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Inledning
Miljöpolicyn är utgångspunkten för kommunens arbete med ekologisk hållbarhet. Policyn visar
de politiska ambitionerna för Laholms kommun inom miljöområdet. Miljöpolicyn gäller för
kommunens nämnder och kommunägda bolag.

Ansvar och uppföljning
Varje nämnd och kommunägda bolag har miljöansvar för sin verksamhet. Fokusområdena anger
vart Laholms kommun vill komma med sitt miljöarbete, men inte hur vi når dit. Det är nämnder
och kommunägda bolag som beslutar hur de väljer att arbeta för att bidra till att kommunen som
helhet närmar sig ambitionerna i miljöpolicyn- vilka mål som sätts för kommunens
verksamheter, som sedan omsätts till åtgärder, projekt och aktiviteter.
Uppföljning görs enligt riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning som redan åligger
nämnder och bolag. Kommunstyrelsen samordnar och utvärderar det övergripande miljöarbetet.
Kommunstyrelsen ska minst en gång per mandatperiod pröva om styrdokumentet är aktuellt. Om
styrdokumentet inte är aktuellt ska det upphävas eller revideras. Styrdokumentet kan
sammanföras med annat styrdokument om så är möjligt.

Miljöpolicy Laholms kommun
Utgångspunkterna för Laholms hållbarhetsarbete är kommunens vision, FN:s globala
hållbarhetsmål Agenda 2030, de Nationella Miljömålen och Sveriges Ekokommuners
hållbarhetsprinciper.
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser.
Riksdagens definition om Generationsmålet
Laholms kommun ska arbeta för att:
•
•
•
•
•
•
•
•

nå en hållbar samhällsutveckling och att kommunens samlade miljöpåverkan ska minska
omsätta de nationella och globala målen till praktisk handling i verksamheterna bland
annat genom samhällsplanering, byggnation, inköp, utbildning.
ställa miljökrav i upphandlingar och inköp.
vara ett föredöme i miljöarbete för att inspirera företag och andra att arbeta mot
miljömålen.
låta resurshushållning och kretsloppstänkande genomsyra kommunens verksamheter.
möjliggöra för invånare, näringsliv och besökare att kunna agera hållbart och minska sin
miljöpåverkan.
utbilda, inspirera och uppmuntra medarbetarna till delaktighet och att ta miljöhänsyn i
sitt dagliga arbete.
grunden till hållbar utveckling fastställs i förskola och skola, bland annat genom att fler
förskolor och skolor blir miljöcertifierade.

Viktiga fokusområden för Laholms kommuns miljöarbete såväl inom kommunens
verksamhet som för kommunen som helhet
•

Minskad klimatpåverkan
Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger allt mer. För att
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minska riskerna för farlig påverkan på klimatsystemet är det nödvändigt att begränsa
ökningen av den globala medeltemperaturen till under två grader. Kommunen ska följa
de nationella målsättningarna om inga nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045 och år
2030 ska vi nå en fossiloberoende fordonsflotta.
•

Särskilt fokus läggs på: hållbara transporter och fordon, hållbar energiförsörjning,
minskade utsläpp från inköp och konsumtion, samhällsplanering, utbildning och
information
Berörda miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö.
Berörda mål Agenda 2030: Bekämpa klimatförändringen, Hållbara städer och
samhällen, Hållbar energi för alla och Hållbar konsumtion och produktion.

•

Minskad kemikalieanvändning
Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader kan hamna i miljön, och tas upp
av växter, djur och människor. För att skydda människors hälsa och den biologiska
mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska. Laholms
kommun ska bidra till att minska förekomsten av gifter i ekosystemen lokalt och globalt.
Arbeta för att skapa giftfria livsmiljöer såväl inomhus som utomhus.

• Särskilt fokus läggs på: upphandling, byggnation, avfallshantering,
tillsyn och rådgivning, information, skola
Berörda miljömål: Giftfri miljö, Frisk luft, Grundvatten av god kvalité, Levande sjöar
och vattendrag, Ett rikt växt och djurliv, God bebyggd miljö, Skyddande ozonskikt, Rikt
odlingslandskap samt Hav i balans.
Berörda mål Agenda 2030: Hälsa och välbefinnande, Rent vatten och sanitet, Hållbar
industri, innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen, Hållbar
konsumtion och produktion samt Ekosystem och biologisk mångfald.
•

Hållbar användning av natur- och vattenresurser
Biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och utföra sina
ekosystemtjänster som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Även
folkhälsan och livskvalité främjas då många natur- och kulturmiljöer är viktiga områden
för rekreation och friluftsliv. Förlusten av arter ska därför hejdas. Vatten är en
grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en
hållbar utveckling. Rent vatten är en förutsättning för en hållbar livsmedelsproduktion.
Målet är att uppnå god ekologisk- och kemisk status i vår vattenmiljö.

• Särskilt fokus läggs på: samhällsplanering, skötsel och skydd av
naturmark, vatten- och avloppsverksamhet, smartare vattenanvändning,
utbildning, information
Berörda miljömål: Ett rikt växt och djurliv, God bebyggd miljö, Grundvatten av god
kvalité, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Hav i balans, Myllrande våtmarker,
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Levande sjöar och vattendrag.
Berörda mål Agenda 2030: Ekosystem och biologisk mångfald, Hållbara städer och
samhällen, Rent vatten och sanitet, Hav och marina resurser.
•

Hållbar resursanvändning
På grund av människans höga utvinningstakt av ämnen från jordskorpan kommer det i
framtiden komma att råda brist på flera av naturens resurser. En hållbar konsumtion och
produktion innebär en effektiv användning av resurser. Kommunen ska bidra till en
minskning av råvaruuttag.

• Särskilt fokus läggs på: inköp- och upphandling, ökad återanvändning och
återvinning
Berörda miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Rikt
odlingslandskap, Frisk luft, Skyddande ozonskikt
Berörda mål Agenda 2030: Hållbar konsumtion och produktion

