Alla kan vi göra något för att bidra till ett hållbart samhälle.
När vi gör det tillsammans blir det ännu roligare.
Hur påverkar dina vanor miljön? Testa dig själv och utmana
dina grannar och vänner:
klimatkontot.se • matkalkylatorn.se • klimatkalkylatorn.se

Miljöstrategin är antagen av Sunne kommunfullmäktige 2018-05-07, § 59
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Sunne kommuns miljöstrategi
Sunne kommun kan genom sitt miljömålsarbete bidra till en hållbar samhällsutveckling. För det krävs insatser på alla nivåer.
Alla som bor och verkar i Sunne kommun har en viktig roll att spela och ett
ansvar i miljö- och hållbarhetsarbetet. Tillsammans gör vi skillnad.
Sunne ska vara en hållbar, attraktiv kommun. Det innebär en kommun som är
föredömlig och som lär, utvecklas och förnyas. Det skapar ökad livskvalitet för
var och en som lever här.

Några exempel på Sunne kommuns miljöarbete
•

Våra förskolor har tagit bort äldre leksaker som innehåller hormonstörande ämnen

•

Vatten- och avloppsledningsnätet byggs ut

•

Antalet pappersutskrifter i kommunens organisation har minskat
tack vare ändrade rutiner vid utskrift

•

Återvinningsbutiken EkebyVägen tar tillvara saker och ger
dem en andra chans hos nya ägare

•

Vi byter successivt ut fordonsparken

På vilket sätt vill du bidra?

Miljöpolicy
Grundprinciperna för miljö- och hållbarhetsarbetet i Sunne kommun är att:
– miljö och hållbarhet är tidigt med i planering, utvärdering och beslutsfattande
– alla ska uppfylla gällande lagkrav
– vi arbetar systematiskt, med ständiga förbättringar inom miljö och hållbarhet
– vi aktivt undviker skadliga kemiska ämnen och förebygger föroreningar,
framför allt de som är svåra för naturen att bryta ner
– vi strävar efter att välja förnybara alternativ
– i dialog med våra leverantörer vara tydliga med att miljökrav och sociala krav
kommer att ställas och följas upp
– genom upphandling bidra till att utveckla företagens produkt- och tjänsteutbud
i riktning mot cirkulära system
– arbeta med miljökommunikation och kompetensutveckling till intressenter

Vad kan jag som privatperson göra för miljön och klimatet?
•

Återvinn på rätt sätt

•

Minska matsvinnet genom att köpa hem lagom mycket varor

•

Tvätta med full tvättmaskin/diskmaskin och dosera rätt

•

Handla lokalt

•

Kemikaliebanta ditt hem. Många gånger räcker det med vatten

•

Planera dina resor. Behöver jag ta bilen eller kan jag gå eller cykla?
Kan jag samåka med grannen?

•

Var rädd om vårt dricksvatten

•

Tänk efter före ditt inköp. Behöver du verkligen den här produkten? Går det
att laga den jag har? Kanske kan du låna av Fritidsbanken, köpa begagnat
på återvinningsbutiken EkebyVägen eller secondhandbutiken Juvelen?
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4. Produktion och konsumtion

1. Vår livsmiljö

Målbild

Målbild

I Sunne utgår vi från en ekonomisk, social och ekologisk balans, en cirkulär systemsyn och en hållbar tillväxt.

I Sunne lever vi nära naturen som vi alla tillsammans värnar om.

Sunne kommun
• vill bidra till ett giftfritt och resurssnålt samhälle
• ska använda upphandling som ett strategiskt verktyg som bidrar till att nå
de nationella miljökvalitetsmålen
• ser avfall som en resurs
• tar ansvar för ekonomiska placeringar för hållbar utveckling och hållbara
investeringar miljömässigt, socialt och ekonomiskt
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Sunne kommun
• vill bevara det öppna natur- och kulturlandskapet. Det ska användas som en
reurs där vi utvecklar kvaliteterna knutna till det så att bland annat biologisk
mångfald bevaras, förstärks och utvecklas
• vill göra miljön fri från skadliga kemikalier, framförallt för barn och unga
• och invånarna lär hela livet och kommunen bidrar med arbete som gagnar
folkhälsa, jämställdhet och mångfald
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2. Boende och samhällsutveckling

3. Energi och transporter

Målbild

Målbild

I Sunne planerar vi för hållbar utveckling, kvalitet och framtid med riktning mot ett klimatanpassat samhälle.

I Sunne använder vi förnybar energi i fastigheter och transporter och är
en klimatneutral kommun.

Sunne kommun
• vill att byggnation sker klimatsmart och med förnybart material
• tar hänsyn till ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
• arbetar med att anpassa samhället till pågående klimatförändring för att
minska risker och sårbarhet
• har grundvatten som dricksvatten vilket är viktigt för oss människor.
Det påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet

Sunne kommun
• vill bidra till ett klimatneutralt Värmland år 2030
• vill att all energi ska produceras och användas på ett hållbart sätt
• vill minska miljöpåverkan från transporter

