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Det vi gör idag påverkar hur världen ser ut i morgon
Vi står idag inför stora miljö- och klimatutmaningar, både
i världen och här i Älmhult. För att klara av dem behöver
vi hjälpas åt. Hur vi agerar idag har betydelse för hela vår
omvärld och kommer att påverka kommande generationers möjlighet till ett gott liv. Därför måste vi förvalta vår
miljö med sunt förnuft och skapa förutsättningar för kloka
beslut framöver.

nen, kommuninvånare, företag och organisationer har alla
viktiga roller i miljöarbetet.
Med den här planen tar vi ett steg framåt i miljö- och
hållbarhetsarbetet. Miljöplanens åtgärder hjälper oss att ta
hänsyn till och dra nytta av naturens tjänster när samhället
växer. Vi ska genom kommunens arbete och framtagna planer sprida kunskap, uppmuntra till delaktighet och ge ökat
inflytande för kommuninvånarna. Framför allt är planen
ett verktyg för att skapa ett än mer attraktivt Älmhult för
alla som lever och verkar här.

I Älmhult finns närheten till naturen, mångfalden och
småskaligheten. Småskaligheten skapar en känsla av gemenskap, delaktighet och närhet. Ingen kan göra allt men
tillsammans kan vi göra väldigt mycket för att påverka,
inspirera och knuffa världen i en lite bättre riktning.
Längtan till det jordnära och trygga gör att många trivs
i Älmhult och här finns goda förutsättningar att leva ett
gott liv i samspel med varandra och naturen. Här lever
och arbetar dessutom människor från världens alla hörn.
Denna mångfald berikar och påminner oss om att vi är
en del av en större värld – en värld som vi både påverkar
och påverkas av. Vi klarar oss inte på egen hand utan är
beroende av samarbeten och en omvärld i balans. Kommu-

Den småländska sparsamheten och påhittigheten är arv
som genomsyrar våra samhällen. Inget ska slösas bort. Ett
annat ord för att vara sparsam är att vara resurseffektiv,
och det blir vi när vi jobbar tillsammans. Sparsamhet och
påhittighet kan både ge ringar på vattnet och bli en bra
utgångspunkt för innovation, inspiration och därmed ett
hållbart samhälle.
Läget är gott för att vi ska kunna bli goda planetskötare.
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Lösningarna finns
– nu är det bara att satsa!
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Vad är en miljöplan?
En vägvisare

målsperspektiv. I Älmhults strategiska utvecklingsplan är
”Ett hållbart samhälle” ett prioriterat utvecklingsområde.
Inriktningsmål för kommunstyrelsen och samtliga nämnder är:

Miljöplanen pekar ut nödvändiga vägval som behöver
göras för att vi ska bli ett hållbart samhälle och närmar
oss 20 000 invånare. Huvudsyftet med miljöplanen är att
peka ut riktningen för kommunens miljöarbete fram till
år 2030. Planen visar vad vi behöver fokusera på för att
uppnå målbilden – ett hållbart Älmhult 2030 – och för att
minska miljöpåverkan ur ett lokalt, regionalt, nationellt
och globalt perspektiv.

Ett genomtänkt och strategiskt miljömålsarbete skulle
kunna bidra till fokusering, konkretisering och ökad
tydlighet med kommunens hållbarhetsambitioner. Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen till
följd av transporter, uppvärmning och energiproduktion
och ska försöka åstadkomma pilotprojekt avseende
energi- och klimatsmarthet i byggande och alternativ
energiproduktion, kopplat till utbildning samt forskning
och utveckling.

Vår stora utmaning är att samtidigt som vi vill växa som
kommun så ska vi behålla eller förbättra de värden som
skapar en hållbar livsmiljö och god livskvalitet för våra
kommuninvånare. Miljöplanen ska bidra till att göra Älmhult till en ännu mer välkomnande, hållbar och attraktiv
kommun.

I miljöplanen utvecklas detta utvecklingsområde och
inriktningsmål till en mer utförlig styrning och till ett stöd
för kommunens verksamheter.

En gemensam plattform

Miljöplanen ska också fungera som en gemensam plattform för ett viktigt förändringsarbete. Den visar vad vi
ska uppnå och göra på lokal nivå för att nå de globala
utvecklingsmålen och de sexton nationella miljömålen.
Att arbeta för ett ekologiskt hållbart Älmhult är en långsiktig och kontinuerlig process. Därför ska miljöplanen
vara ett levande dokument som regelbundet följs upp och
utvärderas.

För vem gäller miljöplanen?

Miljöplanen gäller för hela kommunen; för förvaltningar,
nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag. Den
omfattar även områden där kommunen har möjlighet att
påverka i den geografiska kommunen, till exempel genom
samarbete med externa aktörer, information och incitament som styr i miljövänlig ritning. Förhoppningen är att
den också ska inspirera näringsliv, organisationer och invånare till eget miljöarbete. Miljöplanen ska vara välkänd
i kommunens förvaltningar, nämnder och styrelser, både
bland anställda och förtroendevalda. Dessutom ska våra
beslut alltid tas med hänsyn till miljöplanen. Miljöplanen
gäller fram till 2030.

Andra strategiska styrdokument

Älmhults kommun har antagit och arbetar med flera strategiska styrdokument som tillsammans täcker in en stor
del av de nationella miljömålen. Miljöplanen sammanfattar
och håller ihop miljöfrågorna och är med andra ord ett
koncentrat av kommunens styrdokument utifrån ett miljö-
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Struktur
För att förverkliga vår målbild om ett hållbart Älmhult
2030 – har kommunen valt att fokusera på fem områden.
Varje fokusområde har både riktlinjer och mätbara mål.

Hållbara
Älmhult 2030

Målbild
Fokusområden
Sveriges miljömål
Globala utvecklingsmål

Riktlinjerna anger vad vi vill uppnå för att nå vår målbild.
De mätbara målen definiera riktning och steg på vägen
för att uppnå vår målbild.


Minskad
klimatpåverkan
• Riktlinjer
• Mätbara mål

Hållbara
livsmiljöer
• Riktlinjer
• Mätbara mål

En cirkulär
kommun
• Riktlinjer
• Mätbara mål


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rika och tillgängliga naturmiljöer
• Riktlinjer
• Mätbara mål

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
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10.
		
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Insikt och handlingskraft för en
hållbar vardag
• Riktlinjer

Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God begyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Utgångspunkter för miljöarbetet i Älmhult
Dialoger

och dialoger mellan kommuner och invånare, företag,
föreningar och lärosäten är viktiga för att skapa ett hållbart samhälle.

Under arbetet med miljöplanen har det varit ett antal
dialogtillfällen inom kommunens verksamheter och med
kommunens invånare. Det som ofta framkommit är vikten
av att arbeta med mjukare frågor som kan skapa ändrade
beteenden och mönster. Det står klart att frågorna både är
komplexa och att de hänger tätt ihop med andra områden
som exempelvis folkhälsa, ekonomi, sociala frågor och
beteendepsykologi. På lite längre sikt bör vi ytterligare
integrera dessa faktorer i planer med helhetssyn.

För att nå ett hållbart Älmhult 2030 behöver kommunen
ha en hög ambitionsnivå med miljöplanen. Det en utmaning att tillgodose alla intressen och behov i ett växande
samhälle. Målkonflikter kommer sannolikt att uppstå och
avvägningar behöva göras.

Globala, nationella och regionala mål

Andra vanliga synpunkter i medborgardialogen har varit
att vi behöver fler cykelvägar, förbättrade möjligheter till
avfallssortering och minskad användning av farliga kemikalier. Samtliga områden behandlas i miljöplanen.

Genom miljöplanen bidrar kommunen till att uppnå FN:s
globala utvecklingsmål, Agenda 2030, samt nationella och
regionala miljömål.
I september 2015 antog världens länder Agenda 2030 – en
global handlingsplan som består av sjutton mål (varav åtta
miljörelaterade) och 169 delmål för hållbar utveckling. Alla
länder, rika som fattiga, ska jobba med de nya målen och
försöka nå dem till 2030.

Alla steg är viktiga

De flesta både vill och kan idag leva mer hållbart men det
finns många hinder som försvårar en omställning, såsom
normer, livsmönster och stressiga vardagspussel. Om vi
som individer ska vilja ställa om till ett mer hållbart samhälle måste det bli enkelt och billigt att göra miljösmarta
val. Det är viktigt att vi känner att det vi gör spelar roll
och att alla steg i mer hållbar riktning är bra för att få till
de stora förändringarna på längre sikt.

Det svenska miljömålssystemet innehåller generationsmålet, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål.
Riksdagen beslutade om dessa 1999 och målen ska uppnås 2020.
Länsstyrelsen i Kronobergs län har fastställt regionala miljömål för perioden 2013–2020. Länsstyrelsen har bland
annat beslutat att användningen av fossila bränslen inom
Kronobergs län ska ha upphört 2030.

Vi har en stor möjlighet som kommun att själv dagligen
gå före och vara ett gott exempel. Kommunen kan också
verka som katalysator och göra det möjligt och enklare
för kommuninvånarna att leva mer hållbart. Samverkan
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År 2030 är det både möjligt, enkelt och naturligt för
invånare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Grönska
och vatten skapar tilltalande, klimatanpassade och hälsofrämjande livsmiljöer för människor att vistas och mötas
på. Allt som byggs i Älmhults kommun bidrar till att skapa
attraktiva livsmiljöer och goda livsvillkor för alla.

Hållbara Älmhult 2030
– En målbild där vi tillsammans
har lyckats nå nationella
och globala miljömål.

Vi betraktar avfall som en värdefull resurs och inget går till
spillo. Våra resurser cirkulerar i resurseffektiva och giftfria
kretslopp med minimalt uttag av ändliga råvaror.
Det är enkelt för alla att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering. Nya bränslen, hållbar samhällsplanering, nya transportsätt, förnybar energi och nya
resmönster har gjort vår kommun fossilbränsleoberoende.
En rik och varierad natur in på knuten bjuder på upplevelser som är lätta att nå både till fots och på cykel. I
kommunen finns goda möjligheter till vandring och cykling
runt sjöar, genom våtmarker, över ängar och i skogar. Vår
natur och våra sjöar är våra största tillgångar med en
hög biologisk mångfald och variation. Vi har förstått att
naturen behövs för vår överlevnad, vårt välbefinnande och
vår välfärd. Vi tar hand om naturen för vår egen skull, inte
bara för planetens skull.
Insikt, delaktighet och mångfald har år 2030 gjort oss till
engagerade och handlingskraftiga medborgare. Vårt välbefinnande genom relationer, glädje, mening sätts i centrum
utan att det påverkar miljö eller andra människor negativt.
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Minskad klimatpåverkan
Varför är detta ett fokusområde?
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Om temperaturen fortsätter att stiga i den takt som
forskarna förutspår kommer det att leda till mycket allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning,
mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång och hälsa. Risken för väderrelaterade naturkatastrofer ökar
och antalet klimatflyktingar kommer att öka kraftigt. Klimatpåverkan måste begränsas för att bekämpa fattigdom och skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Världens ledare enades vid klimatmötet COP21 i Paris om ett
nytt globalt klimatavtal. Det innebär både att världens länder nu har en gemensam plan för att minska klimatutsläppen och att den globala temperaturökningen ska begränsas till 1,5–2 grader. Med dagens omställningstakt
riskerar temperaturen öka med tre grader1 eller mer. Dagens halter av koldioxid i atmosfären är på nivåer världen
inte sett på tre miljoner år2.

Riktlinjer
Energianvändningen ska minska från bostäder och
lokaler i Älmhults kommunorganisation. Vid ny- och ombyggnation ska livscykelperspektiv eftersträvas och bästa
möjliga energiteknik användas. Energianvändningen i
nybyggda kommunalt ägda fastigheter ska minimeras och
minst halveras jämfört med nationella byggnormer enligt
standard för nära-noll-energi-byggnader.
Kommunorganisationen ska använda förnybar energi
genom lokal elproduktion eller så kallade gröna elavtal.
Kommunen ska verka för minskad energianvändning och
användning av förnybar energi hos företag, organisation
och invånare.

1
2

Älmhults kommun ska stimulera hållbara transporter
och vara en föregångare när det gäller att ställa om till
miljösmarta transporter samt hållbara res- och mötesvanor. Kommunen ska underlätta för invånare och företag
att ställa om till miljösmarta transporter genom laddningsmöjligheter och förnybara tankställen. Kommunen ska
verka för hållbara och effektiva godstransporter.
Andelen gång-, cykel och kollektivtrafikanter ska öka.
Det ska vara enkelt, tryggt, trevligt och säkert att gå eller
cykla inom och mellan tätorterna. Genom att fler personer löser sina transportbehov genom att cykla får vi flera
vinster i samhället, till exempel lägre utsläpp, förbättrad
hälsa, minskat buller, bättre trafiksäkerhet och mer tillgänglig yta för att skapa attraktiva stadsmiljöer.

UN Environment http://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report
World meteorological organization (FN) https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-surge-new-record
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Mätbara mål
Geografiska Älmhult
1. År 2030 har användning av fossila bränslen
upphört i Älmhults kommun.
Delmål: 1 ton CO2/invånare år 2025.

Kommunorganisationen
5. År 2025 ska Älmhults kommunorganisation vara
fossilbränslefri.
Referenspunkt 2016: 2402 (2 392) ton CO2, 		
varav 50 procent från olja för uppvärmning.
28 (30) procent förnybart i fordonsflottan.

Referenspunkt 2015: 57 668 (58 009) ton CO2,
3,6 (3,7) ton CO2/invånare.
2. År 2030 ska energianvändningen per invånare
ha minskat till 25 MWh per invånare (minskning
med 30 procent jämfört med 2005).

6. I kommunens lokaler och bostäder ska energianvändning per kvadratmeter minska med 30 		
procent mellan år 2014 och 2030.
Referenspunkt 2016 (2014): Älmhults bostäder
144 (141) kWh/m2, Älmhults fastigheter 162 		
(152) kWh/m2, Näringsfastigheter 160 (167)
kWh/m2.

Referenspunkt 2015: 32 (31) MWh/invånare
3. År 2030 ska körsträckan per bil och invånare ha
minskat till 667 mil/person.
Referenspunkt 2016: 719 (734) mil/person. Snitt i
Sverige 673 mil/person.

7. År 2030 ska Älmhults kommun äga anläggningar
för solenergi med en totalt installerad effekt på
minst 700 kW.

4. Installerad effekt från solceller ska vara minst
40 W per invånare år 2025.
Referenspunkt 2017: 5 W per invånare, installerad effekt 82 kW.

Referenspunkt 2017: 300 kW
8. Körsträckor för persontransporter ska minska.
Nyckeltal: Minskad transportenergi (kWh/årsarbetare).
Referenspunkt 2017: 865 (785) kWh/årsarbetare.

Siffor inom parantes gäller föregående år om inget annat anges.

Relaterade nationella miljömål

Begränsad klimatpåverkan • frisk luft • god bebyggd miljö

Relaterade globala utvecklingsmål
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Hållbara livsmiljöer
Varför är detta ett fokusområde?
En allt större andel av ohälsa i dagens samhälle beror på stillasittande och stress, så kallade livsstilssjukdomar.
Grönska och miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet är viktigt för rekreation, hälsa, välbefinnande, lek och lärande. Tätortsnära grönska och biologisk mångfald är viktiga för att leverera ekosystemtjänster, såsom behagligare
lokalklimat och minskad sårbarhet för klimatförändringar. En hållbar livsmiljö innebär även en giftfri miljö. Farliga
kemikalier i vår omgivning kan öka risken för cancer, påverka kroppens hormonsystem, möjligheten att få barn och
DNA samt reta immunförsvaret, vilket i sin tur kan få effekter.

Riktlinjer
Ekosystemtjänster (se faktaruta sid 17) ska bevaras och utvecklas i såväl grönområden som stadsmiljöer. De som vistas i Älmhult ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft. Stadsmiljöns ekosystemtjänster ska
stärkas och kompletteras med ytterligare grönska. Dagvatten ska hållas kvar på markytan så länge som möjligt
för att rena och fördröja. Grönskande utomhusmiljöer ska
skapa vackra platser och mötesplatser samt främja hälsa
genom att uppmuntra till rörelse för såväl barn som äldre.
Större grönområden i kommunens tätorter ska länkas
ihop till sammanhängande rörelsestråk, främja biologisk
mångfald och uppmuntra till lek och rörelse. Den gröna
ryggraden i Älmhult ska utvecklas och sjön Möckeln ska
vara mer tillgänglig och närvarande för älmhultsbor.

Tätortsnära skogsbruk ska bedrivas hållbart. Sociala
värden och naturvärden har högre prioritet än virkesproduktion och ekonomisk avkastning.

Kommunen ska verka för att allt som byggs i Älmhults
kommun skapar hållbara och attraktiva livsmiljöer. Vi
ska sträva efter att kommunens egna fastigheter* och bostäder har klimatanpassade utemiljöer, som främjar hälsa
och biologisk mångfald.

Kommunen ska motverka nedskräpning så att andelen
kommuninvånare som är nöjda med renhållningen av
parker och allmänna platser ökar.

*Samhällsfastigheter

Användningen av farliga kemikalier för hälsa och miljö
ska minska. Särskilt fokus ska läggas på att minska barns
och ungas exponering för miljögifter. De varor och kemikalier som används i Älmhults kommuns verksamheter
ska inte innehålla ämnen som utgör risk för människa
eller miljö.
Kommunen ska stödja och stimulera lokal och hållbar
matproduktion. I kommunens kök ska god och näringsriktig mat med låg miljöpåverkan lagas från grunden.
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Mätbara mål
9. Kommunens utsläpp (årsmedelvärde) till luft av
kvävedioxider, bensen och partiklar ska minska
årligen och ligga väl under riktvärdet för miljömålet. Frisk luft. Riktvärdet för kväveoxider
20 μg/m3, bensen 1 μg/m3, PM2,5 10 μg/m3.
Referenspunkt 2016: Årsmedelhalten för
kväveoxider 8,2 (8,2) μg/m3, bensen 0,5
(0,57) μg/m3, PM2,5 8 (8) μg/m3.

12. 100 procent av punkterna på checklistan för 		
kemikaliesmart förskola ska vara avklarade
2020.
Referenspunkt 2017: Påbörjat arbete med handlingsplan.
13. Mängden kvicksilver, bly och kadmium i av		
loppsslammet i kommunala reningsverk ska
minska, samt ligga på en betryggande marginal
(50 procent) under gällande rekommendationer
och gränsvärden.

10. Utsläpp av PM10 ska inte överstiga 15 μg/m3.

Referenspunkt 2017: Samtliga värden ligger 		
på en betryggande marginal under gränsvärden.
Liten minskning 2016–2017.

Referenspunkt 2016: 14 (15) μg/m3.
11. Andelen ekologiska, rättvisemärkta och närproducerade livsmedel som köps in till Älmhults kommun ska öka till minst 50 procent.
Referenspunkt 2017: Ekologisk andel 33 (32)
procent.

14. Mängd farligt avfall inklusive batterier och
elavfall i soppåsen ska minska. Nyckeltal:
Insamlade mängd farligt avfall (kg/person)
ska öka.
Referenspunkt 2016: Insamlad mängd 15 (22)
kg/person.

Siffor inom parantes gäller föregående år om inget annat anges.

Relaterade nationella miljömål
Frisk luft • giftfri miljö • god bebyggd miljö
• säker strålmiljö • skyddande ozonskikt
• levande skogar • ett rikt växt- och djurliv

Relaterade globala utvecklingsmål
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En cirkulär kommun
Varför är detta ett fokusområde?
Dagens system (producera, använda, slänga) har både bidragit till stora påfrestningar på miljön och brist på naturresurser. Dessa påfrestningar skapar instabilitet i många delar av världen. Därför är det viktigt för oss alla att använda
våra resurser mer effektivt. Människan lever idag som om vi hade 1,6 planeter för att ta fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 planeter. Vi lever alltså på kredit och tar av
kommande generationer. Den största anledningen till detta är vår konsumtion av produkter och mat.
Sverige ligger i framkant när det gäller avfallshantering men vi behöver snabba på omställningen till en cirkulär
ekonomi, där allt material cirkulerar i slutna flöden. Genom att främja återanvändning och återvinning i giftfria och
effektiva kretslopp minskar avfallet. Det som tidigare var avfall kan istället bli värdefull resurs. Övergången kräver
stora omställningar, såväl inom produktion och konsumtion som inom avfallshanteringen för att kretslopp ska
kunna slutas.

Riktlinjer
Kommunen ska sträva efter att minska mängden avfall.
Det avfall som ändå uppstår ska vara en värdefull resurs,
som med bättre källsortering kan användas till återanvändning, materialåtervinning för att sluta kretsloppen.
Systemet för återvinning och avfallssortering ska bli enklare och mer lättåtkomligt för att underlätta återvinning.
Kommunorganisationen ska arbeta aktivt med att återbruka mer och minska matsvinnet.
Det vi bygger ska hålla länge. Kommunens egna fastigheter ska byggas med sunda material som minskar miljöoch klimatpåverkan.
Kommunen ska minimera miljöpåverkan från organisationens egen konsumtion. Miljökrav och etiska krav ska
ställas vid upphandling och inköp av varor, entreprenader
och tjänster.

Kommunens arbete ska vara strategiskt så att insatserna
riktas på områden där de gör största miljö- och samhällsnytta samtidigt som vi använder skattepengar på ett
effektivt sätt.
Kommunen ska underlätta för invånare att ställa om till
en hållbar konsumtion. Genom att kommunen sprider
kunskap och utvecklar nya koncept ska det bli enklare för
invånare att ”ägodela”, köpa begagnat, reparera, låna eller
hyra produkter. Kommunen ska också sprida kunskap
till företagen om hållbara affärsmodeller och cirkulära
flöden för att trygga råvarutillgång och inspirera till nya
affärsmodeller som erbjuder kunder tillgång och funktion
istället för att köpa nytt.
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Mätbara mål
Kommunorganisationen
17. Senast år 2019 ska alla kommunala verksamheter
källsortera de förpackningar (glas, metall, plast,
papp) och tidningar som verksamheten ger upphov till.

Geografiska Älmhult
15. I Älmhults kommun ska minst 90 procent av 		
alla hushåll och verksamheter sortera ut
sitt matavfall senast år 2021.
Referenspunkt 2017: Cirka 10 procent.

18. Senast år 2019 ska alla kommunala verksamheter sortera ut sitt matavfall.

16. Hushållsavfall som skickas till förbränning ska
minska till 150 kg/invånare och år senast 2025.
Referenspunkt 2016: 222 (221) kg restavfall/		
invånare.

Siffor inom parantes gäller föregående år om inget annat anges.

Relaterade nationella miljömål

Begränsad klimatpåverkan • god bebyggd miljö

Relaterade globala utvecklingsmål
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Rika och tillgängliga naturmiljöer
Varför är detta ett fokusområde?
Förlusten av biologisk mångfald är ett problem världen över, så också i Sverige och Småland. Det beror till stor del på
mänsklig aktivitet, mängden bekämpningsmedel, förstörelsen av livsmiljöer och klimatförändringar.
Vi använder mark och vatten intensivt, vilket leder till att efterfrågan på resurser som livsmedel, råvaror, energi och
vatten ökar. Att vi förlorar den biologiska mångfalden beror också på att äldre brukningsmetoder, som gynnade
många arter, har blivit sällsynta. Situationen är så allvarlig att miljökvalitetsmålen riskerar att inte kunna nås när det
gäller biologisk mångfald.
Risken är stor att ekosystemens förmåga att leverera livsviktiga ekosystemtjänster skadas om det inte finns en mångfald av olika arter med skilda funktioner.

Riktlinjer
Älmhultsnaturen ska värnas. Den biologiska mångfalden
och spridningsmöjligheter ska bevaras, återskapas och
utvecklas genom god planering, skydd och skötsel. Särskilt
viktigt är att förbättra förutsättningar för hotade och sällsynta arter i kommunen samt att förebygga och eliminera
invasiva arter.
Kommunen ska ta vara på, bevara och stärka de ekosystemtjänster som naturen ger oss. Samhällsplanering och
skötsel ska göras så att dess värden och funktioner inte
försämras.
Kommunen ska verka för att bevara och öka antalet restaurerade områden med värdefulla naturtyper, exempelvis
våtmarker, rinnande vattendrag, betesmarker och slåtterängar.

Vattentillgångar ska skyddas. Sjöar och vattendrag ska ha
naturliga ekosystem med goda livsmiljöer för växter och
djur. För att säkerställa en hållbar och trygg vattenförsörjning ska kommunen värna om kommunens tillgångar på
dricksvatten samt använda dem på ett långsiktigt hållbart
sätt. Utsläppen av näringsämnen från spillvatten ska inte
ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till
allsidig användning av mark och vatten.
Naturen ska utvecklas till friluftsliv för alla. Kommunen
ska öka utbudet av vandrings- och cykelleder. Sjön Möckeln
ska vara mer tillgänglig och närvarande för älmhultsbor
och besökande. Naturområden ska bindas samman, utvecklas och göras tillgängliga för många.
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Mätbara mål
19. Samtliga skyddsvärda träd på kommunens mark
ska skötas så att deras livsbetingelser gynnas.
Delmål 2020: Identifiering klar av skyddsvärda
träd.

22. Årsmedelhalt av kväve i Drivån, nedströms 		
Älmhults avloppsreningsverk, ska hållas så på
så låga nivåer som möjligt utifrån tillgänglig
teknisk lösning och i den utsträckning som inte
anses ekonomiskt orimligt att uppfylla. Särskild
hänsyn ska tas till nyttan av skyddsåtgärden 		
jämfört med kostnaden för sådan åtgärd.
Referenspunkt 2017: 3567 (5050) µg/liter.
Halten av kväve i Drivån har historiskt varit 		
extremt hög (>5000 µg/liter) stora delen av året.

20. Andel (procent) skyddad natur ska öka.
Referenspunkt 2016: 2 procent. Medel för
Sveriges ekokommuner 5,38 procent, medel
för Kronobergs län 2,9 procent.
21. 100 procent av kommunens sjöar och vatten-		
drag ska ha god ekologisk status när det gäller
vattenkvalitet år 2027.
Referenspunkt 2016: Antal sjöar och vattendrag
med god status 16 procent (måttlig status
63 procent).

23. Alla enskilda avlopp har godtagbar rening
senast 2030.
Referenspunkt 2017: 50 procent ej godkända.
24. Vattenskyddsområden med skyddsbestämmelser
ska finnas för alla allmänna vattentäkter senast
år 2030.
Referenspunkt 2017: 62 procent.

Siffor inom parantes gäller föregående år om inget annat anges.

VAD ÄR EKOSYSTEMTJÄNSTER?
Relaterade nationella miljömål

Bara naturlig försurning •
ingen övergödning • levande
sjöar och vattendrag • grundvatten av god kvalitet • myllrande våtmarker • levande
skogar • ett rikt odlingslandskap • ett rikt växt- och djurliv

Relaterade globala utvecklingsmål
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Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår
välfärd och livskvalitet.
Exempel på ekosystemtjänster
som vi får gratis varje dag är:
produktion av mat, bioenergi,
maskar som gör jorden bördig,
rening av luft och vatten, pollinering samt klimatreglering. Ekosystemtjänster är även den hälsa
och livskvalitet vi människor får
av att kunna röra oss i naturen.
Exempelvis bidrar våtmarker,
med både ökat näringsupptag,
jämnare vattenflöden och biologisk mångfald.

Insikt och handlingskraft för en hållbar vardag
Varför är detta ett fokusområde?
Det finns många hinder för den enskilde individen att byta till en hållbar livsstil. Det billigaste och mest bekväma
valet är ofta dåligt för både miljön och för människors arbetsvillkor och långsiktiga välbefinnande. Strävan efter
välbefinnande och att undvika obehag är en av de starkaste drivkrafterna för mänskligt agerande, men det är en
drivkraft som skapar både problem och möjligheter.
För att driva på arbetet för en omställning mot ett hållbart samhälle räcker det inte att exempelvis bygga cykelvägar,
bygga hållbart eller förenkla avfallssortering. Även om vi är på god väg kommer det att dröja ett tag till det mest
hållbara valet också är det mest självklara, billigaste och enklaste. Vi behöver därför komplettera de fysiska åtgärderna med aktiviteter som påverkar beteende, mönster och val hos såväl kommunens medarbetare som invånare.

Riktlinjer
Ökad kunskap kring hållbar utveckling. Älmhults invånare samt verksamma, förtroendevalda och anställda i
kommunorganisationen ska ha god kännedom om miljöproblemen och hur de egna valen till vardags påverkar
möjligheterna att nå Sveriges miljömål.
Kommunen ska inspirera och uppmuntra till hållbara
livsstilar, hållbart företagande samt stödja miljöförbättrande insatser. Ambitionen är att invånare och verksamma
i kommunen ska uppleva miljöarbetet som meningsfullt
och att det är lätt att göra rätt. Kommunen ska inspirera
till hållbara val och beteende när det gäller konsumtion,
fritid, natur, avfall, energi, produktion, resor, mat och
kemikalier.
Genom skolan och förskolan ska barn och unga få kun-

skaper, värderingar och attityder som gör det möjligt
att aktivt bidra till en hållbar utveckling. Utemiljöer för
skolor och förskolor ska vara grönskande och utformade
med bästa förutsättningar för rörelse, lek och lärande.
Kommunen ska stödja, initiera och stimulera samverkan och dialog mellan medborgare, företag, myndigheter,
organisationer och andra kommuner. Samverkan är en
förutsättning för att vi tillsammans ska nå de övergripande nationella och globala miljömålen.
Älmhults invånares kunskap om och engagemang för naturen ska öka. Naturinformation och naturguidningar ska
utvecklas kontinuerligt. Skyltar och broschyrer ska finnas i
och om alla naturreservat. Naturinformation på webb och
i sociala media ska hållas uppdaterad.

Fokusområdet relaterar till samtliga svenska miljömål och de ekologiska globala utvecklingsmålen.
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Från ord till handling
Ansvar

Revidering och uppföljning

Hela Älmhults kommun har ett gemensamt ansvar för att
de mål och riktlinjer som finns i miljöplanen blir verklighet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
miljöplanen och varje nämnd, förvaltning och kommunalt
bolag har ansvar för sina delar av planen.

För att säkerställa att åtgärder leder till att miljömålen
nås behöver miljöarbetet följas upp och utvärderas
kontinuerligt. Resultatet av miljömålsarbetet följs upp
årligen av kommunstyrelsen och redovisas i kommunens årsredovisning.

Kommunledningsförvaltningen ska i samråd med övriga
förvaltningar bryta ner relevanta mål till åtgärder som
integreras i kommunens ordinarie styrsystem. Mål och
åtgärder ska göra avtryck i den årliga verksamhetsplaneringen hos berörda förvaltningar och ska redovisas i varje
årsredovisning. Samtliga åtgärder ska presenteras i en
gemensam handlingsplan för hela kommunen.

Eftersom omvärlden ständigt förändras kan målen
komma att behöva utvärderas och revideras av kommunfullmäktige vid behov.

Miljöpolicy
Miljöpolicyn innehåller förhållningssätt, ambitioner och vägledning för kommunens medarbetare i förvaltningar
och bolag. Älmhults kommun ska ta en aktiv roll för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, såväl ekologiskt och
ekonomiskt som socialt. Vi ska utveckla Älmhult så att dagens och kommande generationer får förutsättningar att
leva ett hälsosamt liv i en livskraftig miljö. Alla delar av vår verksamhet ska drivas och utvecklas inom planetens
hållbara gränser med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger.

Vi skapar ekologisk hållbar utveckling genom att vi:
•
•
•
•
•

utbildar, informerar och engagerar med arbetare
och förtroendevalda för att stärka miljömedvetandet i kommunen.
tar miljö- och klimathänsyn i alla våra beslut i
nämnder, bolag och styrelser.
arbetar aktivt för att utveckla och förbättra miljöarbetet i alla kommunens verksamheter.
skapar möjligheter för invånare att leva ett
hållbart liv.
bidrar till att de sexton nationella miljökvalitets-

•

•
•
•

målen nås.
uppmuntrar myndigheter, företag, organisationer
och invånare att bli mer miljömedvetna och handlingskraftiga genom information, utbildning och samhällsplanering.
är goda föredömen.
agerar långsiktigt hållbart genom att ta särskild 		
hänsyn till miljö- och naturresursfrågor vid beslut.
vi främjar en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten, och andra resurser.

Box 500, 343 23 ÄLMHULT • Tfn 0476-550 00
info@almhult.se • www.almhult.se

