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Värmdös miljömål
2016 – 2030
Värmdös kommunfullmäktige tog beslut om miljömål
den 22 juni 2016. Målen är utformade efter de nationella miljömålen och beskriver Värmdös vision och
prioriterade områden inom miljöarbetet. Målen är sex
till sitt antal men berör alla de 15 nationella miljökvalitetsmålen som kommunen är ålagd att arbeta med.
Målet En god bebyggd miljö är övergripande de övriga fem. Detta i likhet med den miljömålsstruktur det
regionala miljömålssamarbetet i stockholmsregionen
arbetar efter.
Miljömålen anger fokus fram till 2030 i syfte att
överensstämma med översiktsplanen. Inom den tiden
kan det dock komma att uppstå behov av revidera och
komplettera miljömålen eller prioritera andra miljömål.
Mer information finns på varmdo.se/klimatochmiljo.

En god bebyggd miljö
En god bebyggd miljö tar till vara på Värmdös unika miljö och
förhållanden och ger en god och hälsosam livsmiljö.
Byggande sker i kollektivtrafiknära lägen i tätorter och väl belägna
förändringsområden så att välfungerande lokalsamhällen med närhet och mötesplatser kan fortsätta att utvecklas. Infrastrukturen ska
stödja denna utveckling och bidra till ett robust och hållbart samhälle
genom en medveten planering. Bebyggelse ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Det innebär
att miljö- och naturvärden bibehålls och är nära och tillgängliga för
invånarna. Våra samhällen ska också medverka till en bra regional
och global miljö samt till att tillvarata kulturvärden.

Kopplingar till andra nationella mål:

Bara
naturlig
försurning

Säker
strålmiljö

Frisk luft

Giftfri miljö

Begränsad klimatpåverkan
Utsläppen av växthusgaser ska minska så att människans
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Miljöanpassade trafiksystem ska byggas ut och kollektivtrafiken
främjas genom att den görs attraktiv och tillgänglig. Nyttjandet av
förnyelsebara energikällor ska främjas och teknik som leder till större
effektivitet och lägre energiförbrukning ska nyttjas. Värmdö ska underlätta för kommuninvånarna att göra miljösmarta val och kommunens egen konsumtion ska kännetecknas av hållbarhet.

Kopplingar till andra nationella mål:

Bara
naturlig
försurning

Frisk luft

Grundvatten av god kvalitet
Tillgång på grundvatten av god kvalitet och mängd är avgörande för Värmdös utveckling, för människors hälsa och för miljön.
Genom en fortsatt utbyggnad av det kommunala vatten- och spillvattensnätet ska kommunen verka för ett hållbart grundvattenuttag
samt för minskad saltvatteninträngning. Kommunen ska även verka
för att vattensnål teknik används. Utströmmande grundvatten ska ha
sådan kvalitet att det är tjänligt att dricka och att det bidrar till en
god livsmiljö för växter och djur i vattenmiljöer.

Giftfri miljö
Kommunens invånare ska mötas av en giftfri miljö i sin vardag.
Barns hälsa och miljö ska vara i fokus. Farliga ämnen ska fasas ut
ur den kommunala verksamheten och ett led i det arbetet är att öka
kunskapen kring farliga ämnen. Redan förorenade markområden ska
saneras i samband med exploatering och kommunen ska verka för
att mindre farliga ämnen används i bygg- och anläggningsarbeten.
Farligt avfall ska tas omhand och kommunens avfallshantering ska
fortsätta att utvecklas.

Hav i balans, levande kust och
skärgård, ingen övergödning
Värmdö kommun ska verka för att det hav som omgärdar oss
ska vara i balans.
Det innebär att det ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga
och att den biologiska mångfalden ska bevaras. Det kräver en medveten planering, skydd av viktiga miljöer längs kusterna och i vattenmiljöerna samt en fortsatt utbyggnad av det kommunala vatten- och
spillvattensnätet. Tillsyn och information kring enskilda avloppslösningar ska bidra till kretsloppsanpassade lösningar och latrin ska i
första hand transporteras till reningsverk. Dessa åtgärder ska bidra
till att minska övergödningen av Östersjön. Vår kust och skärgård
ska fortsatt hållas tillgänglig. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling
främjas.

Ett rikt växt- och djurliv
Värmdö ska präglas av ett rikt växt- och djurliv och invånarna
ska ha nära till natur och rekreation.
Regionens gröna kilar ska värnas och ny bebyggelse ska placeras med
hänsyn till naturmiljön. Viktiga natur-, kultur- och strandområden
ska skyddas och tillgängligheten till dessa ska säkras genom tillexempel bildandet av nya naturreservat och biotopskyddsområden. Kommunen ska sköta sina markområden med målet att värna biologiska
mångfald. Invånarna ska fortsatt ha nära till natur och rekreation.

Kopplingar till andra nationella mål:
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