Länsstyrelsen

Värmland

IKJNNEKOmiJiM
^OiyiiViLINSTYRELSEN

i ,ä 2018 -03- 2 2

r,:..S,iÅL
l................ Öi

Miljööverenskommelse
- för ett hållbart Värmland
Värmland står inför flera miljö- och klimatutmaningar!
Nu skrivs miljööverenskommelser i Värmland för att driva arbetet framåt och synliggöra
kommunernas och Landstinget i Värmlands insatser. Miljööverenskommelserna gäller
under perioden år 2018-2020.
Miljööverenskommelsen är ett frivilligt ställningstagande där kommunen eller landstinget beskriver vilka åtgärder den ska genomföra för att uppnå miljömålen och anpassa sig

till ett förändrat klimat.
Länsstyrelsen har i samverkan med kommunerna,

Landstinget i Värmland och andra aktörer i länet tagit fram:
• åtgärdsprogram för miljömålen,
• en regional klimat- och energistrategi.
• en handlingsplan för klimatanpassning.
Åtgärderna i miljööverenskommelserna bidrar till att
dessa kan genomföras.
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ger hela länet möjlighet
att bidra till ett
hållbart Värmland!

SUNNE KOMMUN

Miljööverenskommelse
- åtgärder inom miljömål och klimatanpassning
Sunne kommun åtar sig att till år 2020 genomföra de åtgärder som presenteras
på nästa sida samt att varje år bidra med underlag till Länsstyrelsen Värmlands
uppföljning av åtgärderna.
Länsstyrelsen Värmland ska;
• samordna och leda initiativet miljööverenskommelser,
• bistå kommunen i arbetet med att genomföra åtgärderna genom
kompetensutveckling, samordning och erfarenhetsutbyten,
• genomföra en årlig uppföljning av åtgärderna,
• marknadsföra och lyfta fram kommunens miljöarbete som goda exempel i olika
sammanhang.
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bidrar till att det regionala
åtgärdsprogrammet för
miljömålen, länets klimatoch energistrategi samt
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handlingsplan för
klimatanpassning kan
genomföras.
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Miljömål och globala mål
l Sverige har regeringen fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Miljömålen ger struktur för arbetet och är en utgångspunkt i genomförandet av de globala målen i Agenda 2030 som
beslutades av FN under år 2015.

Agenda 2030 för en hållbar utveckling innehåller 17 stycken globala mål för de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna och leda det regionala arbetet med miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen har också i uppdrag att samordna det regionala arbetet med
anpassningen till ett förändrat klimat.

Fem fokusområden
För arbetet med miljööverenskommelserna och miljömålen så har Länsstyrelsen, kommunerna och andra aktörer i länet, identifierat fem områden som vi vill fokusera på.
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