
 

 

Klimat och miljö  

Grön tillväxt innebär att hänsyn tas till påverkan på både klimat och miljö. Därför har 

Centerpartiet bidragit till att ta fram ett miljö- och klimatprogram för kommunens egen 

verksamhet. Vi vill att programmet ska tillämpas så att inköp och upphandlingar kan göras 

med större hänsyn till klimat och miljö, men även till social miljö. Det ska vara lätt att leva 

klimatsmart. 

I det kommunala fastighetsbeståndet ska arbetet påskyndas avseende utbyte av oljepannor, 

utbyte till energisnål teknik, installationer av solfångare/solceller på lämpliga tak.   

Centerpartiet vill också ge invånarna större möjligheter att göra klimatsmarta och miljövänliga 

val. Avfallshanteringen kommer till exempel att utökas med insamling av matavfall, som 

tillsammans med grönmassa och gödsel ska användas för produktion av biogas.  

Det är också viktigt att säkerställa efterfrågan på biogas i kommunen, dels genom att 

kommunen använder biogasfordon och dels genom att arbeta för att det finns tankställen för 

biogas. 

Centerpartiet vill att kommunen ökar satsningarna på reningsverken så att de i högre grad 

reducerar farliga kemikalier och hormonstörande ämnen. Avloppsnätet och reningsverken 

bör utvecklas så att de kan certifieras. Det underlättar också återvinning av det renade 

slammet. 

Moderna mindre avloppsanläggningar för enskilda hushåll och samfälligheter ska utvärderas, 

gärna i samarbete med Utvecklingscentrum för Vatten (UCV).  Detta är en avgörande faktor 

för att minska utsläppen i synnerhet i sjö- och kustnära lägen. 

Centerpartiet vill också utöka återvinningscentralernas verksamhet så att återanvändning 

och återvinning stimuleras i högre grad. 

Möjligheten att resa kollektivt ska stimuleras genom att fler infartsparkeringar byggs och 

genom att de befintliga utökas, så att de täcker behovet.  

Möjligheten att använda elbil ska stimuleras genom fler laddstolpar på fler ställen. 

Möjligheterna att gå och cykla ska förbättras både i tätorterna och på landsbygden. Särskilt i 

närheten av skolor, idrottsplatser/bad och större busshållplatser.  

Centerpartiet har bidragit till att det nu för första gången finns ett anläggningsbidrag för gång- 

och cykelvägar att söka för samfälligheter och byalag, som vill lösa dessa frågor i egen regi. 

Centerpartiet vill utöka denna möjlighet.  

• farliga kemikalier och hormonstörande ämnen i avloppsystemen ska reduceras. 

 

• reningsverken bör utvecklas så att de kan certifieras. 

 

• fler pendlarparkeringar ska byggas - även flera små längs de större busslinjerna.  

 

• fler gång- och cykelvägar ska byggas i hela kommunen, i synnerhet runt  

skolor, idrottsplatser och större busshållplatser.  

 

• fler laddstationer ska byggas på centrala platser i kommunen. 



 

 

• fortsatt satsning på kommunens byggnader avseende energibesparande åtgärder 
och förnybar energiproduktion.   

• satsa på en ny återvinningscentral, där större fokus läggs på återbruk i stället för 
förbränning och deponi. 

• Utvecklingscentrum för Vatten (UCV) ska stödjas i arbetet att finna effektiva och 
moderna lokala avloppslösningar.  

• kommunens fordonspark ska fortsätta ställas om till biogas och el. Detta ska också 
gälla för upphandlade fordonstjänster. 
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