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Vaggeryds kommuns miljöarbete utgår från att vi ska ha en 
hållbar utveckling. Det innefattar både ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet. Miljöarbetet utgår främst från den ekologiska 
hållbarheten samt Sveriges nationella miljökvalitetsmål. 

Miljöprogrammet andas tydligt kommunens vision – 
att vara en plats i rörelse som bygger på mångfald och 
hållbarhet, en plats för möjligheter formad med tanke 
och omtanke, där idéer blir verklighet. 

OCH VÄRDEGRUND

På kommande sidor kan du som anställd, invånare eller 
företagare i Vaggeryds kommun se ett axplock av de mål och 
visioner som finns för kommunens miljöarbete. Det fullständiga 
miljöprogrammet med mål, strategier och åtgärder hittar du på 
vaggeryd.se/miljö
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MILJÖPROGRAM 
FÖR VAGGERYDS KOMMUN

STRATEGIER FÖR ATT BIDRA
  TILL HÅLLBAR UTVECKLING

Kommunicera

Leda och styra

Samverka

Arbeta med ständiga förändringar

Kompetensutveckla

Samhällsutveckla

Upphandla och köp in

VAGGERYDS KOMMUNS
MILJÖRIKTLINJER
Spara energi

Miljöanpassa transporterna

Upphandla och köp in med hänsyn

Källsortera, återanvänd och förebygg avfall





Det ska finnas en attraktiv kollektivtrafik och fler i kommunen ska cykla på trygga cykelvägar.

HÅLLBARA TRANSPORTER 
OCH RESOR

Kommunens fordonsflotta ska bestå av minst 75 % fossilfria personbilar senast år 2025.
Växtgasutsläppen i kommunen ska minska från transporter och resor.



Mängden förnyelsebar energiproduktion frvån sol, vind och vatten ska öka i kommunen. 

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING
           OCH BEBYGGELSE        

Kommunen ska servera mer ekologisk och 
närproducerad mat i säsong.

De farliga kemikalierna i kommunen ska minska. 
Vaggeryds kommun planerar våra samhällen utifrån 
risken för torka, skyfall, värmebölja och erosion. 

Kommunens verksamheter ska bli mer energieffektiva. 

Kommunen ska minska matsvinnet i våra verksamheter 
med 40 % till år 2025.





Våra vattendrag och sjöar ska ha en god ekologisk och kemisk status med en hög 
biologisk mångfald. Vi ska ha en långsiktig och säker dricksvattenförsörjning i 
kommunen för både nuvarande och framtida generationer.

   HÅLLBARA GRÖNA 
                    OCH BLÅ MILJÖER

Kommunen ska bedriva ett hållbart skogsbruk 
med fokus på uthållig virkesproduktion, 
miljöhänsyn och sociala intressen. 

Kommunen ska stötta den lokala  
livsmedelsproduktionen 



   HÅLLBARA GRÖNA 
                    OCH BLÅ MILJÖER

Den biologiska mångfalden ska öka, gröna infrastrukturen och ekosystemtjänsterna 
ska stärkas och etableringen av invasiva arter ska motverkas. 

Kommunen ska stärka miljöer för att 
gynna vilda pollinatörer. 

Kommunen ska ha gröna miljöer med 
ekosystemtjänster i våra samhällen. 



TIPS!Det här kan du göra för att bidra

Transporter - Att välja ett miljövänligt transportmedel är 
viktigt.

Välj cykel och gång när du kan, särskilt för kortare resor. Vid längre 
resor är det mest miljövänliga att ta buss eller tåg. 

Funderar du på att byta bil så se över möjligheten att köra 
fossilfritt. Och glöm inte att samåkning är både trevligt, billigt och 
miljövänligt.

Energi - Att spara energi går att göra på många olika 
sätt. 

Enkla sätt är att byta till energieffektiv belysning, dra ur 
batteriladdare när de inte används och tvätta i 40 grader 
istället för 60 grader när det är möjligt. 

Vatten - Att spara vatten är viktigt för miljön och hushållningen  
av våra resurser. 

Enkla sätt att spara på vattnet är att alltid fylla diskmaskin och 
tvättmaskin innan du kör igång, duscha kortare tid än du brukar 
och samla regnvatten för att vattna dina växter med. 



Det här kan du göra för att bidra

Biologisk mångfald - Oavsett om du har trädgård eller balkong 
så kan du bidra till att öka den biologiska mångfalden. 

I trädgården behöver du inte rensa bort allt ogräs då till exempel 
maskrosor och tistlar är viktiga näringskällor för vildbin. 

Både i trädgården och på balkongen kan du välja att odla kryddväxter 
eller blommor som våra pollinerare gillar. Det bästa är om du har 
något som blommor från tidig vår till sen höst så att pollinerarna alltid 
kan äta sig mätta.

Mat - En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. 
Du kan hjälpa till att minska matsvinnet genom några enkla 
kom ihåg. 

Titta, smaka och lukta på maten innan du slänger den. Bäst före 
märkningen är endast en rekommendation och maten håller sig 
ofta längre än så! Ta hand om dina matrester direkt, frys in och 
spara sådant i kylen som du kan använda till andra rätter samma 
vecka. 

Konsumtion - Det finns några enkla saker du kan göra för att 
handla mer hållbart. 

Lappa och laga iställer för att köpa nytt, handla begagnat och välj 
material av bra kvalité som håller längre. 

Engagemang - Ju fler som arbetar för en hållbar 
miljö desto bättre. 

Ta del av tips och råd, engagera dig i föreningar och 
berätta för andra varför miljöfrågan är viktig.



FÖLJ @vaggerydskommun och @hallbara_vaggerydskommun på Instagram 

och facebook.se/vaggerydskommun

BESÖK oss gärna på www.vaggeryd.se 

KONTAKTA kommunen på tel. 0370-67 80 00 eller info@vaggeryd.se


