Därför behövs miljökvalitetsmålet
Ett stort antal människor utsätts för buller över riktvärdena både utomhus vid sin bostad och
inomhus. Därför upplevs trafikbuller ofta som det största miljöproblemet i tätorter. Man
känner sig dock mindre störd om man har en "tyst sida" i bostaden, alltså en sida mot en
ostörd gård.
Under de senaste 40 åren har tätorternas befolkning och yta ökat kraftigt. Tätorterna har
expanderat i ytterområdena, och därmed har avstånden och behovet av transporter ökat. För
att mildra de negativa följderna krävs satsningar på miljövänliga, säkra, bekväma och
tidseffektiva transportmedel.
Samtidigt som tätortsytan har växt har bebyggelsen i centrala delar förtätats; grönområden
inne i tätorten har bebyggts. På så sätt har möjligheterna till rekreation utomhus nära bostaden
minskat.
Bebyggelsen står för ca 40 % av den totala användningen av energi i Sverige. För att minska
utsläppen av koldioxid – och därmed växthuseffekten – byggs fjärrvärme baserad på
biobränsle ut.

Delmål enligt riksdagen
Delmål 1, 2010. Planeringsunderlag
Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och
strategier för:
•

•
•

•

hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas
så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och
resurssnåla transporter förbättras,
hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas till vara och utvecklas,
hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall bevaras, vårdas
och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som friluftsändamål, samt hur andelen
hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas.
hur energianvändningen skall effektiviseras för att på sikt minskas, hur förnybara
energiresurser skall tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för
fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft skall främjas.

Delmål 2, 2010. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall senast år 2010 vara identifierade och ha en
långsiktigt hållbar förvaltning.
Delmål 3, 2010. Buller
Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som
riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 5 % till år 2010 jämfört
med år 1998.

Delmål 4, 2010. Uttag av naturgrus
År 2010 skall uttaget av naturgrus i landet vara högst 12 miljoner ton per år.
Delmål 5, 2005/2015. Avfall
Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som
avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som
påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Särskilt gäller att:
•
•
•

•

•

Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall skall minska med
minst 50 procent till år 2005 räknat från 1994 års nivå.
Senast år 2010 skall minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas
genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.
Senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet från hushåll,
restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser
källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling.
Senast år 2010 skall matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier
m.m. återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som
förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av en sådan kvalitet att det
är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling.
Senast år 2015 skall minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp
återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark.

Delmål 6. 2020/2050. Energianvändning m m i byggnader
Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar.
Minskningen bör vara 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050 i förhållande till användningen
1995. Till år 2020 skall beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i
bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.
(Delmålet har fått ny lydelse under 2006.)
Delmål 7, 2010/2015/2020. God inomhusmiljö
År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför skall det
säkerställas att
•
•
•

samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har
en dokumenterat fungerande ventilation,
radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft, och att
radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft.

Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens
bedömning innebära bl.a. följande:
•

Den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud
av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

rikt och utvecklande liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan
minskas.
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och
utvecklas.
En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, både vid nylokalisering av
byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och
omvandling av befintlig bebyggelse.
Boende- och fritidsmiljön, samt så långt möjligt arbetsmiljön, uppfyller samhällets
krav på gestaltning, frihet från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft.
Natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och med god tillgänglighet värnas
så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan
tillgodoses.
Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas.
Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att skadliga intrång
i stads- eller kulturmiljön begränsas och så att de inte utgör hälso- och säkerhetsrisker
eller i övrigt är störande för miljön.
Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängliga och
förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda.
Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen och andra föroreningar.
Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt,
resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och främst förnybara
energikällor används.
Andelen förnybar energi har ökat och skall på sikt svara för den huvudsakliga
energitillförseln.
Naturgrus nyttjas endast när ersättningsmaterial inte kan komma i fråga med hänsyn
till användningsområdet.
Naturgrusavlagringar med stort värde för dricksvattenförsörjningen och för natur- och
kulturlandskapet bevaras.
Den totala mängden avfall och avfallets farlighet minskar.
Avfall och restprodukter sorteras så att de kan behandlas efter sina egenskaper och
återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan bebyggelsen och dess
omgivning.

