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MILJÖMÅLSARBETE
SÖLVESBORGS
KOMMUN
Varför arbeta med miljömål?
Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation,
år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta, för klimatmålet gäller 2050. Det innebär att vi ska kunna
lämna över ett samhälle där bland annat påverkan på miljön och
därmed människors hälsa har reducerats till en nivå som är
långsiktigt hållbar.
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Miljöpolitiken ska fokusera på att:
• Ekosystemet har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta
sig, och deras förmåga att långsiktigt generera
ekosystemtjänster är säkrad
• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön
bevaras, främjas och nyttjas hållbart
• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan
samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa
främjas
• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt möjligt fria från
farliga ämnen
• En god hushållning sker med naturresurserna
• Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är
effektiv med minimal påverkan på miljön
• Konsumtionsmönstret av varor och tjänster orsakar så små
miljö- och hälsoproblem som möjligt
Klimatförändringar är ett faktum och stormar och översvämningar
kommer med största sannolikhet att bli vanligare. Livsviktiga
näringsämnen hamnar på fel ställen och orsakar obalans i
ekosystemen. Bekämpningsmedel letar sig ner till grundvattnet.
Arter hotas genom mänsklig påverkan på grund av att livsmiljöer
förstörs. Miljöproblemen är talrika, men lösningarna är kanske ännu
fler. Alla kan göra något och vi har både ett globalt och lokalt ansvar
för vad som händer.

För att miljömålsarbetet ska bli framgångsrikt behövs engagemang.
Först då kan vi minska utsläppen både från stora källor och från de
små källor som tillsammans har stor miljöpåverkan. Som kommun,
företag och förening eller individ kan vi dra vårt strå till stacken för
att skapa en god livsmiljö.
Miljömål omfattar samhällsplanering i stort men även våra dagliga
val. Som enskilda individer och i vårt arbete kan vi t.ex. se över hur
vi gör våra transporter, vår energiförbrukning, vår avfallshantering
och våra inköp av kemikalier.
Kommunen har ett stort ansvar för att uppnå en hållbar utveckling
där vi även tar ansvar för kommande generationers hälsa och miljö.
Sölvesborg har valt att arbeta med handlings- och åtgärdsplaner i
riktning mot de regionala och globala miljömålen. Kommunens
tidigare miljömål har fokuserat på koldioxidutsläpp och
energieffektivisering.
Arbetet med att ta fram handlingsplaner och ansvara för projekt
drivs av en arbetsgrupp med tjänstemän från flera områden.
Styrgrupp i arbetet är kommunstyrelsens arbetsutskott.
Åtgärder som föreslås och genomförs har olika former av
finansiering. En del åtgärder är investeringar, löpande kostnader,
underhållskostnader, projekt m.m.
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TEMAN
För att följa det regionala uppläget av miljömålsarbetet indelas
materialet i sex teman som innefattar 15 miljökvalitetsmål. Det
sextonde miljökvalitetsmålet ”Storslagen fjällmiljö” berör inte
kommunen och undantas därför. Utöver nedanstående teman har
kommunen i sitt material handlingsplan och åtgärdsplan.







Energi och transporter
Hållbar bebyggelseutveckling
Friskt vatten
Skog och odlingslandskap
Mindre gift på drift
Biologisk mångfald

Begränsad Klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå
som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte
blir farligt. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans
med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan
uppnås.

Frisk Luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter
och kulturvärden inte skadas

Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska
underskrida gränser för vad mark och vatten tål. Nedfallet av
försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i
tekniska material eller kulturföremål och byggnader.

Giftfri miljö
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i
eller utvunnits av samhället och som kan hota människors
hälsa eller den biologiska mångfalden.

Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot
skadlig UV-strålning.

Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska
skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön.
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Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar
för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion
ska bevaras, samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv
värnas.

skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas.
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och
andra störningar.

Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras
för framtiden.

Levande skogar

Grundvatten av god kvalitet

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden
bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för
växter och djur i sjöar och vattendrag.

Ett rikt odlingslandskap

Hav i balans, levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska
bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
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God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på et
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.

Vi som arbetat med framtagandet av dokumenten är:
Ann- Charlott Andersson – verksamhetsutvecklare, kommunkansliet
Helen Gårner – miljösamordnare, tekniska avdelningen
Helene Håkansson – verksamhetschef, administration
Jonas Engzell – kommunekolog, Miljöförbundet
Katarina Carlström-Persson, upphandlingssamordnare,
ekonomikontoret
Kristina Höijer – parkchef, tekniska avdelningen
Lars Ivarsson – energi- och klimatrådgivare
Pia Nilsson – lärare, Naturskolan Ynde

