Remissvar från Intresseföreningen Framtid i Linghed (FIL)

Miljöprögrammet 2020
– nya steg för att na generatiönsmalet!
Remissversion 1.2

1) Positiv med ambitiösa mål
FIL är i stort positiv till det dokument som har arbetats fram. Målen verka väl genomtänkta och
ambitiösa. Våra synpunkter rör detaljer som behöver förtydligas och åtgärder som i remissförslaget avser
endast Falu tätort och inte hela kommunen.

2) Inledningen
Meningen på sid 3 ”Förenklat kan man säga att hållbar tillväxt frigör resurser för ökad folkhälsa och
livskvalitet, där miljön skapar förutsättningarna, men även ramarna för vad natur och människor tål.” går
inte att förstå och behöver formuleras om.

3) Fossilfritt och energieffektivt Falun
Att ha fossilbränslefri kommun är ett ambitiöst mål som vi uppskattar. Vi antar att det gäller hela
kommunen och inte bara kommunorganisationens egen verksamhet. Detta skulle behöva förtydligas
även om det framgår ur andra strategidokument.

1.1: För tydlighetens skull bör det anges vilken energiförbrukning som avses för minienergihus eller
passivhus. FIL anser att kommunen även ska verka för att samma byggstandard används på tomtmark
som säljs av kommunen.

4) Goda livsmiljöer
Det är bra att kommunen kommer att satsa på att minska efterfrågan på transporter.
Meningen ”Chansen till en god hälsa ökar när hälsofarliga ämnen och strålning minskar” behöver
formuleras om så att det blir tydlig att därmed avses både minskad användning och minskad exponering.
Det är bra att kommunen ser över sin skogsskötsel. Vi ser gärna att man inför ett mål att man vill bli en
föregångare även inom det området.

Vi vill påpeka att bullerfrågorna också bör hanteras genom att minska byggandet i närheten av bullriga
miljöer. Buller är ett problem även på landsbygden.
2.1 ” utforma staden för ökad trivsel och hälsa” har enbart fokus på stan och behöver omformuleras för
att även omfatta landsbygden
2.2 Det räcker inte att rusta upp cykelvägar, det måste också byggas nya och fler. Speciellt viktigt är detta
på landsbygden. Enligt senaste forskningen är behovet att sätta folk i motion lika stort på landsbygden
som i stan.
2.3 Vi uppskattar planerna att anlägga bostadsområdesparker i alla tätorter. Utanför Falu centralort är
det stort behov av detta.
2.5 - Mycket glädjande att kommunen satsar på lokalt producerat genom att anpassa upphandlingen och
marknaden. Detta bör ske i kombination med en satsning på ekologiska produkter för att få avsedd
effekt på naturvården.
2.6 Förtydliga gärna att det gäller naturmiljön både på land och i vatten. Det är viktigt att vi minskar den
mänskliga påverkan och belastningen på ekosystemen.

5) Koll på konsumtion och kemiska ämnen
Det är bra med mål för minskad konsumtion, miljöcertifierad produktion och att det finns en strategi att
minska exponeringen för miljöfarliga ämnen.
3.1 Vi saknar en punkt där kommunen går före och minskar exponeringen för miljöfarliga ämnen i
kommunens egna verksamheter för barn som i förskola och skola. Detta skulle kunna uppnås genom att
använda utsläppsfria byggmaterial vid ny- eller ombyggnationer, miljöcertifierade leksaker, hög ställda
krav på ventilation m.m.
3.3 Det är inte bara tungmetaller som riskerar att spridas vid höga vattenflöden. Strategin bör
omformuleras för att omfatta andra hälsofarliga ämnen.
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