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Policy för hållbar utveckling
För att bli världens bästa lokalsamhälle ska Östhammars kommun aktivt arbeta för en
långsiktigt hållbar utveckling. Hållbar utveckling omfattar ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet.
Kommunen ska kontinuerligt utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete och ge medborgare och
näringsliv förutsättningar att utveckla den lokala såväl som den globala miljön. En del i den hållbara
utvecklingen omfattar förståelsen av naturens betydelse för människors hälsa och välmående.
Naturen har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka den är förenad med ett
ansvar att förvalta naturen väl.
För att kunna arbeta effektivt med ekologisk hållbarhet har vi enats kring dessa gemensamma
utgångspunkter. Vårt handlande ska utgå från;
Planetära gränser
Vi ska förhålla oss till att naturens förmåga att producera varor och tjänster sätter gränserna för hur
vi kan ta resurser i anspråk samt ta hänsyn till en rättvis fördelning av dessa.
Vi inser att ekosystemtjänster är en viktig del av samhällsekonomin.
Försiktighetsprincipen
Det är ofta svårt att identifiera fullständiga konsekvenser av vårt handlande. Vi ska därför förebygga
både tänkbara och möjliga skador och försämringar för människors hälsa eller miljön.
Resurshushållning
Vi ska i våra beslut ta hänsyn till vilka resurser som tas i anspråk och minska användningen av
naturresurserna. Kommunen ska i sitt arbete minska användningen av material och naturresurser,
effektivisera energianvändningen och minska påverkan på naturmiljöer.
Kretsloppsprincipen
Det som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas som
material eller energi, eller slutligt om-händertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att
naturen skadas.
I syfte att bevara och utveckla goda miljöer för både människa, växter och djur nu och i framtiden
ska vi ta hänsyn till natur- och kulturvärden samt värden för friluftsliv och folkhälsa. Kommunen
ska skapa fysiska och sociala förutsättningar för miljöanpassat beteende och ha miljökrav som
aktivt instrument i alla upphandlingar och inköp. Vi ska öppet redovisa och informera om
kommunens miljöarbete och miljöpåverkan.

