Genom avvattning och uppod
ling minskade våtmarkernas utbredning kraftigt under 
slutet av �800talet. Dagens största hot mot våtmark
erna är exploatering i form av bebyggelse och väg
dragningar. Näringsfattiga våtmarkstyper växer också 
igen i en onaturligt snabb takt på grund av övergöd
ning. Miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker har mer 
eller mindre starka kopplingar till målen Ingen övergöd-
ning, Bara naturlig försurning, Ett rikt odlingslandskap 
och Levande skogar. 

Exempel på aktörer som är särskilt viktiga
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen.

Myllrande våtmarker

3 Våtmarker i odlingslandskapet
Minst 360 hektar våtmarker och småvatten har an-
lagts eller återställts i länets odlingslandskap från 
och med år 2000 fram till år 2010. 

Målet är en regionalisering. Lantbrukare kan söka stöd 
för att anlägga och återställa våtmarker i jordbruksom-
råden. Arealen 360 hektar baseras på Länsstyrelsernas 
medelstilldelning för stöd till anläggande av våtmarker 
och småvatten inom det så kallade landsbygdsprogram-
met (LBU). Våtmarker/småvatten med LBU-stöd utgör 
en stor andel, dock inte hela arealen som anläggs eller 
återställs i odlingslandskapet. Under hundratals år har 
våtmarker torrlagts. För att skapa mer odlingsmark av-
vattnades stora arealer våtmark i odlingslandskapet 
under slutet av 1800- talet. Många våtmarker har alltså 
försvunnit och ungefär 90 procent av länets nuvarande 
våtmarksareal är påverkad av olika ingrepp. Tidigare 
våtmarker behöver återställas och nya anläggas, främst 
i odlingslandskapet. Syftet är att skapa förutsättningar 
för biologisk mångfald, att vårda eller återskapa kultur-
historiska värden och att minska näringsläckaget från 
jordbruksmarker. 

Målets uppfyllelse beror till stor del på utformning-
en av nästa LBU-program. Hittills (år 2004) har totalt 
knappt 130 hektar anlagts. Satsningen på att anlägga 
våtmarker är troligen inte tillräcklig och målet kan bli 
svårt att nå. 

Målet kan följas upp genom att mäta arealen nyan-
lagda eller restaurerade våtmarker och småvatten i od-
lingslandskapet. 



�7

Nationellt miljökvalitetsmål
Skogen och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas.

levande skogar

MiljöMål FöR StoCKholMS läN

Skogsstyrelsen ansvarar för att regionalisera det nationella miljö
målet Levande skogar. Arbetet har skett i dialog med framför allt 
skogsbrukets företrädare och Länsstyrelserna i Mälardalsregionen. 
Följande regionala miljömål fastställdes av Skogsvårdsstyrelsen  
Mälardalen år �00�. Mål � har korrigerats i samband med framta
gandet av den Nationella strategin för formellt skydd �005.

1 långsiktigt skydd av skogsmark
26 600 hektar produktiv skogsmark ska undantas från 
skogsproduktion till år 2010. Av den arealen skyd-
das 12 300 hektar som naturreservat och 4 100 hek-
tar som naturvårdsavtal och biotopskydd och 10 200 
hektar förutsätts skyddas genom frivilliga insatser 
från skogsägarnas sida. 

Målet är en regionalisering. Vid årsskiftet 1998/99 var 
drygt 6 200 hektar skogsmark formellt skyddad i länet. 
I dag (februari 2005) har ytterligare 3 600 hektar skogs-
mark fått ett formellt skydd. Det kvarstår 12 800 hektar 
för att nå målet. Den nationella strategin har medfört 
en resursförstärkning för länet men målet för formellt 
skydd kommer inte att kunna uppnås. När det gäller fri-
villig avsättning så pågår uppföljning (2005-2006). 

2 Förstärkt biologisk mångfald
Mängden död ved, arealen äldre lövrik skog och 
gammal skog ska bevaras och förstärkas till år 2010.

Delmål A: Mängden hård död ved ska öka med 40 
procent, motsvarande 300 000 m3 skog till år 2010. 

Delmål B: Arealen äldre (över 60 år) lövrik skog ska 
öka med 10 procent motsvarande 3 200 hektar till  
år 2010. 

Delmål C: Arealen gammal skog (äldre än 120 år) ska 
öka med 5 procent eller 900 hektar fram till 2010. 

Delmål D: Arealen mark föryngrad med lövskog ska 
öka med 50 procent fram till 2010.

Målet överensstämmer med det nationella. Målet tar 
upp en del inslag och egenskaper som är viktiga för be-
varande och förstärkning av skogens biologiska mång-
fald. Uppföljning sker via Riksskogstaxeringens inven-
teringar. För länet bör samtliga delmål kunna nås.

3 Skydd för kulturmiljövärden
Skogsmarken ska brukas så att fornlämningar inte 
skadas och så att skador på övriga kända värdefulla 
kulturlämningar är försumbara senast 2010.

Målet överensstämmer med det nationella. Olika slags 
uppföljningssystem har diskuterats, från 2006 är för-
slaget att uppföljning ska ske via Skogsstyrelsens sed-
vanliga Polytaxinventering. I ett län så rikt på forn- och 
kulturlämningar som Stockholms torde det bli svårt att 
nå målet.

Levande skogar
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Skogar med mycket höga naturvärden
En alltför liten andel skogsmark är i dag skyddad och 
ytterligare mark måste avsättas för att den biologiska 
mångfalden ska bevaras långsiktigt. Det sker genom 
beslut om naturreservat och biotopskydd samt natur
vårdsavtal och frivilliga avsättningar. För att långsiktigt 
bevara arter kommer det sannolikt inte att räcka med 
att enbart skydda skogsområden, det behövs också 
kompletterande metoder som att till exempel spara 
död ved och gamla träd i all skogsmark eftersom mån
ga växt och djurarter är beroende av döda och gamla 
träd. Denna så kallade generella hänsyn är viktig i ett 
generationsperspektiv. Skogsstyrelsens inventering av 
särskilt värdefulla miljöer, så kallade nyckelbiotoper, 
visar att länets skogar har mycket höga naturvärden 
och en mycket stor andel skyddsvärda biologiska 
resurser i jämförelse med många andra län. När mål � 
avseende det formella skyddet har nåtts så utgör den 
arealen cirka åtta procent av länets skogsmarksareal. 

Arbetet med skydd av skog är ett strategiskt arbete som 
är tidsödande och som kräver såväl personella som eko
nomiska resurser. Med nuvarande förutsättningar kan 
inte mål � nås inom rimlig tid vilket kommer att skapa 
problem eftersom många av nyckelbiotoperna i länet 
betingar höga ekonomiska värden för markägarna.

Exempel på aktörer som är särskilt viktiga
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, skogsägare.

Levande skogar

4 åtgärdsprogram för hotade arter
Senast år 2005 ska åtgärdsprogram ha inletts för  
hotade arter som har behov av riktade åtgärder.

Målet överensstämmer med det nationella. Ansvaret för 
framtagande av åtgärdsprogram ligger på Artdataban-
ken och Naturvårdsverket. Eftersom ett flertal åtgärds-
program har påbörjats under 2005 får målet anses som 
uppnått.

5 Naturupplevelser och friluftsliv
Skogens betydelse för naturupplevelser och frilufts-
liv tas tillvara.

Målet är specifikt för länet. Det är framtaget med anled-
ning av Mälardalens stora befolkningsmängd. Målet be-
arbetas bland annat i Skogsstyrelsens vardagliga arbete 
med tätortsnära skogar.
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Nationellt miljökvalitetsmål
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Ett rikt odlingslandskap

MiljöMål FöR StoCKholMS läN

1 Skötsel av ängs- och betesmarker
Alla ängs- och betesmarker som fanns med i miljö-
ersättningen år 2002 ska år 2010 fortfarande bevaras 
och skötas på ett sätt som bevarar deras värden. Are-
alen hävdad ängsmark ska dessutom ha utökats med 
cirka 80 hektar och arealen hävdad naturbetesmark 
med cirka 400 hektar.

Målet är en regionalisering. Ökningen av ängs och 
betesmarksarealerna motsvarar länets del av den totala 
ökningen i landet. En stor del av odlingslandskapets 
natur och kulturvärden finns i ängar och betesmarker. 
Lantbrukare kan få miljöersättning för att sköta sina 
ängar och betesmarker. Beslut om stöd fattas av Läns-
styrelsen. Bara en bråkdel av de ängar och betesmarker 
som fanns vid sekelskiftet 1900 finns kvar i dag, som 
en följd av jordbrukets rationalisering. Ängs- och betes-
marker kräver skötsel i form av slåtter eller bete för att 
behålla sina värden.

I länet fanns cirka 80 hektar ängar och 9 000 hektar 
betesmark med miljöersättning år 2002. År 2005 hade 
det ökat till cirka 108 hektar ängar och cirka 13 000 
hektar naturbetesmark vilket innebär att målet sanno-
likt kan nås.  

Målet kan följas upp genom att mäta areal äng, natur-
betesmark och kultiverad betesmark. 

2 Bevara småbiotoper
Mängden småbiotoper i odlingslandskapet ska beva-
ras i minst dagens omfattning i alla delar av länet.

Målet är en regionalisering. Småbiotoper kan till exem-
pel vara stenmurar, åkerholmar, öppna diken, åker- och 
vägrenar, alléer och små vattensamlingar. Många växter 
och djur tog sin tillflykt till småbiotoperna när jordbru-
kets rationalisering gjorde att deras ursprungliga miljöer 
försvann. Småbiotoperna är också viktiga för att kunna 
se hur jordbruket bedrevs förr, till exempel är en sten-
mur ett exempel på en äldre typ av hägnad. Många små-
biotoper försvann i och med jordbrukets rationalisering 
och det är därför viktig att bevara de som finns kvar. 
Jordbruksverket har tagit fram en strategi för hur mäng-
den småbiotoper i slättbygden ska kunna öka. 

Det är i dagsläget inte möjligt att bedöma om målet 
kan nås. 

För att målet ska kunna följas upp behövs metodut-
veckling. 

3 Kulturbärande landskapselement
Antalet vårdade kulturbärande landskapselement 
med anknytning till åkermark ska öka med cirka 70 
procent till år 2010 jämfört med det antal vårdade 
landskapselement med miljöersättning som fanns 
år 2001.

Ett rikt odlingslandskap
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Målet är en regionalisering. Kulturbärande landskaps-
element är till exempel öppna diken, brukningsvägar, 
odlingsrösen, åkerholmar och alléträd. För att de ele-
menten ska synas och bevaras är det viktigt att de sköts, 
till exempel att sly och buskar röjs bort. Lantbrukare kan 
få miljöersättning för att vårda elementen. Beslut om 
stöd fattas av Länsstyrelsen. Olika djur och växter trivs 
i dessa miljöer om de vårdas. Elementen visar också hur 
jordbruket bedrevs förr, till exempel lade man upp sten 
från åkern i odlingsrösen. Målet gäller bara de element 
som finns i anslutning till åkrar och som får miljöersätt-
ning. Element som finns i ängs och betesmarker vårdas 
genom miljöersättningen till ängar och betesmarker. 

Olika typer av element anslutna till miljöersätt-
ningen har ökat sedan 2001 och utvecklingen ser god ut. 
Målet kan sannolikt nås.  

Målet kan följas upp genom att mäta antal vårdade 
landskapselement med miljöersättning. 

4 Ekonomibyggnader
Lantbrukets ekonomibyggnader med anknytning  
till aktiv jordbruksbygd ska bevaras i 2004 års om-
fattning.

Målet är en regionalisering. Många av lantbrukets eko-
nomibyggnader står idag oanvända och förfaller. Orsa-
ken till detta är de stora strukturomvandlingar och an-
dra förändringar som skett på landsbygden till exempel 
ändrad markanvändning och ändrade arbetsmetoder. 
Ekonomibyggnaden är en viktig del av landsbygdens 
kulturarv. I ett kulturlandskap kan den berätta mycket 
om jordbruket förr i tiden. Ofta är det själva förekom-
sten av byggnaderna som är kulturhistoriskt värdefull, 
vad de generellt kan berätta och tillföra historien. Därför 
är det viktigt att motivera ett bevarande och om möjligt 
ett fortsatt brukande. 

Mellan åren 2004 och 2006 har en miljon kronor 
per år avsatts för att driva projektet ”Landsbygdens 
ekonomibyggnader”. Ett bidrag om max 20 000 kronor 
per sökande har hittills fördelats av Länsstyrelsen till 
83 stycken ägare med avsikten att renovera ekonomi-
byggnader som annars skulle stå och förfalla. Länssty-

relsen har också hållit utbildningsdagar för lantbrukare 
och andra ägare till ekonomibyggnader i länet. Det är 
inte alltid helt lätt att hitta en möjlig användning för alla 
byggnader. Målet kan bli svårt att nå.

En totalinventering av ekonomibyggnader på tre 
mindre områden planeras i nuläget. Inventeringen ska 
sedan upprepas vart femte år. Avsikten är att man på 
längre sikt ska kunna följa upp om målet nås eller inte. 
Även antalet bidragsansökningar kan vara ett mått att 
använda i uppföljningen. 

5 odlingsmark nära tätorter
Åkermark och annan brukningsvärd mark i tätorts-
nära lägen ska så långt möjligt bevaras och hävdas.

Målet är specifikt för länet. Det är viktigt att prioritera 
att odlingsmark nära tätorter bevaras och hävdas. I ett 
storstadslän som Stockholm är exploateringstrycket på 
odlingsmark högre än i andra län och orsakar ibland in-
tressekonflikter. Tätortsnära odlingsmark har förutom 
ett biologiskt värde även ett stort värde för rekreation 
och naturupplevelser för de många människor som bor i 
Stockholms län. Tätortsnära odlingsmark och gårdar är 
för många stadsbor också den enda mötesplatsen med 
lantbruk och den har därför ett stort pedagogiskt värde. 

I merparten av de tätortsnära kommunerna ökade 
arealen jordbruksmark med EU-stöd mellan 1999 och 
2004. Ökningen förklaras främst av att det söks EUstöd 
för mer mark än tidigare till följd av en ökad medveten-
het om stöden. Kommunerna har ökat insatserna för att 
bevara tätortsnära odlingsmark. Under förutsättning att 
fortsatta satsningar sker, kan målet sannolikt nås. 

Målet kan följas upp genom att mäta areal äng,  
betes- och åkermark med EU-stöd. 

6 Andelen lantbruksföretag
Det finns tillräckligt många lantbruksföretag i länet för 
att förvalta länets ängs- och betesmarker samt de kultur-
historiska värden som finns i odlingslandskapet.

Ett rikt odlingslandskap
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Ett rikt odlingslandskap

Målet är specifikt för länet. Grunden för att alla regio-
nala mål inom Ett rikt odlingslandskap uppfylls är att 
det finns tillräckligt många lönsamma lantbruksföretag 
i länet. Utan lantbrukare har vi inget odlingslandskap. 
Länet har i nuläget cirka 2 200 lantbruksföretag, varav 
drygt 400 är heltidslantbruk med livsmedelsproduktion. 
Ett antal av lantbruken är stora men många är också re-
lativt små. I dag står lantbruksföretagens ekonomi på 
flera ben; inkomster från försäljning av lantbrukets pro-
dukter, olika former av EU-ersättningar och alternativa 
inkomstkällor. 

EU:s gemensamma jordbrukspolitik spelar en mycket 
stor roll för utvecklingen av jordbruksnäringen och od-
lingslandskapet, och därmed för om målet kan nås.  

Målet kan följas upp genom att mäta antalet SAM-
ansökningar (det vill säga EU-ersättning som rör areal-, 
miljöersättning och extensifieringsbidrag) som inkom-
mer till Länsstyrelsen.

7 Ekologisk odling 
Andelen certifierad ekologisk jordbruksmark ska öka 
till 20 procent år 2010. 

Målet är ett nationellt mål för jordbrukspolitiken. Ekolo-
giskt lantbruk innebär odling och djurhållning där man 
strävar efter en hög självförsörjningsgrad. Både när det 
gäller växtnäring och foder utnyttjar man främst på plat-
sen givna och förnyelsebara resurser. Lättlöslig handels-
gödsel och kemiska bekämpningsmedel ersätts av andra 
åtgärder. Ekologisk odling och djurhållning gynnar bio-
logisk mångfald och skapar ekologiskt uthålliga system. 
Det är därför viktigt att arealen ekologiskt odlad mark 
och antal ekologiskt hållna djur ökar i länet. 

I dag är endast en del av den ekologiska jordbruks-
produktionen certifierad det vill säga godkänd av till 
exempel KRAV. De produkter som inte är certifierade 
når marknaden och konsumenterna som konventionella 
produkter. Andelen KRAV-godkänd åkermark i länet 
var cirka sju procent år 2005, men andelen som odla-
des ekologiskt var 19 procent. Eftersom länet redan har 
så stor del ekologiskt odlad åkermark, borde den cer-
tifierade delen kunna öka markant de kommande åren. 

Under förutsättning att fortsatta satsningar görs, kan 
målet sannolikt nås.

Målet kan följas upp genom att mäta andel åkermark 
som odlas ekologiskt och är KRAV godkänd. 

igenväxning och minskad betesdrift  
påverkar odlingslandskapet
Ett öppet, varierat odlingslandskap är värt att efter
sträva av flera anledningar bland annat för att gynna 
den biologiska mångfalden (skapa utrymme för fler ar
ter), för kulturhistoriska värden och för rekreation och 
naturupplevelser. Odlingslandskapet har stora este
tiska värden. De största hoten mot odlingslandskapet 
är igenväxning och minskad betesdrift. Det är viktigt 
att bruka den återstående jordbruksmarken på ett sätt 
som möjliggör både livsmedelsproduktion och en rik 
biologisk mångfald. 

I länet finns i dag cirka �00 000 hektar jordbruksmark. 
Länet har cirka � �00 lantbruksföretag, varav drygt 400 
är heltidslantbruk med livsmedelsproduktion. Ett antal 
av lantbruken är stora men många är också relativt små. 
Det svenska jordbruket står inför stora förändringar. 
Målet Ett rikt odlingslandskap påverkas i stor utsträck
ning av vad som sker inom EU:s gemensamma jord
brukspolitik och Miljö och landsbygdsprogrammet 
(LBU) som omfattar ekonomiskt stöd till lantbruket.  
EU:s gemensamma jordbrukspolitik har nyligen refor
merats och det är ännu för tidigt att avgöra hur det 
kommer att påverka länets odlingslandskap. Miljömål 
som rör jordbruket och odlingslandskapet är dessutom 
Giftfri miljö, Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, Hav 
i balans samt levande kust och skärgård samt God be-
byggd miljö.  

Exempel på aktörer som är särskilt viktiga
Länsstyrelsen, kommunerna, lantbruksföretag, mark
ägare, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), konsumenter.
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Nationellt miljökvalitetsmål
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. Natur- och kultur-
värden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas.

God bebyggd miljö

MiljöMål FöR StoCKholMS läN

1 Planeringsunderlag
Senast år 2010 grundas fysisk planering och sam-
hällsbyggande i Stockholms län på program och stra-
tegier för:
-  hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, ser-

vice och kultur kan åstadkommas så att bilanvänd-
ningen kan minska och förutsättningarna för miljö-
anpassade och resurssnåla transporter förbättras,

-  hur estetiska värden ska tas till vara och utvecklas,
-  hur grön- och vattenområden i tätorter och tätorts-

nära områden ska bevaras, vårdas och utvecklas för 
såväl natur- och kulturmiljö som friluftsändamål,

-  hur energianvändningen ska effektiviseras för att 
på sikt minskas, hur förnybara energiresurser ska 
tas till vara och hur utbyggnad av produktionsan-
läggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle 
och vindkraft ska främjas,

-  hur ett barnperspektiv beaktas i planeringen,
-  hur det för länet karakteristiska kulturarvet bevaras 

och utvecklas. Kommunernas kulturmiljöprogram 
är reviderade senast år 2010.

Målet är en regionalisering. Målet handlar om plane-
ringsunderlag. Den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholms län (RUFS) som antogs av landstinget år 
2002, och kommande översyner av denna, ger utgångs-

punkter för hur målet kan uppfyllas i länet. Den regiona-
la utvecklingsplanen fungerar som en regionplan i plan- 
och bygglagens mening och är därmed vägledande för 
bland annat kommunernas fysiska planering. Förutom 
RUFS finns ett antal andra planeringsunderlag 18 som 
har koppling till God bebyggd miljö. Att beakta ett barn-
perspektiv i planeringen innebär bland annat att försöka 
åstadkomma en trygg och säker bebyggelse för barn. 
Lokaliseringen av till exempel förskolor, skolor, lekpar-
ker, sporthallar och grönområden och hur de är belägna 
i förhållande till varandra, har betydelse för tryggheten 
och säkerheten. Trafiken och utformningen av gång 
och cykelbanor påverkar också. Det finns i dagsläget en 
del planeringsunderlag 19 för ett barnperspektiv. Kultur-
miljöprogram är ytterligare ett exempel på en form av 
planeringsunderlag som ger förutsättningar att vidmakt-
hålla en god bebyggd miljö. Samtliga länets kommuner 
har kulturmiljöprogram eller motsvarande. Redovis-
ningarna i programmen ger förutsättningar för en iden-
tifiering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer. Däremot föreslår sällan programmen konkreta 
åtgärder som syftar till skydd av värdena. Sådana för-
slag återfinns ofta i översiktsplaneringen. För att uppnå 
ett långsiktigt skydd krävs ett bredare angreppssätt än 
bara ett formellt lagskydd, det krävs förståelse, intresse 
för och kunskap om kulturarvets och kulturmiljöns vär-
den och möjligheter.

Andelen kommuner med aktuella program och strate-
gier ökar. Exempelvis hade år 2003 cirka fem procent av 
länets kommuner antagit program för hur bilanvändning-

Stockholms läns miljömål för God bebyggd miljö handlar om plane
ringsunderlag, buller, naturgrus, avfall samt energianvändning i bo
städer och lokaler. Länsstyrelsen har valt att inte ta fram mål som rör 
inomhusmiljön under God bebyggd miljö. Mål som rör radon finns 
under Säker strålmiljö. 
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en kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade 
och resurssnåla transporter kan förbättras, och år 2005 
cirka 40 procent 20. Ökar gör också andelen kommuner 
som hanterar frågorna i sin översiktsplanering, vilket är 
viktigt då den är vägledande för efterföljande beslut (till 
exempel detaljplanering, bygglov och beslut enligt miljö-
balken). Trots detta krävs åtgärder för att stimulera och 
utveckla kommunernas arbete med planeringsunderlag, 
och målet kan bli svårt att nå. 

Målet kan följas upp genom att mäta antalet kom-
muner med program för miljöanpassade transporter och 
program för skydd och utveckling av grön- och vatten-
områden, och hur många kommuner som har denna typ 
av frågor inarbetade i översiktsplaner. 

2 Minskat buller
Antalet människor som utsätts för trafikbullerstör-
ningar överstigande de riktvärden som riksdagen 
ställt sig bakom för buller i bostäder har minskat med 
5 procent till år 2010 jämfört med år 1998.

Målet överensstämmer med det nationella. Buller är ett 
utbrett miljö- och folkhälsoproblem och är den störning 
som berör flest antal människor i länet. Trots att bul-
ler inte uppfattas som livshotande på samma sätt som 
vissa andra miljöstörningar betyder det mycket för vår 
hälsa och möjligheten till en god livskvalitet. Trafiken är 
den klart dominerande bullerkällan och cirka 80 procent 
kommer från vägtrafiken som bedöms fortsätta att öka.
En storstadsregion som Stockholms län har en högre an-
del bullerstörda jämfört med andra regioner. Vägverket 
och Banverket arbetar med bullerdämpande åtgärder. 
För att uppnå målet är det viktigt att kommunerna och 
SL arbetar aktivt med frågan och har en hög ambitions-
nivå när det gäller sanering av buller där kommunerna 
är väghållare respektive SL är banhållare. För att nå en 
bättre ljudmiljö i samhället måste större fokus läggas 
vid att dämpa buller vid källan, insatser på nationell och 
internationell nivå krävs. Det kan handla om bullerdäm-
pande vägbeläggning, krav på fordon, däck och tåg, att 
åtgärda bullrande växlar och utföra rälsslipning när det 
gäller järnvägar. På lång sikt väntas förbättringar åstad-

kommas med teknikutveckling och genom åtgärder i 
den fysiska planeringen som bland annat syftar till att 
miljöanpassa transporterna. 

När det gäller kartläggning av buller och att kunna 
bedöma antalet människor som är utsatta för högre buller-
värden än riktvärdena, finns det stora kunskapsluckor 
och brist på information. I dagsläget finns inte uppgifter 
om hur många människor som utsätts för trafikbuller 
över riktvärdena. Troligen ökar antalet bullerstörda i 
och med att biltrafiken ökar. Målet kan bli svårt att nå. 

Målet kan följas upp genom att klargöra andelen bo-
stadshus där inomhusmiljön ska bulleråtgärdas. Längs 
det statliga infrastrukturnätet finns viss kännedom om 
vilka objekt som är utsatta för bullervärden högre än 
riktvärdena. När det gäller antalet bullerstörda bostä-
der längs de kommunala vägarna, behövs kartläggning. 
Ett uppföljningsmått kan också vara antalet människor 
som känner sig störda av buller i sin bostad. Detta kan 
tas fram med hjälp av enkät – Landstingets miljöhälso-
rapport. 

3 Bullerkartläggning
Alla kommuner i länet har en kommuntäckande 
bullerkartläggning och bullersaneringsplan senast  
år 2010. 

Målet är specifikt för länet. Inom EU har ett direktiv 21 
om omgivningsbuller antagits. Direktivet syftar till att 
samordna arbetet med buller genom gemensamma buller-
mått. Det ställer också krav på information till allmän-
heten, kartläggningar och handlingsplaner för att san-
era bullerutsatta områden, även rekreationsområdenas 
bullersituation ska redovisas. Direktivet föreskriver 
handlingsplaner för tät bebyggelse större än 250 000 
invånare år 2008 och för tät bebyggelse med mer än 
100 000 invånare år 2013. Som en följd av direktivet 
har man utfört ett pilotprojekt med kommuntäckande 
bullerkartläggning under 2002 i Huddinge kommun 22. 
Avsikten är att kommunerna i länet ska kunna nyttja den 
framtagna modellen i det egna arbetet med bullerkart-
läggning. En heltäckande bullerkartläggning kan bland 
annat användas som underlag vid planering av till ex-
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empel nya transportleder eller bullrande verksamheter 
och vid framtagandet av åtgärdspaket. En heltäckande 
bullerkarta för länet skulle förbättra möjligheterna att 
genomföra högkvalitativa studier av samhällsbullrets 
betydelse för människors hälsa. 

Ett fåtal av länets kommuner har idag en mer hel-
täckande bullerkartläggning. Länsstyrelsen, Stockholms 
stad och Stockholms läns landsting har tagit initiativ till 
bildandet av ett regionalt bullernätverk. Arbetet ska på 
sikt leda till en ökad regional kompetens inom buller-
området och skapa en förbättrad ljudmiljö i länet. Under 
förutsättning att fortsatta satsningar görs, kan målet 
sannolikt nås. 

Målet kan följas upp genom att mäta andel kommu-
ner med bullerkartläggning och med saneringsplaner.

4 Bevara tysta områden
Tystnaden (frånvaron av buller) i Stockholms gröna 
kilar upprätthålls i minst rådande omfattning.

Målet är specifikt för länet. Tystnaden är i dag en brist-
vara i samhället. I ett tätbefolkat län som Stockholms där 
stark konkurrens om marken råder, finns behov av att 
hindra att utomhusbullret breder ut sig, och att värna om 
de få tysta och relativt tysta områdena som finns kvar. 
Alla kommuner bör ta fram planeringsunderlag som 
redovisar tysta områden. I redovisningen bör områden 
med lägre än 40 dBA (decibel A) ekvivalent (genom-
snittlig) ljudnivå ingå då dessa är särskilt värdefulla. När 
ny bullrande verksamhet måste tillkomma i områden där 
tystnaden är en viktig del av upplevelsen bör åtgärder så 
långt som möjligt vidtas för att minska bullernivån. I de 
fall nya störningar inte helt kan undvikas bör åtgärder 
som kompenserar störningarna vidtas. 

Ett steg på vägen för att nå målet är att peka ut tysta 
områden i planeringsunderlaget. I några av länets kom-
muner finns tysta områden utpekade i översiktsplaner-
na. Också i den regionala utvecklingsplanen redovisas 
tysta områden i de gröna kilarna. Sannolikt minskar 
förekomsten av tysta områden med anledning av den 
ökande biltrafiken och målet kan bland annat därför bli 
svårt att nå. 

Målet kan vara svårt att följa upp i dagsläget. Ett sätt 
att följa upp det är genom att mäta storlek på sammanlagd 
yta av grönkilsområde som har en lägre ekvivalent ljud-
nivå än 40 dBA. För detta krävs att en inventering görs. 

5 Uttag av naturgrus
Uttag av naturgrus i länet är högst 2 miljoner ton  
år 2010.

Målet är en regionalisering. Uttaget av naturgrus i länet 
uppgår för närvarande till cirka 2,8 miljoner ton, vilket 
motsvarar cirka 30 procent av den totala ballastproduk-
tionen. Det nationella målet innebär en halvering av ut-
tagen till 2010. En halvering av uttagen i Stockholms 
län är dock inte realistisk till 2010, och därför sätts målet 
till 2 miljoner. Grusåsarna är viktiga områden för länets 
vattenförsörjning. Åsarna är också viktiga för det rör-
liga friluftslivet, har stor betydelse för landskapsbilden 
och har ofta stora geovetenskapliga värden. Åsarna är 
en speciell naturmiljö, som är starkt hotad. Uttagen av 
naturgrus har tidigare varit mycket stora i länet. Läns-
styrelsen är numera mycket restriktiv med att ge till-
stånd till nya grustäkter. 

Målet är avhängigt branschens omställning till alter-
nativa material, men också till den ekonomiska kon-
junkturen. Omställningen har hittills gått sakta, och vi 
är nu inne i en högkonjunktur med ökad förbrukning, 
även på naturgrus. Enligt Länsstyrelsens produktions-
statistik för 2004 har inte uttagen av naturgrus minskat. 
Trenden är att minskningen av naturgrusanvändningen 
går för sakta och det kan bli svårt att nå målet.

Målet kan följas upp genom att mäta levererad 
mängd grus från länets täkter per år. 

6 Ballastförsörjning
Stockholms län har en hållbar ballastförsörjning med 
strategiskt lokaliserade anläggningar för mellan-
lagring och återvinning, samt strategiskt placerade 
sjöterminaler för att säkerställa möjligheterna till 
materialtransporter med båt, år 2010.

God bebyggd miljö
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Målet är specifikt för länet. En hållbar ballastförsörjning 
(grus- och bergmaterialförsörjning) är viktig för samhäl-
lets utveckling. Ballast är ett nödvändigt byggmaterial 
för samhället och har ett brett användningsområde bland 
annat för vägar, järnvägar, asfalt, betong och grundlägg-
ning. Lokalisering av täkter samt mellanlagringsplat-
ser eller återvinningsterminaler har stor betydelse för 
transporternas inverkan på samhället. Täktverksam-
heter påverkar miljön genom ingrepp i landskapet och 
störningar i form av buller, vibrationer och damm samt 
omfattande miljöpåverkan från transporter, i huvudsak 
med lastbil. Ballastmaterial står för cirka 50 procent av 
alla tunga transporter. Tillgången på naturgrus minskar 
vilket ökar behovet av berg och användning av återvin-
ningsmaterial. Det blir också allt svårare att behålla 
centralt placerade terminaler, framför allt sjönära. Det 
bör därför säkerställas att anläggningar för hantering 
av ballastmaterial finns i strategiska lägen med rimliga 
transportavstånd inom länets olika försörjningsområden. 
Anläggningarna bör vara långsiktiga med en verksam-
hetstid på 20-30 år samt ha kapacitet och förutsättningar 
för att mellanlagra och förädla berg- och schaktmassor 
eventuellt i kombination med bergtäkt. Det finns många 
fördelar med att använda sjötransport istället för väg-
transport. Sjötransporter är mer energieffektiva och mer 
säkra från olyckssynpunkt. En fullastad båt med ballast-
material kan motsvara 75-100 lastbilar. Det bör därför 
säkerställas att det finns strategiskt belägna sjötermina-
ler för ballastmaterial med tillräcklig kapacitet i centrala 
delar av Storstockholmsområdet. Strategiska lägen för 
sjöterminaler bör reserveras i regionplan och kommu-
nala översiktsplaner.

Behovet av mellanlagringsplatser och återvinnings-
terminaler är mycket stort. Några enstaka platser är under 
prövning. Bristen på lämpliga platser skapar fortfarande 
onödigt långa transporter. Sjöterminalerna i Stockholms 
närhet har minskat i antal, och någon ersättning för den 
viktigaste terminalen vid Hornsberg finns inte. Några 
nya lägen i regionplan eller kommunala översiktsplaner 
finns inte. Målet kan bli svårt att nå. 

Målet kan följas upp genom att avgöra om det finns 
strategiskt placerade anläggningar för ballasthantering i 
länets olika försörjningsområden. 

7 Mindre mängd deponerat avfall
Mängden deponerat avfall i länet ska minska med 
minst 50 procent till år 2010 räknat från 1994 års  
deponerade mängd i förhållande till befolknings-
underlag och industriell verksamhet. 

Målet är en regionalisering. Syftet med målet är att 
minska avfallsmängden som deponeras (läggs på sop-
tipp) och därmed minska miljöbelastningen från depo-
nierna och öka resurshushållningen genom giftfria och 
resurssnåla kretslopp. Avfallshierarkin inom EU inne-
bär att avfallets uppkomst i första hand ska förebyggas 
och att det avfall som trots detta uppkommer ska vara 
så ofarligt som möjligt. Uppkommet avfall ska återan-
vändas, materialåtervinnas eller utnyttjas för energipro-
duktion i så hög grad som möjligt. Materialåtervinning 
ska i första hand prioriteras framför energiutvinning när 
detta är miljömässigt motiverat. I sista hand ska avfallet 
deponeras på ett säkert sätt. 

Den totala avfallsmängden från hushåll i länet fort-
sätter att öka (år 2002 cirka 900 000 ton). Mängden per 
invånare ökar också. Avfallsmängden är troligen propor-
tionell mot BNP och varierar med konjunkturen. Säck- 
och kärlsopor förbränns i huvudsak och en ökande mängd 
av grovavfallet återvinns eller nyttjas som bränsle. Den 
totala mängden verksamhetsavfall (industri-, byggnads- 
och rivningsavfall) uppgick år 2002 till cirka 1 200 000 
ton. Verksamhetsavfallet deponeras i stor utsträckning. 
Trenden för mängden hushållsavfall som deponeras i lä-
net är tydligt minskande. Mängden hushållsavfall som 
deponerades år 1994 var cirka 175 000 ton och hade år 
2004 minskat till cirka 50 000 ton. Hushållsavfallet ut-
gör emellertid ungefär en tredjedel av det avfall som om-
händertas, och man behöver även veta trenden för övriga 
avfallskategorier till exempel verksamhetsavfall, för att 
kunna dra säkra slutsatser om måluppfyllelsen. Den höj-
ning av deponiskatten som genomförs successivt samt 
den ökade behandlingskapaciteten i länet, leder till att 
mängden avfall som deponeras minskar och därmed kan 
målet sannolikt nås.

Målet kan följas upp genom att studera mängden 
hushållsavfall till deponi och mängden verksamhetsav-
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fall till deponi, total och per invånare. Uppgifter kan tas 
från avfallsanläggningarnas miljörapporter.

8 återvinning av avfall från hushåll,  
restauranger, storkök och butiker 

Minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restau-
ranger, storkök och butiker i länet ska senast år 2010 
återvinnas genom biologisk behandling.

Målet överensstämmer med det nationella. Målet av-
ser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering 
som central behandling. Avfall från både hushåll, res-
tauranger, storkök och livsmedelsbutiker består till stor 
del av matavfall och annat biologiskt lättnedbrytbart 
avfall. Biologiskt lättnedbrytbart avfall kan efter biolo-
gisk behandling (kompostering och rötning) återvinnas 
och återföras till växtodling i ett på sikt nära nog nära 
nog fullständigt kretslopp. För att biologisk behandling, 
såväl som andra behandlingsmetoder, ska anses godtag-
bar från miljösynpunkt måste det uppfylla höga krav 
på skydd för miljön och människors hälsa. Avfall och 
restprodukter bör sorteras så att de kan behandlas uti-
från sina olika egenskaper och återföras i kretsloppet i 
ett balanserat samspel mellan bebyggelsen och dess om-
givning. Målet är gemensamt för matavfall från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker för att förenkla upp-
följningen och för att ge kommunerna större möjlighet 
att själva utforma insamlingen.

I dag har källsortering av det biologiska avfallet 
påbörjats i länet. Behandling sker både genom kom-
postering eller rötning. Hemkompostering förekommer 
generellt. Centrala behandlingsresurser i Stockholms 
län är ännu mycket begränsade. Huvuddelen av det bio-
logiska avfallet lämnas oftast blandat med annat avfall 
till förbränning. Andelen matavfall som behandlas med 
biologiska metoder är lägre i Stockholms län än i övriga 
Sverige. Uppgifterna är osäkra på grund av att mängden 
avfall som behandlas vid hemkompostering inte finns 
med i siffrorna. Möjligheten att öka den biologiska be-
handlingen bör vara stor då restauranger, storkök och 
butiker idag skickar organiskt lättnedbrytbart avfall 
till förbränning istället för annan behandling (rötning, 

kompostering). Den skatt för förbränning av avfall som 
kommer att införas, förväntas medföra en ökning i lä-
nets behandlingskapacitet för organiskt lättnedbrytbara 
avfall. Detta medför att målet sannolikt kan nås.

Målet kan följas upp genom att studera mängden 
avfall som behandlas genom biologisk behandling. Det 
finns årlig statistik från RAS (Regional Avfallssamver-
kan i Stockholms län) och miljörapporter från avfalls-
anläggningar.

9 återvinning av avfall från livsmedelsindustrier
Matavfall och därmed jämförligt avfall från livs-
medelsindustrier med mera i länet återvinns senast 
år 2010 genom biologisk behandling.

Målet överensstämmer med det nationella. Målet är ett 
komplement till föregående mål och avser matavfall och 
jämförligt avfall från livsmedelsindustrier och jämför-
bara verksamheter. Målet avser sådant avfall som före-
kommer utan att vara blandat med annat avfall, och är 
av sådan kvalitet att det efter behandling kan återföras 
till växtodling.

I dag skickar livsmedelsindustrin organiskt lättned-
brytbart avfall till deponering eller förbränning istället 
för annan behandling (rötning, kompostering). Den skatt 
för förbränning av avfall som kommer att införas, och 
höjningen av deponiskatten som genomförs successivt 
förväntas medföra en ökning i länets behandlingskapa-
citet för organiskt lättnedbrytbart avfall. Detta medför 
att målet sannolikt kan nås.

Målet kan följas upp genom att studera mängden 
avfall som behandlas genom biologisk behandling. Det 
finns årlig statistik från RAS (Regional Avfallssamver-
kan i Stockholms län) och miljörapporter från avfalls-
anläggningar. 

God bebyggd miljö
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10  Energianvändning i bostäder  
och lokaler

I Stockholms län ska miljöbelastningen från energi-
användningen i bostäder och lokaler minska och vara 
lägre år 2010 än år 1995. Detta ska bland annat ske 
genom att den totala energianvändningen effektivise-
ras för att på sikt minska samt att andelen energi från 
förnybara energikällor ökar.

Målet överensstämmer med det nationella. Stockholms 
län kommer alltid att vara en stor nettoimportör av ener-
gi, vilket innebär att det behövs utrymme och infrastruk-
tur för att få hit energin. Olika åtgärder kan aktualiseras 
i länet när det gäller att fullfölja miljömålet. Det gäller 
till exempel att verka för mer energieffektiva hus, att 
öka andelen biobränslen, att öka andelen fjärrvärme för 
att minska biobränslenas miljöstörningar, att bygga ut 
kraftvärme, att verka för alternativ produktion av värme 
och el samt att satsa på energirådgivning. Fjärrvärme-
utbyggnad är ett effektivt sätt att minska energianvänd-
ningen i en region såsom länet med tät bebyggelse. 
Huvuddelen av länets bebyggelse är samlad och stora 
delar redan anslutna till fjärrvärme. Förtätningsstrategin 
i den regionala utvecklingsplanen innebär möjligheter 
att bygga ut fjärrvärmen ytterligare. Det finns ett stort 
behov av att utveckla en regional energistrategi i ett nära 
samarbete med berörda parter. 

Det är svårt att bedöma om målet kan nås. Signa-
lerna är delvis motstridiga. För hushållen är trenden att 
energianvändningen för uppvärmning minskar per yta 
samtidigt som den uppvärmda ytan ökar. Ett negativt 
tecken är att användningen av el till apparater och ven-
tilation har ökat, medan ett positivt tecken är att andelen 
energi av den totala energianvändningen (där hushållen 
står för cirka en tredjedel), som produceras av biobräns-
len, har ökat sedan 1990. Hushållens energianvändning 
per invånare i länet är ganska oförändrad från år 1995 
till år 2001. Målet kan sannolikt nås.

Målet kan följas upp genom att bedöma antalet lägen-
heter (bostadsyta) som värms upp med fjärrvärme och 
andelen grön energi i fjärrvärmeproduktion. Statistik 
finns på Statistiska Centralbyrån. 

Stark konkurrens om marken
God bebyggd miljö rymmer ett stort antal mål som ska 
göra bebyggda områden hälsosamma och stimulerande 
att leva i och samtidigt minska miljöbelastningen. En 
positiv utveckling på miljöområdet bestäms i stor ut
sträckning av hur man löser de målkonflikter som finns 
mellan önskan om en bevarad miljö och andra sam
hälleliga strävanden, men också mellan olika ambitioner 
på miljöområdet. Stockholms län präglas i hög grad av 
den starka konkurrensen om marken. Det råder stor 
brist på bostäder och det är nödvändigt att utveckla 
infrastrukturen. I de flesta fall står starka intressen mot 
varandra vid förändringar av stadsbygden. Det råder  
stor enighet om att bevara viktiga delar av den tät
ortsnära naturen, men bara en mindre del av den re
gionala grönstrukturen är långsiktigt säkrad. För att 
motverka en utarmning av den biologiska mångfalden 
är det av vikt att planera så att, i möjligaste mån, växter 
och djur kan röra sig genom urbana områden via gröna 
stråk och korridorer. Detta är särskilt väsentligt i vårt 
tätt bebyggda län som också har många betydelsefulla 
biotoper. Också länets kust och skärgårdsområde och 
landsbygdsområdena i övrigt rymmer bebyggelse som 
givetvis omfattas av målet. 

Exempel på aktörer som är särskilt viktiga
Länsstyrelsen, kommunerna, landstinget, Vägverket, 
Banverket, energibolag, fastighetsägare.
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lästips
Miljöhandlingsprogram för Stockholms län (2005), 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunförbundet i 
Stockholms län och Regionplane och trafikkontoret vid 
Stockholms läns landsting.

Förslag till regionala miljömål för Stockholms län, remiss 
(2004), Länsstyrelsen i Stockholms län.

Saldo 2005 uppföljning av miljömål i Stockholms län 
(2005), Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatser:
Länsstyrelsen i Stockholms län, www.ab.lst.se/miljomal 

Sveriges miljömål, www.miljomal.nu. Här kan du också 
läsa om Stockholms läns miljömål.

Läs om Länsstyrelsernas gemensamma uppföljning,   
www.rus.lst.se 
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Fotnotsförteckning
Regeringens proposition �004/05:�50, Svenska miljömål – ett 
gemensamt uppdrag.

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund (�006), Luft
föroreningar i Stockholms och Uppsala län – utsläppsdata för 
år �004, LFV �006:9.

Länsstyrelsen i Stockholms län (�006), Hur mår skogen och 
skogsmarken?, rapport �006:04

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund (�006), Luft
föroreningar i Stockholms och Uppsala län – utsläppsdata för 
år �004, LFV �006:9.

Naturvårdsverket (�004), Giftfria och resurssnåla kretslopp, 
rapport 5�68.

Länsstyrelsen i Stockholms län (�999), Kvicksilverprojektet i 
Stockholms län, rapport �999:��.

Tankställena och var de är belägna beskrivs på  
www.miljofordon.org

Uppgifter från www.fordonsgas.se

Länsstyrelsen i Stockholms län (�006), Kvicksilver i fisk, rapport 
�006:7.

Uppgifter från www.miljomal.nu

SOSFS �00�:�

Länsstyrelsen i Stockholms län (�000), Radon i dricksvatten, 
rapport �000:05.

Regeringens proposition �004/05:�50, Svenska miljömål – ett 
gemensamt uppdrag

Uppgift från ArtDatabanken.

NFS �00�:�6

Naturvårdsverkets handbok �00�:6.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms läns fiskarför
bund (�00�), Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kustfis
ket – Regional utvecklingsplan för Stockholms län �000�006, 
rapport år �00�.

Länsstyrelsen i Stockholms län (�004), Fartygstrafik och 
stranderosion i Stockholms skärgård, rapport �004:�9.

Bland annat Länsstyrelsen i Stockholms läns rapporter Aldrig 
långt till naturen – skydd av tätortsnära natur i Stockholmsre
gionen, Friskare luft – förslag till åtgärdsprogram för att klara 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län och 
Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnorm partiklar PM�0. 

Till exempel Länsstyrelsen i Skåne län (�00�), Hur beaktas 
barns intressen i fysisk planering?, �00�:�9. En viktig utgångs
punkt för barnperspektivet är FN:s konvention om barns 
rättigheter.

Uppgifter från www.miljomal.nu 

Rådets direktiv, �00� /49/EG, av den �5 juni �00�.

Kartläggning av buller. En metod för Stockholms län. Projektet 
har bedrivits i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms 
län, Miljömedicinska enheten vid Stockholms läns landsting 
och Miljöförvaltningen i Stockholms stad.
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