Miljö- och
klimatplan

2020 – 2030

Miljö- och klimatplanen är kommunens första heltäckande plan
för miljö- och klimatarbetet. Här kan du läsa en sammanfattning
av Miljö- och klimatplanen med fokus på Värmdö kommuns två
prioriterade mål för att nå en miljömässigt hållbar utveckling.
Den fullständiga versionen ﬁnns att läsa på varmdo.se/klimatochmiljo

Agenda 2030, Sverige och Värmdö

En samlad bild av målen

Miljö- och klimatplanen är Värmdö
kommuns övergripande plan för
miljö- och klimatarbetet. Värmdö
kommun har två prioriterade mål
”En god bebyggd miljö med begränsad klimatpåverkan” och ”Ett
hållbart resursutnyttjande där växtoch djurlivet på land och i vatten är
i balans”.

Miljö- och klimatplanen ger en
samlad bild av de viktigaste miljömålen för kommunen och ska göra
det enkelt för medborgare, företag,
föreningsliv, besökare, anställda
och beslutsfattare att få en bild av
kommunens arbete inom miljö- och
klimatområdet. För att nå dessa mål
arbetar Värmdö kommun med:

Värmdö kommuns Miljö- och
klimatplan är direkt kopplad till de
nationella miljömålen och den ekologiska hållbarheten i Agenda 2030.

• Samverkan inom kommunen och
med andra aktörer som staten
och andra kommuner, näringslivet, universitet, civilsamhället
och medborgarna

I Agenda 2030 presenteras 17 globala mål som innebär att alla FN:s
medlemsländer jobbar tillsammans
för att nå en hållbar värld till år
2030. Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men
lösningarna är oftast lokala.

• Inköp och upphandling
• Kommunikation och påverkansarbete
• Innovationer
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De

prioriterade målen för Värmdö kommun

En god bebyggd miljö med
begränsad klimatpåverkan:
Bebyggelse ska utformas miljömässigt hållbart och i kollektivtrafiknära lägen. Kommunen ska
prioritera utfasning av farliga
ämnen och nyttjande av förnyelsebara energikällor. Konsumtionen
i kommunen ska kännetecknas
av hållbarhet med fokus på miljö
smarta val.
För att nå de övergripande målen om en god miljö med begränsad klimatpåverkan så arbetar vi
aktivt inom åtta områden.
1. Utsläpp av växthusgaser och
energianvändning
Klimatmålen för Värmdö kommun
är i enlighet med de nationella och
regionala målen.
År 2045 ska Värmdö kommun
inte bidra med några nettoutsläpp
av växthusgaser till atmosfären. År
2040 ska elproduktionen vara 100
procent förnybar.
År 2030 ska utsläpp av koldioxid
ha minskat till 1,5 ton per invånare
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och år, utsläppen från transporter
ska ha minskat med 70 procent
jämfört med 2010 genom ett aktivt
arbete för en fossiloberoende fordonsflotta och energianvändningen
ska vara 50 procent effektivare
jämfört med 2005.
För att nå målen är de viktigaste
åtgärdsområdena transporter och
resande, energiförsörjning, samhällsplanering och bebyggelse
samt konsumtion.
2. Bebyggelseutveckling
Nybyggnation ska främst ske i
centrumområden och i andra hand
i prioriterade förändringsområden
och samordnas med utbyggnad
av kommunalt vatten och avlopp.
De bostadsprojekt som genomförs
inom Gustavsbergsprojektet ska
följa det miljöprogram som finns
för området.
3. Gång och cykel
Andelen gående och cyklister ska
öka genom att skapa ett attraktivt
och sammanhängande huvudnät för
gång- och cykeltrafik mellan centru-

mområden och det regionala cykelstråket, kommunens bryggor och
prioriterade förändringsområden.
4. Avfall
Målsättningen är att förebygga att
avfall uppstår och att nedskräpning
sker, återanvändning och återvinning ska öka, farligt avfall ska
samlas in och service, insamling
och arbetsmiljön för de som jobbar
med avfall ska förbättras.
5. Farliga ämnen
Farliga ämnen inom kommunens
verksamheter ska minska genom
inventering, inköp, upphandling
och utfasning av farliga ämnen.
6. Hållbar upphandling
Värmdö kommun ska medverka
till en långsiktigt hållbar utveckling
genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar i enlighet med
kommunens miljömål. Upphandling
ska i relevanta fall ske med stöd av
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Utgångspunkten är
att kommunens leverantörer ska arbeta systematiskt med miljöfrågor
och följa den på tillverkningsorten
gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftningen.

7. Måltider i kommunala verksamheter
Måltidsverksamheterna ska arbeta
för att uppnå Värmdö kommuns
lokala miljömål om en begränsad
klimatpåverkan genom att minimera matsvinn och öka andelen vegetariska livsmedel. Målsättningen är
att andelen ekologiska livsmedel
ska vara minst 30 procent till år
2020, 50 procent till år 2025 och 60
procent till år 2030.

För att nå målen arbetar
Värmdö kommun med
samverkan, inköp och upphandling, kommunikation
och påverkansarbete samt
innovationer.
8. Klimatanpassning
Målsättningen är att Värmdö ska
ha en stärkt förmåga att hantera
konsekvenser av förändrat klimat
(skyfall, höjda havsnivåer och höga
temperaturer). Klimatanpassning
implementeras i kommunens översiktsplan, havs- och kustvattenplan,
VA-plan, dagvattenstrategi och i
risk- och sårbarhetsarbetet.
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Ett hållbart resursutnyttjande
där växt- och djurlivet på land
och i vatten är i balans:
Viktiga natur-, kultur- och strandområden ska skyddas och vara
tillgängliga. Genom en fortsatt
utbyggnad av det kommunala
vatten- och spillvattensnätet ska
kommunen jobba för ett hållbart
grundvattenuttag, minskad saltvatteninträngning och spara på
vattnet.
För att nå de övergripande målen om ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land
och i vatten är i balans så arbetar
vi aktivt inom tre områden.
1. Vatten och avlopp
Värmdö kommun ska nå målen i
vattenplaneringen genom fortsatt
utbyggnad av det kommunala
VA-nätet samt genom ett intensivt
arbete med att åtgärda undermåliga avlopp.
Dagvattenhantering ska ingå
exempelvis i framtagandet av nya
detaljplaner och vid exploateringsarbete.
2. Miljökvalitetsnormen för vatten
Alla vattenförekomster ska ha god
kemisk och ekologisk status och
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vattenkvaliteten får inte försämras.
Det är målsättningen med EU:s
ramdirektiv för vatten, som syftar till ett långsiktigt och hållbart
utnyttjande av våra vattenresurser.
För att behålla och uppnå god
kemisk och ekologisk vattenstatus
arbetar Värmdö kommun aktivt för
en strategisk vattenplanering och
med vattenrelaterade åtgärder.
3. Grön infrastruktur
Målsättningen är att den gröna
infrastrukturen är väl fungerande
och bidrar med många olika eko
systemtjänster. Kommunen skyddar
områden med höga naturvärden
på land och i vatten och prioriterar
tätortsnära natur.

För att nå målen arbetar
Värmdö kommun med samverkan, inköp och upphandling, kommunikation
och påverkansarbete samt
innovationer.

