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MILJÖPOLICY 

1 Inledning 

Krokoms kommun arbetar för en hållbar utveckling och strävar efter att skapa en 
god livsmiljö 

Miljöhänsyn och miljöansvar ses som en naturlig del av vår verksamhet där vi 
strävar mot ständiga förbättringar. 

• Vi värnar om 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 
allmänheten. 

7 



MILJÖPOLICY 

2 Övergripande miljömål 

2.1 Energi 

Energianvändningen ska minska och en övergång till användande av 
förnyelsebara energikällor ska ske.  

Bakgrund: Målet om energi omfattar främst uppvärmning, elanvändning och 
resor/transporter. Energi är ett mål som i princip alla verksamheter berörs av. Det 
kan vara t.ex. resepolicy, utbildningar i eco driving, energibesparingar i lokaler 
med mera, utfasning av fossila bränslen med mera. Energifrågor kan också komma 
in i upphandlingsfrågor, t.ex. om krav ska ställas på energisnål utrustning.  

2.2 Upphandling 

Vid upphandling och inköp ska miljöhänsyn tas. 

Bakgrund: Upphandling är ett område där kommunen kan påverka sin indirekta 
miljöpåverkan, det vill säga den miljöpåverkan som kan kopplas till de 
produkter/tjänster som kommunen upphandlar. Detaljerade mål för upphandling 
kan t.ex. vara ökat inslag av miljömärkta produkter, utveckling av 
upphandlingspolicy och utbildning. 

2.3 Vatten 

Vattnet i vår kommun (grundvatten, sjöar och vattendrag) ska vara av god 
kvalitet, försurning, övergödning och föroreningar ska motverkas. 

Bakgrund: Målet om vatten omfattar allt vatten i kommunen, det vill säga både 
grundvatten, sjöar och vattendrag. I kommande EU-direktiv för vatten är det troligt 
att sjöar och vattendrag kommer att vara prioriterade områden. 

2.4 Utbildning 

Miljömedvetandet ska öka hos anställda och kommuninnevånare 

Bakgrund: Informationen kan riktas till bl.a. anställda inom kommunens 
verksamheter, invånare i kommunen, företagare och skolungdomar och kan avse 
information om kommunens miljöarbete, uppföljning av miljömål m.m. I skolan 
ska miljöundervisning ges. 

2.5 Avfall 

Avfall ska hanteras så att återanvändning och återvinning ökas. Farligt avfall 
ska hanteras på ett säkert sätt. 

Bakgrund: Att minska avfallsmängder kan ge såväl miljömässig som ekonomisk 
vinst och genom att ta reda på slam tas en näringsresurs till vara. Hanteringen av 
farligt avfall är också en arbetsmiljöfråga och hälso- och miljörisker ska 
minimeras.  
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2.6 Förorenade områden 

Förorenade markområden ska kartläggas och behov av sanering ska 
klargöras. 

Bakgrund: Arbetet med förorenade områden utförs i samarbete med länsstyrelsen.  

2.7 Samhällsplanering och byggande 

I samband med planering och byggande ska miljöhänsyn tas. 

Bakgrund: I det förebyggande arbetet är det viktigt att beakta miljöaspekter och 
miljöhänsyn i samhällsplanering och byggande. 
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