
Överenskommelser 
kring åtgärdsarbete 

för miljömål 
och klimatanpassning



Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat kommuner 
tagit fram åtgärdsprogram gällande miljömål samt  
klimat- och energiarbete och en handlingsplan för  
klimatanpassning. Åtgärderna ska genomföras till år 2020. 

För att driva arbetet framåt och synliggöra kommuners och 
övriga aktörers miljö- och klimatarbete skrivs nu överens-
kommelser kring genomförande av åtgärder under perioden 
2015-2020. 

Gästrike Vatten AB (GVAB) företräder Gävle, Hofors, 
Ockelbo och Älvkarleby kommuner som VA-huvudman. 
Att verka för en hållbar samhällsutveckling och en hållbar 
miljö genomsyrar GVABs arbete, både det dagliga och det 
strategiska. Detta avspeglas även av de perspektiv och mål 
som används för att styra och följa upp verksamheten. 
Utvärderingsverktyget Hållbarhetsindex ger stöd till  
politiker och tjänstemän på GVAB och i kommunerna i 
frågor kring investeringar, planering, prioriteringar och 
taxa.

Genom att ingå denna överenskommelse vill vi visa att vi 
är med och tar ansvar för att genomföra åtgärder för en 
hållbar utveckling. Överenskommelsen ger oss möjligheter 
till ännu bättre samverkan, synergier, tydlighet, ansvars- 
tagande och resultat.

Överenskommelse om åtgärder inom 
miljömål, klimat och energi samt 
klimatanpassning
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Klimatanpassning - Gästrike Vattens åtagande Bidrar till åtgärd i handlingsplan för klimatanpassning

9 Gästrike Vatten deltar i regional  
samverkansgrupp för klimatanpassning 
och integrerar vår information med övriga 
aktörer.

31. Samordna klimatanpassningsarbete och 
miljömålsarbete

Gästrike Vattens åtagande Bidrar till åtgärdsprogram Bidrar till miljömål

1 Gästrike Vatten arbetar efter fokusområden 
beslutade utifrån hållbarhetsindex för 
VA-verksamheten för respektive kommun. 
Årlig uppföljning och uppdatering sker.

30. Strategier för 
hållbar samhälls- 
planering

Alla miljömål

2 Gästrike Vatten tar fram en plan för och 
påbörjar ett systematiskt uppströmsarbete. 

18. Kvalitetssäkring 
av avloppsslam

Giftfri miljö

3 Gästrike Vatten skapar planer för en säker 
och robust vattenförsörjning.

30. Strategier för 
hållbar samhälls- 
planering

34. Bevara råvatten-
resurser

Grundvatten av god 
kvalitet

God bebyggd miljö

4 Gästrike Vatten stödjer och deltar i den 
kommunala VA-planeringen. I detta ingår 
framtagande av strategier/policys och 
klimatanpassning.

30. Strategier för 
hållbar samhälls- 
planering 

36. Dagvatten- 
strategi

Levande sjöar och 
vattendrag 

Grundvatten av god 
kvalitet 
Ingen övergödning

God bebyggd miljö

5 Gästrike Vatten arbetar för bra avgränsade 
vattenskyddsområden med välgrundade 
föreskrifter.

35. Vattentäkts- 
områden

Levande sjöar och 
vattendrag

Grundvatten av god 
kvalitet

God bebyggd miljö

6 Gästrike Vatten arbetar för att öka andelen 
fordon som drivs med förnybara bränslen.

54. Fordon med 
förnybar energi

Begränsad klimatpåverkan

God bebyggd miljö

7 Gästrike Vatten stärker informationen till 
allmänheten för att öka människors  
medvetenhet och kunskap om hur de 
genom bra val kan bidra till ett rent vatten.

57. Bra miljöval i 
vardagen

Levande sjöar och 
vattendrag 

Grundvatten av god 
kvalitet

God bebyggd miljö

Hav i balans

8 Gästrike Vatten bidrar med kunskaps- 
underlag och erbjuder studiebesök till 
grundskolor. 

Gästrike Vatten fortsätter sitt samarbete 
med högskolor och yrkeshögskolor.

60. Undervisning 
för hållbar  
utveckling

Alla miljömål

Länsstyrelsens åtagande Bidrar till åtgärdsprogram Bidrar till miljömål

10 Länsstyrelsen åtar sig att bistå med  
kompetens och kontaktvägar i arbetet med 
att skapa förutsättningar för att återföra 
avloppsslam till produktiv mark. 

18. Kvalitetssäkring 
av avloppsslam

Giftfri miljö

Ingen övergödning

Ett rikt odlingslandskap

4 5Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning



Per Bill

Landshövding 
Länsstyrelsen Gävleborg

Ola Nilsson

Ordförande  
Gästrike Vatten AB

Överenskommelse om åtgärder 
inom miljömål, klimat och energi och 

klimatanpassning

Gästrike Vatten AB åtar sig att fram till år 2020 genom-
föra ovanstående åtgärder ur åtgärdsprogrammet för 
klimat och miljö och den regionala handlingsplanen 
för klimatanpassning. Gästrike Vatten AB kommer 

också att bidra med underlag till Länsstyrelsens årliga 
uppföljning av åtgärderna.

Länsstyrelsen åtar sig att bistå Gästrike Vatten AB 
i arbetet med att genomföra åtgärderna, genom 

kompetens och samordning av regionala nätverk och 
erfarenhetsutbyte. Vidare åtar sig Länsstyrelsen att 

genomföra uppföljning av åtgärdsprogrammet årligen 
och handlingsplanen för klimatanpassning vartannat år.
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