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J. 2
MILJÖPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN
Lomma kommun ska vara en förebild i miljöarbetet.
För kommande generationer i Lomma kommun skall kunna åtnjuta goda levnadsbetingelser är
det viktigt att vi förvaltar kommunens miljö och naturtillgångar på ett varsamt sätt. Vår
verksamhet ska bidra till att främja en hållbar utveckling ur ett ekologisk, socialt och
ekonomiskt perspektiv. En ekologiskt hållbar utveckling bygger på insikten om att naturen
har ett skyddsvärde och att vår rätt att förändra och bruka den är förenad med ett ansvar att
förvalta naturen väl.
Kommunens service berör alla medborgare och näringsidkare i Lomma kommun. Vi skall
arbeta med miljöfrågor på ett tydligt sätt. Medborgarnas delaktighet är en grundförutsättning
för ett framgångsrikt miljöarbete. En viktig uppgift för kommunen är därför att vara en god
förebild och ett gott exempel för andra för att skapa och bevara en god miljö i Lomma.

Vi ska arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att:
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•
•
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•
•
•
•
•

•
•

ta miljö- och naturvårdshänsyn i våra beslut,
arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser samt att förebygga utsläpp
av föroreningar,
minska energianvändningen och öka andelen förnyelsebar energi,
medverka till att både bevara och öka den biologiska mångfalden i kommunen,
följa tillämplig miljölagstiftning samt uppfylla lokala, regionala och nationella
miljömål,
verka för miljöanpassat byggande,
engagera och utbilda samtliga medarbetare och förtroendevalda så att vårt arbete inom
miljöområdet ständigt förbättras och utvecklas,
samverka och föra en öppen dialog med medborgare, företag och organisationer för att
förbättra miljön,
sprida kunskap, skapa insikt och förmedla framtidstro om miljöfrågor och hållbar
utveckling till kommuninnevånarna, inte minst till barn och ungdomar,
att välja bort material, varor eller tjänster när kunskap finns om att dessa får stora
negativa miljömässiga eller ekologiska konsekvenser i Sverige eller i andra länder,
i all planering, exploatering och förvaltning av markresurser ska långsiktigt bevarande
av ekosystemens struktur och funktion för att upprätthålla ekosystemtjänster* vara ett
prioriterat mål samt
i upphandlings- och inköpsprocessen öka miljöanpassningen samt ta hänsyn till varor
och tjänsters totala miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalyser.
att finansiella investeringar i miljö- och klimatskadliga verksamheter ska undvikas
*de tjänster vi får gratis av ekosystemen t ex. pollinering, vattenrening, syre och jordmån
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