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                               Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-26 § 110                

Leksands kommun ska i alla sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Alla ska vara med och 
ta ansvar för att miljöpolicyn genomsyrar beslut och handlingar i stort och smått. 
Kommunen ska vara ett gott föredöme för invånare och besökare. 

Miljöpolicyn gäller hela kommunkoncernen. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-28 § 21.

Leksands Miljöpolicy

Vi skall därför, så långt det är möjligt:

o spara på energi och gå över till förnybara energikällor för både uppvärmning, 
            transporter och övrig energianvändning

o minimera inköp, hushålla med naturresurser, återanvända och återvinna det 
            vi använder

o ställa höga miljökrav vid all upphandling, byta ut varor och kemiska produkter 
            mot mindre skadliga och minimera miljöbelastande utsläpp 

o värna om biologisk mångfald, hotade arter och deras livsrum, såväl i odlings-
            landskapet som i olika vattenmiljöer och skog med höga naturvärden

o grunda all samhällsplanering på miljö- och hållbarhetsaspekter, inte minst vad
            det gäller transporter, energisnålt byggande och tätortsnära natur

o kontinuerligt öka miljömedvetenheten hos anställda, invånare, företagare och
            övriga verksamma i kommunen 

o genom strategiskt arbete bidra till att uppnå lokala, regionala, nationella och 
            internationella mål för miljö, klimat och natur.



          
          
           Begränsad klimatpåverkan
 

           Frisk luft

           Bara naturlig försurning

           Giftfri miljö

           Skyddande ozonskikt

           Säker strålmiljö

           Ingen övergödning

           Grundvatten av god kvalitet

           God bebyggd miljö

           Levande sjöar och vattendrag

           Myllrande våtmarker

           Levande skogar

           Ett rikt odlingslandskap

           Ett rikt växt- och djurliv

DE NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅLEN
Energi- och klimatplanens mål

- Spara energi i byggnader och anläggningar - 10 % minskning från år 2009 till 2014 och 20 % till år 2020.

- Spara energi vid transporter - koldioxidutsläpp minskar 10 % från år 2009 till 2014 och 20 % till år 2020. 
  (40 % för kommunorganisationen till år 2020)

- Öka andelen förnybar energi - till 60 % år 2014 och 70 % till år 2020.
  (70 % för kommunorganisationen till år 2014 och 100 % år 2020)

- Hushålla med resurser inom kommunorganisation både när det gäller inköp och avfallshantering och
  minska mängden avfall från 530 kg år 2009 till 300 kg per invånare år 2020. 
  
- Öka kunskapen om klimat- och energifrågor hos både allmänhet och kommunanställda.

Naturvårdsplanens mål

- Sjöar och vattendrag ska vara av sådan kvalitet att växt- och djurlivet har förutsättningar att fortleva. 
  
- Förstärkning av våtmarkernas och sumpskogarnas kvaliteter vad gäller natur- och friluftsliv.

- Odlingslandskapet förblir öppet och variationsrikt.

- Den biologiska mångfalden i skogen gynnas. 

- Arter och deras livsmiljöer ska bevaras i livskraftiga bestånd. 

- Invånare och turister ska ha tillgång till god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald.

Miljöplanens mål

- Luftkvaliteten i kommunen förbättras.

- Försurning orsakad av människan minskar. 

- Mängden miljögifter i mark och vatten minskar.

- Skadliga effekter av strålning minskar.

- Utsläpp av kväve och fosfor minskar.

- Grundvatten av god kvalitet.

- Förbättrad livsmiljö för kommunens invånare där långsiktiga och hållbara lösningar främjas.

LEKSANDS MILJÖMÅL 

Miljökvalitetsmålen ”Hav i balans” och ”Storslagen fjällmiljö” tas inte upp i Leksands Miljömål


