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MILJÖPOLICY

1

Inledning

Krokoms kommun arbetar för en hållbar utveckling och strävar efter att skapa en
attraktiv livsmiljö.
Miljöhänsyn och miljöansvar genomsyrar kommunens verksamheter. Vi arbetar
målinriktat och strävar efter förbättringar.
•

Vi värnar våra naturresurser och strävar efter god hushållning.

•

Lagar och andra krav inom miljöområdet ligger till grund för hur våra
verksamheter bedrivs.

•

Vi tar miljöhänsyn vid upphandling och inköp av varor och tjänster.

•

Vi ökar miljömedvetenheten genom information och råd till anställda och
allmänhet.
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2

Övergripande miljömål för Krokoms kommun

2.1

SamhäIlsplanering och byggande

En hållbar samhällsplanering och ett hållbart byggande är grunden för ett
långsiktigt hållbart samhälle. Inriktningen är att alla delar av kommunen ska ges
förutsättningar för utveckling.
Bakgrund
En god livsmiljö och gott om plats är viktiga konkurrensfördelar för framtiden.
Kommunen har förutsättningar att ge fler möjlighet att bo och leva i en attraktiv
boendemiljö och på ett hållbart sätt.

2.2

Energi

Energianvändningen ska effektiviseras och arbetet för att övergå till hållbara och
förnybara energikällor fortsätta. Krokom ska bli en fossilbränslefri kommun.
Bakgrund
Målsättningen omfattar främst uppvärmning, elanvändning och resor /transporter.
Kommunen bör därför arbeta med exempelvis resepolicy. utbildning i eco-driving
samt energibesparing och energieffektivisering i lokaler. Användning av fossila
bränslen ska fasas ut och produktion av förnybar energi stimuleras. Kommunen
prövar förutsättningarna för egen produktion av förnybar energi. Ingen
uranbrytning ska ske i kommunen, som även motsätter sig prospektering och
provborrning efter uran.

2.3

Upphandling

Vid upphandling ska miljöhänsyn tas.
Bakgrund
Vid upphandling av varor och tjänster ska kommunen, i mesta möjliga mån,
indirekt påverka miljön. I första hand ska om möjligt närproducerade produkter,
främst av livsmedel, prioriteras. Vidare ska varor som produceras på ett
miljömässigt och socialt hållbart sätt eftersträvas.

2.4

Vatten

Vattnet i vår kommun - dricksvatten, grundvatten, sjöar och vattendrag - är och ska
vara av god kvalitet och får inte försämras. Föroreningar, övergödning och
försurning ska motverkas.
Bakgrund
Målet omfattar allt vatten i kommunen. Vattnet ska vårdas och hålla hög status.
Inga försämringar accepteras.

2.5

Utbildning

Kunskapen om hållbar utveckling ska öka hos anställda och kommuninnevånare.
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Bakgrund
Kunskap om vad hållbar utveckling innebär bland kommuninnevånarna har stor
betydelse. Alla kan göra en insats för miljön. Möjligheterna att odla själv och
kunskaperna om vad naturen ger är viktiga. Särskilda utbildningsinsatser bör göras
gentemot skolungdom och företagare. Utbildningen kan med fördel ske i
samverkan med studieförbund.

2.6

Återanvändning och återvinning

Återanvändning och återvinning ska stimuleras. Farligt avfall ska hanteras på ett
säkert sätt.
Bakgrund
En grundprincip i ett hållbart samhälle är att sträva efter att bruka utan att förbruka.
Ökad återanvändning och återvinning ger såväl miljömässiga som ekonomiska
vinster. Avfall ska hanteras så att hälso- och miljörisker ska minimeras.

2.7

Förorenade områden

De områden som är förorenade ska undersökas, riskbedömas och efterbehandlas på
lämpligt sätt.
Bakgrund
Kommunen kräver att Länsstyrelsen agerar och snabbt sanerar förorenade områden.
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