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Miljöpolicy för Svedala kommun
Kommunen ska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minska användningen av icke förnyelsebara naturresurser 1.
Minska användningen av ämnen som är skadliga för naturen 2.
Medverka till att utrymmet för naturens kretsloppsfunktioner 3 bibehålls och ökar.
Medverka till att utrymmet för en mångfald av djur och växter bibehålls och ökar.
Se till att hälsorisker elimineras och förebyggs samt säkerställa en god miljö ur
hälsosynpunkt.
I verksamheterna hålla en god marginal till gällande miljölagstiftning.
Under rimliga ekonomiska och sociala förhållanden, vara offensiv och gå före andra
aktörer genom att inhandla och använda ny miljöanpassad teknik.
Arbeta för att öka kunskapen hos kommuninvånarna om naturens och samhällets
kretslopp.
Arbeta för ett aktivt miljökunskapsutbyte med sina vänorter.
Följa upp hur miljösituationen i kommunen utvecklas.
Miljöarbetet ständigt förbättras så att miljöproblemen undanröjs och miljöcertifiering
eftersträvas för samtliga verksamheter.

___________________________________________________________________________
1. Icke förnyelsebara resurser =

Resurser som inte nybildas eller endast nybildas mycket långsamt, till exempel olja,
kol, naturgas, fosfor och uran.

2. För naturen skadliga ämnen =

Metaller, till exempel kvicksilver, kadmium och bly.
Konstgjorda kemiska föreningar som ingår i eller används vid tillverkning av produkter
till exempel lösningsmedel, bekämpningsmedel, kylmedium, textilier etc.
Kemiska ämnen som uppstår vid förbränning, till exempel kvävedioxid, koloxid och
sot.
Naturliga ämnen som blir skadliga om de finns i för stora koncentrationer, till exempel
kväve i vatten och mark och koldioxid i atmosfären.

3. Kretsloppsfunktioner =

Till exempel dammar och våtmarker som renar vatten från kväve, träd som renar
luften genom att konsumera koldioxid och producera syre och vattenförande
marklager som renar regnvatten till grundvatten.
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Anna Cedergren, ansvarig
Bygg och miljö

Ansvarig för dokumentets utformning och uppdatering:

Anna Cedergren
Miljöchef
anna.cedergren@svedala.se
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