Kyrkslätts miljöstrategi
Kyrkslätts miljöstrategi innehåller de huvudsakliga handlingslinjerna som gäller miljön och
förverkligandet av dem utgör en del av målet att utveckla Kyrkslätt som en ekologiskt, socialt
och ekonomiskt hållbar kommun.
1
Kommunen tryggar naturens mångfald
För att naturens mångfald skall kunna tryggas, innebär det att åtminstone de nuvarande
naturtyperna och arterna på kommunens område bevaras.
Tryggande av naturens mångfald förutsätter upprätthållande av ett sådant grönområdesnät som
omfattar tillräckligt med olika typers livsmiljöer, vidsträckta grönområdeshelheter och
grönkorridorer som förbinder dem med varandra. De viktigaste handlingssätten är att kommunen
styr byggandet, grundar naturskyddsområden och främjar en sådan skötsel av grönområdena
som bevarar naturvärdena. Särskild vikt fästs vid att en splittring av grönområdeshelheter
förhindras och att förbindelserna mellan grönområdena bibehålls.
2
Kommunen ser till att yt- och grundvattnen är användbara
För att användbara yt- och grundvatten skall tryggas måste belastningen på vattnet minskas och
vattendragen iståndsättas.
Tryggandet av vattnen förutsätter, att kommunen förhindrar skadliga utsläpp i sina insjövatten, i
Östersjön och i grundvattnen. Den främsta metoden är att främja en effektiv behandling av
avloppsvattnen. Det är också skäl för kommunen att stöda iståndsättning av vattendragen bl.a.
genom rådgivning och ekonomiskt stöd till dem som genomför iståndsättningsprojekt.
3
Kommunen sörjer för att luften är ren
För att luften skall vara ren måste man förhindra och minska utsläpp som förorenar luften.
Kommunen tryggar luftrenheten speciellt genom till ståndsförfarande som begränsar
förorenande utsläpp i luften, genom övervakning och rådgivning, genom att dra försorg om
förutsättningarna för kollektivtrafik och lättrafik samt genom att främja användning av naturgas.
4
Kommunen motverkar klimatförändringar
Motverkande av klimatförändringar innebär att användning av sådana metoder och ämnen som
medför varmare atmosfär och ozonsvinn förhindras och minskas.
Kommunen motverkar klimatförändringar framför allt med hjälp av markanvändningsplanering,
tillståndsförfarande, övervakning och rådgivning som syftar till att förhindra användningen av
sådana ämnen och metoder som föranleder att luften blir varmare och ozonskiktet uttunnas.
5
Kommunen bekämpar bullerolägenheter
Bekämpning av bullerolägenheter betyder undvikande av att det uppstår buller och förhindrande
av
bullerspridning.
Kommunen bekämpar bullerolägenheter speciellt genom att styra verksamheter som
föranleder buller eller blir lidande därav tiliräckligt långt från varandra samt genom att främja
konstruktioner för bullerbekämpning.

6
Kommunen sörjer för att marken är ren
Detta innebär, att man förhindrar att skadliga ämnen kommer ut i marken samt att områden
som redan förorenats saneras.
Kommunen ombesörjer markens renhet speciellt genom tillståndsförfarande som begränsar
förorenande utsläpp i marken, genom övervakning och rådgivning samt genom att verka för att
oljecisterner under jord inspekteras och förorenade jordområden saneras.
7
Kommunen stöder en hållbar material- och energihushållning
Stödande av en hållbar material- och energihushållning betyder främjande av sådan
användning av material och energi som inte föranleder att naturresurserna sinar eller belastar
miljö och hälsa så, att levnadsförhållandena försvagas ens på lång sikt.
Kommunen stöder en hållbar material- och energihushållning speciellt genom att förhindra
onödig konsumtion och främja återvinning av avfall samt utnyttjande av förnybara energikällor.
8
Kommunen vårdar sig om landskapsvärden och förbättrar miljön
Arbetet i syfte att omhulda landskapsvärdena betyder, att åtgärder som förändrar miljön
genomförs på så sätt, att de värdefulla dragen i naturen och kulturmiljön bevaras.
Kommunen vårdar sig om landskapsvärdena och förbättrar miljön framför allt genom att styra
markanvändningen och främja skyddet av värdefulla natur- och kulturobjekt.
9
Kommunen verkar för att miljösynpunkter beaktas i organisationerna
Beaktande av miljösynpunkter innebär att man i all verksamhet i organisationen begagnar sig
av sådana handlingsmodeller, som bidrar till att skadliga miljökonsekvenser förhindras.
Kommunens verksamhetsenheter justerar sina egna handlingsmodeller så, att de stöder
förebyggande av skadliga miljökonsekvenser. Kommunen verkar för att sådana
handlingsmodeller används också i andra organisationer inom sitt område.
10
Kommunen sörjer för att kommunbornas miljömedvetenhet upprätthålls och utökas
Upprätthållande och utökande av miljömedvetenheten innebär att kommunen i sin verksamhet
vittomfattande inbegriper miljöfostran saint information och rådgivning om miljöfrågor.
Kommunen intar miljöfostran i sin uppfostrings- och undervisningsverksamhet och sörjer även
i övrigt för information och rådgivning om miljöfrågor. Centrala angelägenheter är miljöns
tillstånd, energibesparing, konsumtionsfrågor samt avfallshantering och återvinning.

