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Miljöpolicy för Filipstads kommun  

  

Filipstads kommun strävar mot ett långsiktigt hållbart samhälle för att 
skapa en god livskvalitet för alla som bor, verkar och besöker vår 
kommun samt för kommande generationer. Vår verksamhet ska bidra till 
att främja en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
perspektiv. Vi är en ekokommun och skall fungera som pådrivare och 
gott exempel i arbetet får hållbar utveckling. Vårt miljöarbete och 
verksamheternas miljöpåverkan redovisas regelbundet. Att uppfylla de 
lagar och förordningar som berör kommunens verksamhet är en 
självklarhet.  

Arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling innebär att vi:  

• aktivt arbetar för att minska användningen av naturresurser och 
förebygga  
föroreningar  

• medverka till att bevara och öka den biologiska mångfalden  
• tar till vara och utvecklar kulturmiljön  
• sprider kunskap, skapar insikt och förmedlar framtidstro om 

miljöfrågor och hållbar utveckling till kommuninvånare, 
medarbetare, förenings- och näringsliv  

• verka för miljöanpassad planering, byggande och förvaltning  
• ställer lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och 

samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.  

För kommunens interna arbete innebär det att  

• varje anställd förstår miljökonsekvenserna av sitt handlande och tar 
ansvar för den  
miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet  

• vi aktivt arbetar för att förbättra och utveckla miljöarbetet i alla 
verksamheter  

• vi ställer miljökrav vid upphandling av varor och tjänster  
• vi minskar energianvändningen och ökar andelen förnybar energi i 

kommunens verksamheter  
• vi väger in miljöhänsyn vid våra resor och transporter  
• sträva mot en fordonspark där förbränning av fossila bränslen 

minimeras på ett sådant sätt som de nationella målen 
förespråkar  

• sträva efter att öka andelen ekologiskt producerade livsmedel  
• varje nämnd och styrelse ansvarar för att den egna 

verksamheten drivs efter kommunens miljöpolicy.  

En viktig förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete och för att uppnå en 
ekologiskt hållbar utveckling är ett brett engagemang hos många. Filipstads 
kommun inbjuder därför medborgare, företag och övriga aktörer i samhället 
att ansluta sig till denna policy och efter bästa förmåga arbeta enligt denna.  

 

 


