TILLSAMMANS FÖR
ETT HÅLLBART SKÅNE
Regionalt åtgärdsprogram
för miljömålen 2022-2025

Syfte med regionalt åtgärdsprogram
§ Öka regionala förutsättningar att nå miljömålen
och Agenda 2030
§ Öka kännedom och ökat genomförande av
regionala strategier som bidrar till att nå
miljömålen och den miljömässiga dimensionen
av Agenda 2030
§ Öka kommunernas, näringslivets, akademins och
civilsamhällets medverkan i det regionala miljöoch hållbarhetsarbetet
§ Vägleda aktörer i Skåne och stimulera samverkan
i arbetet för att nå miljömålen och Agenda 2030

Yoko Ono, Wish Trees, Wanås, 2011.

Prioriterade områden för nytt
åtgärdsprogram 2022-2025
VÅRT UPPDRAG
•
•
•
•

Hållbara städer och samhällen
Hållbar mark- och vattenanvändning
Hållbar livsmedelsförsörjning
Hållbar konsumtion och produktion

Åtgärd HK 6. Förebyggande av avfall
och ökat återbruk
För att främja det avfallsförebyggande arbetet i länet
genomförs följande:
A) Det systematiska arbetet med att förebygga avfall stärks
inom alla verksamheter, genom en analys av varför avfall
uppstår och vad som kan göras för att minska avfallet.
Prioriterade avfallsslag är elektronik, mat, textil, plast och
byggavfall. Framtagna vägledningar fortsätter spridas och kan
fungera som underlag för arbetet.
B) Den regionala samverkan för arbetet med förebyggande av
avfall stärks. Goda exempel sprids i länet.
C) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan
förebyggas och hur återbruk kan stimuleras.
D) Koncept för ökat delande och återbruk utvecklas i
kommunerna.
Huvudaktör: Kommuner, Region Skåne, statliga myndigheter,
Hållbar Utveckling Skåne, företag, avfallsbolag, idéburna
organisationer.
Medaktör: Avfall Sverige, fastighetsägare, arkitekter, rivningsoch byggföretag.

Åtgärd HK 7. Avfallsförebyggande
genom tillsyn och prövning
Vid prövning och tillsyn ställs krav på att verksamhetsutövaren
redovisar hur de aktivt jobbar med avfallshierarkin samt hur de
klassificerat sina olika avfallsströmmar och uppvisa deras
efterlevnad av miljöbalken.
Vidare ska verksamhetsutövaren visa på vilket sätt de arbetar
förebyggande och hur de hanterar faror för miljön och
konsekvenser av olyckor så att en hållbar utveckling kan främjas.
Material som tagits fram inom Miljösamverkan Skånes projekt
Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning används.
Huvudaktör: Länsstyrelsen, kommuner.

Anmälan senast den 24 februari på Länsstyrelsens webbplats,
Tillsammans för ett hållbart Skåne! | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Besök www.skanesmiljomal.info för mer
information om miljötillståndet i Skåne
och regionalt åtgärdsprogram för miljömålen
Kontaktuppgifter

Tommy Persson, 010-224 15 84, tommy.persson@lansstyrelsen.se
Susanne Dahlberg, 010-224 12 87, susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se

