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Miljömål Regionala åtgärdsförslag och 
åtgärdsarbete 

Påverkan och åtgärder 
Hammargårds 
reningsverk (H) 

Förutom det övergripande ansvaret att följa upp och informera om de regionala miljömålen har Länsstyrelserna 
också i uppdrag att ta fram regionala åtgärdsprogram. Sedan november 2011 finns en sammanställning med 
åtgärdsförslag för Hallands län för att miljömålen ska kunna uppnås 2020. Den senaste uppdateringen av 
åtgärdsprogrammet är från juni 2016. Under 2019 påbörjade Länsstyrelsen arbetet med ett nytt regionalt 
åtgärdsprogram vilket förväntas vara klart i början av 2022. Åtgärderna följs upp årligen.  
 
Nedan har de åtgärdsförslag som har direkt anknytning till verksamheten vid Hammargårds reningsverk listats och 
kommenterats.  
Miljöskydd   
Giftfri miljö 

  
 

Information om kemikaliers miljö- och 
hälsopåverkan. Öka kunskapen om 
kemikalier för allmänheten 
(privatpersoner och små företag) för att 
inte få farliga kemikalier i avloppet, 
slammet och i fel avfallsfraktion. 
Ökad kompetens om miljökrav i 
offentlig upphandling. 
 
Region Halland arbetar för att öka 
förståelsen kring läkemedels 
miljöpåverkan och hur denna kan 
minskas.  

Kungsbacka kommun arbetar 
kontinuerligt med 
uppströmsarbete och information 
till allmänheten – se bilaga 8 till 
MKBn. 
 
Uppströms- och informations-
arbetet kommer fortsätta att 
bedrivas. 
 
Kunskapsinhämtning inom 
området läkemedelsrening pågår.  
 

Energi inkl. transporter   
Begränsad klimatpåverkan 

 
 

Regional biogasstrategi. Ta fram en 
regional biogasstrategi för att öka 
produktionen av biogas i länet. 
 
Kompetenssatsning om grön 
upphandling. Samordna en regional 
kompetenssatsning för att öka 
kunskapen om möjligheten att ställa 
miljökrav i offentlig upphandling. 

Rutin finns i verksamhets-
systemet för inköp och upp-
handling, där det framgår att 
miljöhänsyn alltid ska beaktas vid 
upphandling och inköp.   
 
Rötning av slam är ett av de 
alternativ som utreds för framtida 
slamhantering.  
 

Naturvård   
Rikt växt- och djurliv 

 
Ingen övergödning 

 
Levande sjöar och vattendrag 

 
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

 
Ett rikt odlingslandskap 

 
 

Bättre avloppssystem utan läckage 
samt bättre vattenrening.  
 
Nationellt åtgärdsprogram för 
Havsnejonöga framtaget.  
 

Kungsbacka kommun arbetar 
kontinuerligt för minskade 
mängder tillskottsvatten samt 
minskad bräddning och 
nödavledning. Hammargårds 
reningsverk är en viktig del av 
processen för effektiv 
avloppsvattenrening.  
 
Utbyggnad av Hammargårds 
reningsverk och anslutning av fler 
enskilda avlopp är helt i linje med 
”bättre vattenrening”.    
 
Utredning av potentiell påverkan 
på Havsnejonöga har utförts.    
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