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1 Inledning 
 
1.1 Uppdraget 
 
Gruppens uppgift har varit att i de politiskt tagna överenskommelserna se till att 
formuleringarna täcker in begreppet hållbar utveckling. Kommunerna har ett behov av en 
gemensam syn på vad vi menar med begreppet hållbar utveckling. För att utveckla metodik 
och kunskap kring användningen av begreppet hållbar utveckling skall gruppen skapa ett 
utvärderingsverktyg som kan användas i samband med kommunernas olika verksamheter och 
planer. 
 
1.2 Organisation 
I temagruppen Hållbar utveckling har tjänstemän från kommunerna och processledaren 
deltagit. 
 
Andreas Roos (sammankallande) Tanums kommun 
Mariette Malm   Sotenäs kommun 
Björn Rickardsson  Strömstads kommun 
Marie Abrahamsson  Munkedals kommun 
Kristina von Schenk   Lysekils kommun 
Ann-Carin Andersson  Processledare 
 
1.3 Arbetsformer 
Temagruppen har haft ett antal möten där man diskuterat begreppet hållbar utveckling och 
dess betydelse för kommunerna i norra Bohuslän. Förslag och funderingar från temagruppen 
har diskuterats med de lokala projektgrupperna i kommunerna som kommit med förslag på 
ändringar och förbättringar. 
 
 
2 Begreppet hållbar utveckling 
 
Begreppet hållbar utveckling myntades av Brundtlandskommissionen 1987: Hållbar 
utveckling tillfredställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande 
generationer att tillfredställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre av varandra 
beroende dimensioner: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 
 
Begreppet hållbar utveckling har därefter använts i ett otal sammanhang, bland annat FN-
konferensen om miljö- och utveckling i Rio de Janeiro 1992 där delegater från 181 länder 
enades om ett handlingsprogram för världens överlevnad - Agenda 21.  
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Beroende på vem du frågor får man olika svar på vad hållbar utveckling egentligen innebär. 
Att enbart hänvisa till begreppet hållbar utveckling utan att närmare precisera vad man avser 
ger ett uddlöst verktyg som inte tjänar mycket till.  
 
Hållbar utveckling måste alltid sättas in i sitt sammanhang och definieras av den eller de det 
berör. 
 
 
3 Hållbar utveckling – Norra Bohuslän 
 
Som ett resultat av kustzonsprojektet har kommunerna beslutat om överenskommelser 
avseende användning av mark och vatten kopplat till kustzonsplanering och 
landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän. Överenskommelserna är riktlinjer för kommunerna 
att verka för och arbeta efter samt att ha som underlag vid beslutsfattande avseende fysisk 
planering, lokal tillväxt och utveckling. Överenskommelserna fokuserar på det gemensamma 
ansvaret för att säkerställa en hållbar tillväxt och utveckling utan att äventyra norra Bohusläns 
unika värden som är det kapital som flera näringar och då främst besöksnäringen bygger på. 
 
Överenskommelserna visar den önskade utvecklingen i norra Bohuslän och kan på så sätt 
betraktas som norra Bohusläns väg mot en Hållbar utveckling där dagens behov tillfredställs 
utan att äventyra kommande generationers behov. 
 
Som ett verktyg för tjänstemän och politiker att uppfylla överenskommelserna har 
temagruppen arbetat fram en checklista/matris. Checklistan utgår från de politiskt beslutade 
överenskommelserna och är tänkt att utgöra underlag vid beslut av övergripande karaktär. 
 
 
4 Ställningstaganden 
 
Värdena som överenskommelsen bygger på bör bevaras eller utvecklas och Temagruppens 
förslag är att checklistan för Hållbar utveckling används vid beslut av övergripande karaktär 
där värdena kan komma att påverkas antingen negativt eller positivt.  
 
 
För att underlätta en objektiv utvärdering kan checklistan med fördel användas för frågor som 
är kommunövergripande och därmed bidra till att det fattas beslut som i första hand gagnar 
och stärker regionen norra Bohuslän. 
 
 
Bilagor 
 
1, Checklista/Matris 
2, Nationella miljökvalitetsmål 
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Bilaga 1 
 

Utvärderingsverktyg vid planering och beslutsfattande.  
 
Utvärderingsverktyget utgår från den politiska överenskommelsen om värden och kvalitéer som 
ska stärkas och utvecklas.  
 
Negativt  – 
Oförändrat  0 
Positivt + 
 
Projekt/Plan/Beslut: ___________________________________________________________ 

 
 

 Hela 
befolkningen

Ev. 
prioriterad 
grupp 

 kommentar 

Hållbar ekonomisk  
utveckling 
Befolkningstillväxt 
 

   

Större lokal 
arbetsmarknad 

   

Samverkan mellan 
kommuner 

   

    
Natur och  
landskapsbild 
Ren luft 
 

   

Rent vatten 
 

   

Stora orörda områden 
 

   

Naturvärden    
Tillgänglighet till 
natur och hav 

   

    
Kulturhistoriska  
värden 
Bevarande av 
fornlämningar 

   

Bevarande/utveckling 
av kulturvärden 
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Levande samhällen 
 
Tillgång till service 
 

   

Rikt kulturliv 
 

   

Aktivt näringsliv 
 

   

Trygghet och 
sammanhang 

   

    
Hållbart  
resursutnyttjande 
Hållbart fiske 
 

   

Utveckling av sjöfart 
 

   

Utveckling av 
energiproduktion 
 

   

Möjliggör utbyggnad 
av kollektivtrafik 

   

Övrig infrastruktur, 
gc-vägar mm 
 

   

    
Nationella  
miljökvalitetsmål  
Vilka 
miljökvalitetsmål är 
aktuella och hur 
påverkas de? 
 
Se bilaga 
 

   

Slutvärdering 
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Bilaga 2 
 
Miljövalitetsmålen – Bilaga till utvärderingsverktyg 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären skall 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 uppnås. 
 
Frisk luft 
Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.  
 
Bara naturlig försurning 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten 
i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.  
 
Giftfri miljö 
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och 
som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.    
 
Skyddande ozonskikt 
Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.  
 
Säker strålmiljö 
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av 
strålning i den yttre miljön. 
 
Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten.  
 
Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.  
 
Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.  
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Hav i balans, levande kust och skärgård 
Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den 
biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat 
nyttjande av hav, kust och skärgård bedrivs så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 
värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar.  
 
Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.  
 
Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.  
 
Ett rikt odlingslandskap 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 
 
Storslagen fjällmiljö 
Fjällen skall ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen skall bedrivas med 
hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden 
skall skyddas mot ingrepp och andra störningar.  
 
God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara 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.  
 
Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer skall värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 
rik biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.  
 


	Hållbar utveckling
	1 Inledning
	1.1 Uppdraget
	1.2 Organisation
	1.3 Arbetsformer
	2 Begreppet hållbar utveckling
	3 Hållbar utveckling – Norra Bohuslän
	4 Ställningstaganden
	Bilagor
	Bilaga 2
	Miljövalitetsmålen – Bilaga till utvärderingsverktyg
	Begränsad klimatpåverkanHalten av växthusgaser i atmosfären skall 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 uppnås.
	Frisk luftLuften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 
	Bara naturlig försurningDe försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. 
	Giftfri miljöMiljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.   
	Skyddande ozonskiktOzonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 
	Säker strålmiljöMänniskors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön.
	Ingen övergödningHalterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 
	Levande sjöar och vattendragSjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 
	Grundvatten av god kvalitetGrundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 
	Hav i balans, levande kust och skärgårdVästerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård bedrivs så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar. 
	Myllrande våtmarkerVåtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 
	Levande skogarSkogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 
	Ett rikt odlingslandskapOdlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
	Storslagen fjällmiljöFjällen skall ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen skall bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar. 
	God bebyggd miljöStäder, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara 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. 
	Ett rikt växt- och djurlivDen biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 


