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Miljöpolicy  
Vår livsmiljö 

 Kommunen har inget nettoutsläpp av växthusgaser utan är klimatneutral. 

 Människor och miljö exponeras inte för farliga ämnen i koncentrationer som riskerar 
att ge negativa effekter. 

 Samhället genererar inte buller som skapar olägenhet för människors hälsa. 

 Kommunens folkhälsotal är bland de bästa i landet. 

 Yt- och grundvattentillgångar skyddas från nya föroreningskällor och gamla fasas ut. 

 Biologisk mångfald bevaras, förstärks och utvecklas. 

 
Boende och stadsutveckling 

 Kommunens fortsatta tillväxt sker genom långsiktigt hållbar stads- och 
bebyggelseutveckling med en god markhushållning där planering av nya områden i 
första hand sker på redan exploaterad mark och där gång-, cykel- och kollektivtrafik 
prioriteras framför biltrafik i en väl utbyggd och hållbar infrastruktur. 

 Kommunen har en trygg vattenförsörjning och en hållbar vattenanvändning. 

 Invånarna och miljön utsätts inte för oacceptabla risker och samhällets sårbarhet har 
minimerats. 

 
Energi och transporter 

 Lokala och regionala energikällor används så långt som möjligt. 

  Distributionsnät för energi är flexibla och effektiva samt möjliggör återvinning av 
energi som annars går till spillo och anslutning av förnybara energikällor.  

 Energianvändningen är effektiv (inkl. återvinning) och sker med förnybara 
energikällor. 

 Person- och godstransporter sker effektivt och med förnybara energikällor. 

 
Produktion och konsumtion 

 Jönköpings kommun är en god förebild i miljöarbetet. 

 Användning av naturresurser sker inte i en snabbare takt än vad naturen hinner 
återskapa dem. 

 Vid inköp ställs krav på en miljöriktig produktion av varor och tjänster. 

 Avfall samlas in och omhändertas i slutna kretslopp. 

 
Engagera flera 

 Verksamhetsutövare och invånare i Jönköpings kommun har god kunskap om natur- 
och miljöfrågor och arbetar aktivt för minskad negativ miljöpåverkan. 


