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Inledning
Varje år sedan 2004 har ett miljöbokslut tagits fram som en uppföljning av Burlövs 
kommuns Miljöprogram. Detta miljöbokslut är det åttonde i ordningen. Likt föregåen-
de miljöbokslut redovisas kommunens pågående och fortlöpande miljöarbete samt de 
åtgärder som utfördes det gångna året för att nå miljömålen inom ramen för miljöpro-
grammet. I miljöboksluten bedöms även om miljömålen kommer att nås inom utsatt 
tid.

Temat för 2011-års miljöbokslut är Samverkan för miljö. Samverkan nämns ofta som 
avgörande för ett gott miljöarbete. I Burlövs kommun sker samverkan under olika 
former, med olika aktörer under olika långa tidsspann. I detta miljöbokslut beskrivs 
externa som Burlövs kommun har bedrivit samverkan med under en längre tid. Orga-
nisationerna har den gemensamma nämnaren att de alla arbetar för en bättre miljö. 
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Nämndernas arbete under 2011 - i riktning 
mot miljömålen

- Kommunen skall präglas av en god bebyggd miljö som medverkar till 
god regional och global miljö.
Hur väl miljömålen uppfylls följs årligen upp av kommunen. Bedömningarna byg-
ger delvis på hur Läns styrelsen i Skåne bedömer sina regio nala mål då de flesta mil-
jömålen kan ses ur ett regionalt perspektiv. De viktigaste slutsatserna kan samman-
fattas på följande sätt:

Frisk luft: Halterna av partiklar har tidigare haft en junkande trend. Trenden bröts 
dock 2011 då uppmätta halter återigen var lite högre. Detta förklaras till största delen 
av ogynnsamma väderförhållanden i november månad. Undantaget 2011 har halterna 
av partiklar legat under miljökvalitetsmålet de senaste åren. Från och med 2012 mäter 
kommunen kvävedioxid (NO2) kontinuerligt. Troligen ligger halterna i nivå med må-
len även för NO2.

Försurning: I kommunen fin s inga doku men terade problem med försurning.

Giftfri miljö: Rester av bekämpningsmedel och nedbrytningsprodukter förekommer i 
Kalineån och Alnarpsån. Ett sort antal potentiellt förorenade områden i kommunen 
fin s, vilka utreds kontinuerligt.

Övergödning: Vattendragen i kommunen är kraftigt övergödda och det bedöms inte 
rim ligt att halterna skulle kunna sjunka i till räckligt snabb takt. I och med att miljö-
kvali tetsnormer för vatten har antagits har vattnet fått en större roll i planering och 
till syn. Under året har olika grupper arbetat för bättre miljö i frågor om vatten och 
planering. Under 2011 uppdaterades registret för enskilda avlopp.

Grundvatten: Inget överuttag av vatten sker. I fråga om utsläpp från människan till 
grundvatten råder det brist på kunskap om omfattningen. Man anser dock att Alnarps-
strömmen har ett gott naturligt skydd i form av tät lera.

Ett rikt växt och djurliv/Myllrande våtmarker: Inom kommunen har viktiga våtmarks-
områden restaurerats, åter ska pats och anlagts. Arbetet med att öka naturvärdena på 
Berns torps mosse har gått framåt i och med att nötkreatur betar mossen på sommar-
halvåret och informationsskylt satts upp. Djuren är bra landskapsvårdare och förbätt-
rar för såväl fl ra som fauna.

Hälsa: Hälsoläget bland kommuninvånarna kan mätas genom enkäter av ”dålig själv-
skattad hälsa”. Utredningar har gjorts 2004 och 2008. I 2008 års utredning ansåg sig 
färre invånare ha dålig hälsa än vid 2004 års utredning (13 % resp 18 %).

Begränsad klimatpåverkan/God bebyggd miljö: Uppställda mål bedöms inte ha uppnåtts 
på grund av en rad faktorer såsom trafikbuller, avfallshantering, bristande egen kontroll 
av ventilation, transporter mm. 

En ny rapport från tankesmedjan FORES visar att Burlövs kommun, som geografiskt 
område, är den kommun i Sverige som minskat sina utsläpp av växthusgaser tredje 
mest mellan 1990 och 2009. Rapporten grundar sig på utsläppsdata av växthusgaser 
från SMED (Sveriges Miljöemissionsdata) för alla Sveriges kommuner tillbaka till år 



6

Miljöbokslut 2011 Burlövs kommun

1990, vilket utgör basåret för det nationella miljömålet om växthusgaser. Sedan 1990 
har utsläppen av växthusgaser minskat med ca 62 %. Samtidigt har utsläppsintensite-
ten förbättrats med ca 84 %. Utsläppsintensitet används som ett mått på hållbar tillväxt 
och grundar sig på löneutveckling och utsläppsmängder. År 2009 var utsläppen per 
invånare ungefär 4,3 ton CO2-ekvivalenter, enligt rapporten. Resultaten visar i korthet 
att:

•	 Burlövs kommun är den kommunen i Sverige som minskat sina utsläpp av växt-
husgaser 3:e mest sedan 1990! 

•	 Burlövs kommun är Sveriges näst bästa kommun avseende förbättring av ut-
släppsintensitet! 

•	 Burlövs kommun landar på tredje plats i FORES totalranking!

Utsläppsminskningarna har under perioden 1990-2009, enligt rapporten, skett på 
grund av att stenkol i kraftvärmeproduktionen fasats ut, vilket har bidragit till väsent-
ligt lägre utsläpp. Enligt data från SMED har de största minskningarna skett inom en-
ergiförsörjning via el-värmeverk samt industri, egen uppvärmning och avfallsupplag.

Energi användningen per person beräknas ha minskat mellan 2006 och 2010. Till-
gänglig statistik visar på en minskning upp till 8 %. Det fin s dock stora osäkerheter i 
upp gifterna även om dataunderlaget blivit be tyd ligt bättre.

Minskad energianvändning medför även minskade utsläpp av växthusgaser. Till gänglig 
statistik visar även här en kraftig minskning, 16-17 % mellan 2006 och 2009 och med 
22 % mellan 2006 och 2010 om man räknar endast förbränning. Även här fin s stor 
osäkerhet i bakgrunds materialet. I början av 2011 avslutades projektet klimatvardag 
vilket var en kampanj för att hjälpa intresserade att bli mer klimatsmarta. Från Burlövs 
kommun deltog 7 hushåll.

Trafiken med motorfordon beräknas ha minskat från 616 km/inv. år 2006 till 568 km/
inv. 2010. Motsvarande minskning fin s i riket som helhet och i Skåne län. Minsk ning-
en kan bero på en rad olika faktorer som till exempel ökad tillgänglighet till kollektiv-
trafik och en ökad cykeltrend. 

Kommunen bjöd in företag att delta i Skånetrampar som är en kampanj för att ersätta 
arbets- och tjänsteresor med cykling. Under året deltog 3 företag i kommunen, vilket 
är fler n tidigare. Återigen blev Burlövs kommun den kommun i Skåne som var bäst 
på att cykla!

Kollektivtrafiken avseende Arlöv och Åkarp har från och med december 2010 fått 
15-minuterstrafik med busslinje 130. Kommunen har också verkat för att en framtida 
tågstation i Arlöv som ska få Öresundstågen att stanna, vilket skulle förbättra turtäthet 
och resvägar betydligt. Resandes tillfartsvägar ingick i trygghetsvandringar juni 2011. 
Då besiktigades tågstationen i Burlöv och åtgärdades i två punkter.

Kommunen har som delmål att antalet männi skor som utsätts för trafikbuller, över-
stigande de riktvärden riksdagen ställt sig bakom, ska minska. Under början av 2011 
presenterades AMM:s (Arbets- och miljömedicin i Lund) utredning av buller i kom-
munen. Antalet invånare som utsätts för buller över riktvärdena (väg och järnväg) är 
24 % beräknat på 2 meters höjd. Resultatet stiger betydligt om beräkningen sker för 
4 meters höjd. Det presenterade resultatet kommer att ligga till grund för framtida 
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jämförelse. Enligt av talet med Banverket från 2008 om utbygg naden av Södra Stamba-
nan kommer järnvägen att vara nedsänkt i ett delvis övertäckt tråg i Åkarp. Avsikten är 
att antalet bullerstörda ska minska jämfört med idag. Till följd av den ökade mängden 
planeringsuppdrag och minskad personalstyrka har bullergruppens arbete det första 
halvåret gått långsammare än tidigare. Under 2011 upphandlades arbetet med att ta 
fram marklovshandlingar för bullervall längs E6/E20.

Restavfallet i kommunen (inkl. Malmö stad) ökade under 2011. Ökningen beror på en 
omklassning av innehållet i direkttömmande containrar. Utan omklassifice ingen är 
trenden fortsatt sjunkande även 2011 (245 kg/inv.). Under första halvåret 2011 antog 
Burlövs kommun, Malmö stad och VA SYD en ny renhållningsordning (avfallsplan 
och föreskrifter) som började gälla 1 juli 2011. Avfallsplanen beskriver hur vi ska 
kunna minska vårt avfall och återvinna det som blir kvar på ett miljömässigt bättre 
sätt. Tekniska nämnden tillstyrkte i december 2011 ytterligare nya föreskrifter för 
avfallshanteringen i vilka matavfallsutsortering blir obligatorisk. Detta bedöms som 
en av de enskilt största miljöåtgärderna för att nå målen i avfallsplanen. Utsortering av 
matavfall kommer att bli obligatorisk i november 2012.

Miljöprogram 2009-2015 och energi- och klimatstrategi inarbetas kontinuerligt i den 
övriga planeringen, till exempel i Framtidsplanen för Burlövs kommun. Kulturhisto-
riska värden i bebyggelsen värnas och bevakas kontinuerligt i arbetet med bygglov, 
detaljplaner och i framtagandet av Framtidsplanen.
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- Kommunens verksamheter skall bedrivas i enlighet med de övergri-
pande miljömålen
I kommunens miljöprogram fin s redovisat ett antal områden inom kommunens 
verksamheter där åtgärder med mera ska genomföras. Nedan följer en kort redovis-
ning av status för större projekt, nyckeltal med mera.

Begränsad klimatpåverkan/frisk luft: Målen innebär bland annat att energian vänd-
ningen i kommunens lokaler skall minska. Steg i energistrategins riktning har tagits 
genom ansökan om medel för energieffekti vi sering hos Energimyndigheten varvid 
Bur lövs kommun tillförsäkrats 280 000 kr per år under de närmaste fem åren för att 
bedriva arbetet. Under 2010 påbörjades utredningen av vad ett större energibespa-
ringsprojekt kan ge för miljö- och ekonomiska vinster. Energianvändningen i kom-
munens fastig heter sjönk till ca 253 kWh/m2 från 283 kWh/m2, det ska dock tilläggas 
att värdena inte är graddagskorrigerade (korrigerad efter hur varmt eller kallt året 
varit) och att 2011 var ett varmare år. Även utsläppen av CO2 (från för bränning) sjönk 
jämfört med tidigare år och var under 2011 ca 1 727 ton jämfört med 2 070 ton 2010. 
Detta kan ha sin följd av att datan inte är graddagskorrigerad men också av att frågan 
tidigare inte haft l ka hög status men nu bevakas i högre utsträckning. Under 2011 
invigdes Boklundens äldreboende, som har en låg energiförbrukning och är miljöcerti-
fier t. Kommunen har tecknat avtal för köp av elenergi under 2010-2012. Elenergin är i 
sin helhet förnyelsebar, för närvarande 99 % vattenkraft ch 1 % vind kraft. nder 2011 
förberedde kommunen sig för att genomföra ett så kallat EPC-projekt, vilket innebär 
att man genomför energibesparande åtgärder med garanterad avkastning.

Under 2011 kördes det ca 58 500 mil med kommunens fordon och privata fordon 
inom kommunens verksamhet. Detta är ungefär lika långt som tidigare. På grund av 
förbättrade beräknings metoder var CO2-utsläppen från for  donsparken (inkl. privata 
fordon) lite högre 2010 än 2009. År 2011 sjönk dock utsläppen och körsträckorna i 
jämförelse med 2010 vilket är en positiv utveckling. Inom Burlövs kommuns verksam-
het fanns 2011 fortfarande inga miljö fordon. Fullmäktige har under 2010 beslutat om 
en policy för anskaffning av fordon, vilken bland annat innebär att vid nyanskaff ning 
ska fordonen, där så är möj ligt, vara klassade som miljöbilar. Inga nya fordon köptes in 
under 2011. Under 2011 genomfördes en studie av resvanorna i kommunen vilken var 
baserad på fysiska och tekniska förutsättningar samt svar på enkäter riktade till dem 
som plockat ut körersättning under 2010. Undersökningen visar bland annat nuläge, 
möjligheter och vilka konkreta åtgärder kommunen kan genomföra. Under 2011 
påbörjades arbetet med att ta fram en resepolicy med syfte att minska miljöpåverkan 
från resandet.

Under 2012 återupptar Hållbar utveckling Skåne sitt projekt om miljö i offentlig 
upphandling (MILOU II), vilket kan ge Burlövs kommun chansen att utveckla sig även 
inom detta område. Energibesparing vid inköp genomfördes på Burlövbadet genom 
utbyte av befi tlig gaspannan till kondenserande gaspannor vilket även beräknas ge 
positiva miljöeffekt. Under 2011 har fönsterbyten i energibesparande syfte genomförts 
i samband med underhåll på Vårboskolan och Harakärrsgården. Takbytet på Dal-
slunds förskola kan också bidra till minskad energiförbrukning.

Giftfri miljö: Målet innebär bland annat att inköp av varor och tjänster skall ske med 
beaktande av miljöaspekter. Det saknas för närvarande tydliga riktlinjer för detta. 
Arbe tet inryms under ovan nämnda energieffektiviseringsbidrag. I vilken ut sträck ning 
miljöaspekter beaktas är oklart. Under 2011 var 27 % av livsmedelsbudgeten ekologis-
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ka och miljömärkta livsmedel inom skola/förskoleverksamheten. Det var 2 procenten-
heter över målsättningen. Inköp av ekologiska livsmedel inom äldre vården är på gång 
men under första hälften 2012 fanns inga uppgifter om hur stor andelen var.

Kommunen bör enligt miljöprogrammet avstå från kemisk ogräsbekämpning på 
offent lig mark. Ogräsbekämpning som bed rivs med kommunens personal sker utan 
användning av bekämpningsmedel. Däremot använder de entreprenörer som kom-
munen anlitar bekämpningsmedel. Sammanlagt för brukades ca 56 l bekämpningsme-
del på kommu nal mark under 2011. Detta är en ö kning med över 100 % sedan, det 
tidigare rekordåret 2010.

Säker strålmijö: Under 2006 genomfördes radonmätningar i samtliga skolor, försko-
lor och fritidshem. Mätningarna visade inga höga värden och inga åtgärder behövde 
vidtas.

Myllrande våtmarker: Burlöv har antagit delmålet att våtmarker och fördröjnings-
dammar ska öka. Under senare år har dammar anlagts längs natur- och kultur stråket. 
Längs Sege å har ny våtmark an lagts.

God bebyggd miljö: En kartläggning av avfallshanteringen i de kommunala verk-
samheterna genomfördes under 2009 och förs lag till utökad källsortering har tagits 
fram. Ett samlat grepp kring frågan om utsortering av avfall med producentansvar 
kvarstår dock. I och med att ny avfallsplan är framtagen, i samråd med VA SYD och 
Malmö stad, be döms den kommunala avfallshanteringen för bättras genom utökat kun-
skapsstöd. Inom Burlövs kommuns verksamheter källsorterade minst 12 verk samheter 
ut sitt matavfall via 10 abonnemang under 2011, vilket är en ökning från 3 st. sedan 
2010. I och med att sorteringen av matavfall blir obligatorisk i november 2012 kommer 
det ske en drastisk ökning under 2012. I slutet av 2011 hade samtliga skolor/förskolor 
i Arlöv möjlighet till sorteringen av matavfall. I Åkarp saknar 4 av 8 kök möjlighet till 
sortering av matavfall. Krav på säkerhetsavstånd till byggnaden från brandskyddt har 
inneburit platsbrist och svårigheter att hitta lämpliga platser för kärlen. Alternativa lös-
ningar i form av betongskåp kommer att studeras vidare under 2012 för att lösa frågan.

Samtliga objekt i tätbebyggda områden i bevarandeplanen är nu skyddade i detaljplan, 
utom Burlövs kyrkby.
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Miljösamverkan Skåne
Miljösamverkan syft r till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och 
ge stöd till myndigheternas tillsyn enligt miljöbalken. Samverkan ska medföra effek-
tivare resursutnyttjande och högre kvalitet på tillsynen och bidra till prioriteringen 
inom miljöarbetet. 

Miljösamverkan Skåne styrs av en styrgrupp som består av fyra representanter från 
länsstyrelsen, tre från Skånes kommuner och en från Arbets- och miljömedicin i Lund. 
Under styrgruppen fin s en projektledargrupp och två projektledare. För att få ”rätt” 
projekt att arbeta med tillfrågas kommunerna kontinuerligt om vilket kunskapsunder-
lag eller vilken tillsynsvägledning de önskar och har nytta av för att kunna bedriva sitt 
arbete.

Burlövs Kommun har deltagit i ett par olika projektgrupper. Bland annat deltog man 
2008-2009 i projekten Miljökvalitetsnorm partiklar samt Egenkontroll för fastighetsä-
gare. 2011 deltog man i projektet tillsyn av jordbruksföretag avseende växtnärings-
läckage. För närvarande deltar man i projektgruppen för Fordonsbranschen - åkerier, 
bilverkstäder och fordonstvättar. Även om Burlövs kommun inte deltagit aktivt i alla 
projekt så mynnar de fle ta projekten ut i material som även är ett viktigt stöd för kom-
munen.

Projekten som bedrivs inom Miljösamverkan är oftast tillsynsinriktade det vill säga ett 
arbete riktat till miljöinspektörerna. Några projekt såsom Hållbart resande och Miljö-
kvalitetsnorm partiklar, är mer kunskapsunderlag för miljöstrategiskt arbete.

Partiklar är ett gränsöverskridande problem
I projektet miljökvalitetsnorm för partiklar deltog Burlövs kommuns miljöstrateg 
Johan Rönnborg. Slutrapporten redogör bland annat för vilka som är de dominerande 
källorna till partiklarna, gällande lagstiftning, mätningar som genomförts i Skåne, häl-
soeffekter samt åtgärder som står till buds för att minska partikelhalterna. I rapporten 
fin s bland annat följande kontaterande: 

För de allra flesta i den skånska befolkningen överskrids inte miljökvalitetsnor-
mens årsmedelvärde på 40 µg/m3 för partiklar. Däremot överskrids för nästan 
hela befolkningen det av Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet re-
kommenderade hälsobaserade värdet, 15 µg/m3. För de allra flesta i befolkningen 
överskrids inte heller det beräknade årsmedelvärdet för kvävedioxid miljökvali-
tetsnormen på 20 µg/m3 för år 2010. I lokala trafikmiljöer är dock halterna av 
luftföroreningar tidvis högre och kan överskrida nu gällande normer.

Tillsynsvägledning inom fordonsbranschen 
Miljöinspektör Mikael Carlsson deltar i ett av de senaste projekten som riktar sig mot 
tillsyn inom fordonsbranschen. Inom projektet (rapportskrivande delen) deltar sju 
kommuner för att utbyta erfarenheter och verka för likriktad tillsyn inom området.

Inom tillsynen är likheten inför lagen en viktig del. Upplever du att arbetet inom Mil-
jösamverkan Skåne är ett bra forum för att utveckla samsynen på olika frågor?
- Ja, det är väldigt centralt. Utifrån den lagstiftningen vi har ges utrymme för stora va-
riationer i bedömningarna. Det är därför viktigt att vi har ha en likvärdig bedömning 
och att vi hittar en gemensam grund att stå på för våra bedömningar, säger Mikael. 

Alla Miljösamverkan Skånes 
avslutade projekt:

•	 Avfall 
•	 Avlopp, vatten och mark
•	 Enskilda avlopp
•	 Förorenad mark 
•	 Vattendirektiv
•	 Vattenskydd
•	 Vattenskyddsområden
•	 Djurskyddskontroll
•	 Egenkontroll för fastighetsä-

gare
•	 Fastbränsleldning
•	 Legionella
•	 Miljökvalitetsnorm partiklar 
•	 Utsläpp av växthusgaser 
•	 Vägtrafikbuller
•	 PCB Uppdaterat material 
•	 PCB i byggnader 
•	 Reach, fortsatt arbete 
•	 Reach kemikalietillsyn
•	 Utfasning av farliga ämnen
•	 Kontroll av märkning av 

livsmedel
•	 Bygglov och plangranskning 
•	 Målstyrd tillsyn 
•	 Golfb nor
•	 Tillsyn av jordbruksföretag 

avseende växtnäringsläckage 
•	 Hållbart resande

Läs om varje enskilt projekt på 
www.miljosamverkanskane.se
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Kunskapsöverföring
Till rapporten, som Mikael arbetar med kring fordonsbranschen, bidrar de olika kom-
munerna med olika erfarenheter och bedömningsgrunder. Kunskapsöverföringen 
mellan kommunerna och miljöinspektörerna är därför A och O. 

- Arbetet inom ramen för Miljösamverkan Skåne är kompetensutvecklande och de 
olika och deltagarna får chansen att verkligen sätta sig in i ämnesområdena, tycker 
Mikael.

- I arbetet hittar vi problemområden, som vi försöker lösa gemensamt. Det fin s 
mycket material från tidigare projekt. Det handlar om att sammanställa detta utifrån 
vad som är aktuellt för i detta fall fordonsbranschen. Vi tittar också på vad branschor-
ganisationen för fordonsverksamheter ger för rekommendationer och hur det ser ut 
lagstiftningsmässigt, det vill säga praxis, handböcker, kommunala riktlinjer, föreskrif-
ter med mera. Inom just fordonsbranschen fin s det inte så mycket direkta föreskrifter. 
Tillsynen utgår främst ifrån miljöbalken och dess allmänna hänsynsregler. Detta gör 
att tolkningsfriheten kan bli ganska stor för inspektörerna, menar Mikael.

Heltäckande tillsynsstöd
När rapporten och tillsynsunderlaget är helt färdigt att tas i bruk, tror du det kommer 
att effektivisera din och dina kollegors tillsyn inom området?

- När projektmaterialet är klart ska det fungera som vägledning för kommunerna i 
Skåne men det kommer även fin as tillgängligt för samtliga kommuner i Sverige. Det 
ska både fylla funktionen av att vara ett stöd till mer erfarna handläggare i svåra frågor 
och ge en helhetsbild för de mindre erfarna inspektörerna om branschen. Vi tar också 
fram informationsmaterial till verksamheterna för att de ska veta vad som kan krävas 
lagstiftningsmässigt och vad vi kommer att titta på, säger Mikael. 

Fokus på utsläpp
- I projektet har viss fokus legat på utsläppsgränser för fordonstvättar och oljeavskilja-
re. Riktlinjer för fordonstvättar har Burlövs kommun tillsammans med medlemskom-
munerna i VA SYD också arbetat med inom ett annat samverkansprojekt. I framtiden 
ger våra samverkansprojekt oss bättre beslutsunderlag. I slutändan kommer detta ge 
kortare handläggningstid för till exempel anmälningsärenden, inspektionsrapporter 
och beslut. Men det är ju alltid upp till var, en av kommunerna att använda sig av un-
derlaget som projektgruppen tar fram, avslutar Mikael.
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Skånes Luftvårdsförbund
Luft öroreningar känner som bekant inte av några administrativa gränser som 
kommuner eller län. Därför är samverkan för mycket viktig att alla ska kunna få en 
friskare luft. I Skåne fin s denna samverkan genom Skånes luftv rdsförbund.

Burlövs kommun är medlem i den ideella föreningen Skånes luftvårdsförbund, som 
bildades år 1987. Skånes Luftvårdsförbunds medlemmar utgörs av representerar från 
till exempel industrin, kommunerna, Region Skåne, skogs- och lantbruksorganisatio-
ner, det vill säga från både den offentliga och privata sektorn. Alla vilka har intresse 
för och vill vara delaktiga i arbetet för en bättre luft. S mtliga kommuner i Skåne är 
medlemmar i förbundet.

Luftvårdsförbundets funktion är att bidra till att kartlägga luftmiljön i Skåne, ta fram 
underlag för bedömning av hälso- och miljöeffekter, redovisa undersökningsresultat 
på ett sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet i regionen, fungera 
som rådgivande organ och rekommendera åtgärder i luftvårdsfrågor samt informera 
förbundets medlemmar och allmänheten om verksamheten. 

Varje år hålls förbundsmöte där bland annat styrelsen i förbundet väljs. Lika många 
styrelseledamöter från kommunerna som från industrin ska ingå i styrelsen. Ordföran-
deskapet varierar vart tredje år mellan den privata- och offentliga sektorn. Under 2010 
och 2011 hade Vägverket ordförandeskapet vilket överlämnades till Sjöbo kommun 
efter förbundsstämman 2012. På årsstämman representeras Burlövs kommun av Miljö- 
och byggnämnden.

Skånes Luftvårdsförbund tar varje år fram en rad olika intressanta rapporter om 
luftkvaliteten i Skåne. En rapportserie som pågått under lång tid är de så kallade 
krondroppsmätningarna. Genom krondroppsmätningar beräknas hur mycket luft-
föroreningar som deponeras (nedfaller) i våra skogar. Genom åren har till exempel 
svavelföreningar varit ett stort problem då detta leder till försurning av skogar och 
vatten. Genom krondroppsundersökningarna har man sett att svavelhalten minskat 
under 2000-talet. Svavelhalterna som då faktiskt fallit ned över skogar och vattendrag 
har minskat med hela 50 % mellan 2000 och 2010. Sedan 90-talet är minskningen än 
större. Detta har resulterat i mindre mängd försurande ämnen i marken, trots det är 
många marker fortsatt försurade i Skåne län. Sänkningen har sin grund, bland annat i 
att utsläppen av svaveldioxid från EU har minskat med 41 % mellan 2000 och 2008.

År 2010 kom en rapport som har varit till relativt stor betydelse för arbetet i Burlövs 
kommun, Emissioner och luftkvalitet i Skånes kommuner 2009. Rapporten redogör för 
luftkvaliteten i Skånes kommuner genom beräkningar av mängden utsläpp av kväve-
dioxid (NO2) och partiklar mindre än 10 µm (PM10) samt bakgrundshalter. Tillsam-
mans ger de en stark indikation på vilken luftkvalitet som fin s i de olika delarna av 
kommunen  såväl som i övriga Skåne. Rapporten har använts i fle talet planer och som 
informationskälla till invånare om vilka luftföroreningshalter man kan förvänta sig på 
olika platser. Resultaten för Burlövs kommun visar på att miljökvalitetsnormer inte 
överskrids.

På nästa sida visas resultaten av modelleringarna av luftkvaliteten med avseende på 
NO2  och PM10 på kartor.

Medlemsavgiften för kommu-
nerna att vara med i Skånesluft-
vårdsförbund är för närvarande 
50 öre per kommuninvånare, vil-
ket ger en årskostnad för Burlövs 
kommun på ca 8 500 kr.
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Årsmedelhalter (µg/m3) av NO2, i tätorter Burlövs kommun (Skånes 
luftvårdsförbund (2010), Emissioner och luftkvalitet). Det lokala miljö 
målet för NO2, beräknat som årsmedelvärde där människor vistas mer 
än tillfälligt, är 20 µg/m3.

Årsmedelhalter (µg/m3) av PM10 i Burlövs kommun (Skånes luftvårds-
förbund (2010), Emissioner och luftkvalitet). Det lokala miljö målet för 
PM10, beräknat som årsmedelvärde beräknat som årsmedelvärde där 
människor vistas mer än tillfälligt, är 18 µg/m3.
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Segeåns vattenråd och vattenvårdsförbund
Som bekant känner inte heller vattendrag till administrativa kommungränser, vilket 
betyder att var och en av kommunerna inte ensamt kan åstadkomma en god vatten-
miljö i ett vattendrag som Sege å. Redan 1988 bildades Segeåns vattenvårdsförbund 
vars huvuduppgift v r och är att bedriva miljöövervakning och gott resursutnytt-
jande i Sege å. Vattenvårdsförbundet har också rollen som rådgivare och tar initiativ 
till och administrerar åtgärder för att vattenkvaliteten ska förbättras. 

Vattendragsförbundets medlemmar utgörs av kommuner, industrier/företag och 
dikningsföretag. Totalt sett består det avsju kommuner, åtta industrier/företag och fem 
dikningsföretag. Förbundets styrelse utgörs av sju representanter från de olika kom-
munerna, en representant från industrin och en representant för dikningsföretagen. 
Svedala kommun administrerar vattenvårdsförbundet. Burlövs kommun representeras 
av landskapsingenjör i arbetsgruppen och som suppleant i styrelsen samt via politisk 
representation i form av ledamot i styrelsen och ledningsgruppen.

Vattenvårdsförbundet administrerar hela Sege ås avrinningsområde och en stor del av 
Alnarpsåns. Sege ås avrinningsområde är 335 km2 stort och består till största delen av 
åkermark. Avrinningsområdet är alltså hela 18 gånger större än vad hela Burlövs kom-
mun är! Själva ån är 4,6 mil lång.

Sege ås avrinningsområde. Illustration från Segeåns vattenvårdsförbund.

Under årens lopp har många åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten, morfologin 
och vattenfl det genomförts genom förbundets försorg. Totalt anlades 48 dammar och 
våtmarker under etapp 1-3 av segeåprojektet, vilket omfattar en yta på totalt 68 ha. De 
fle ta av våtmarkerna anlades i Svedala kommun, vilket är ganska naturligt eftersom 
kommunen ligger mitt i avrinningsområdet. Åtgärderna som vidtas i andra kommuner 
uppströms Burlövs kommun bidrar givetvis till en bättre vattenkvalitet i Burlövs kom-
mun. I vattenfrågorna är det mycket viktigt med samarbete över kommungränserna. 
I Burlövs kommun kan vi omöjligt få en god vattenkvalitet i Sege å om inte åtgärder 
vidtas även i andra kommuner.
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Eva Aquarin är landskapsingenjör i Burlövs kommun och har under en längre tid varit 
med i Segeåprojektet. Hon har varit med i anläggandet av flera ammar/våtmarker, 
bland annat vid brukshundsklubben och golfb nan.

Vattenvårdsförbundet driver arbetet mot god status
Hur är det att arbeta över kommungränserna med vattenfrågorna?
- Det är mycket spännande! I somras var vi på studiebesök  i de olika kommunerna för 
att se dammarna. Det var verkligen inspirerande. Det är kul och viktigt att arbeta över 
kommungränserna för att inte tappa fokus på helheten. Vi vill ju alla att det ska bli en 
god status i vattendragen och det klarar inte någon av kommunerna själva, menar Eva.

Är det viktigt att ha stöd i form av samlad kunskap och resurser från vattenvårdsför-
bundet?
- Jag tror det är mycket viktigt för att arbetet ska gå framåt. Sen är vattenvårdsförbun-
det en viktig remissinstans när kommunerna planerar. Det är lätt att vattenfrågorna 
glöms bort bland alla andra frågor, men vattenfrågorna är väldigt viktiga de också. 
Vattenvårdsförbundet har en konsult som arbetar aktivt med att ta fram projekten 
och driva dem. Konsulterna är otroligt duktiga och sköter bland annat kontakter med 
markägare,  säger Eva.

Våtmarken vid brukshundsklubben fyller flera funktioner
Om du fi k uppdraget att göra världens bästa våtmark hur skulle den se ut och vilka 
funktioner skulle den fylla?
- Den hade ju blivit jättestor och tyvärr inte fått plats i Burlövs kommun, skrattar Eva, 
som menar att det snarare hade varit ett system av meandrande åar med öar och våt-
marksområden som en del i systemet. 

- Annars är jag faktiskt väldigt nöjd med hur våtmarken nere vid brukshundsklubben 
blev. Den fyller funktionen av att vara en bra fl desutjämnare, en god plats för djur och 
natur. Sen passar den väldigt bra in i landskapsbilden, tycker Eva. 

- Jag skulle vilja ha fler v dessa närmare och inne i tätorterna för att tillgängliggöra 
dem för en större skara människor!

Gott samarbete
Våtmarken vid brukshundsklubben kostade cirka en miljon kr, är det värt pengarna?
- Självklart, den ligger väldigt fi t och fyller så många positiva funktioner, som rening 
av vattnet från kringliggande åkermark, landskapsbilden samt djur och växtliv. Kom-
munen, Segeåns vattendragsförbund och entreprenören hade ett väldigt bra samarbete 
i detta projektet, vilket vi alltid har i vattenvårdsförbundetsprojekt, poängterar Eva. 
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Öresunds vattenvårdsförbund och Öresunds-
vattensamarbete
Öresunds vattenkvalitet bestäms till mångt och mycket av vattenutbytet som sker 
mellan åar och bäckar, omblandning med övriga havet samt utsläpp från industrier 
och reningsverk. Öresunds vattenvårdsförbund bildades 1984 och har som uppgift
att samordna övervakningen och kontrollen av vattenkvaliteten i Öresund. 

Medlemmarna utgörs av industrier, kommuner och vattenvårdsförbund (åar) som 
påverkar vattenkvaliteten i Öresund. Burlövs kommun representeras av Miljö- och 
byggnämndens ordförande som har en plats som ersättare i styrelsen. Ordföranderol-
len har för närvarande kommunalförbundet VA SYD.

I Lommabukten strax utanför Burlövs kommun fin s två provpunkter där man regel-
bundet följer upp salthalter och näringsämnena fosfor och kväve. Burlövs kommun 
lämnar regelbundet data från våra egna mätningar i Alnarpsån som underlag för att 
bestämma hur mycket näringsämnen som transporteras vidare ut i Lommabukten 
och Öresund. Varje år ger vattenvårdsförbundet ut en rad rapporter om tillståndet i 
Öresund. År 2011 kunde det bland annat konstateras att halterna av näringsämnen 
i Öresund visserligen varit lägre än tidigare men att halterna var måttliga eller otill-
fredsställande vilket innebär att det är en bra bit kvar till att vattnet ska nå god status 
år 2021, som är målet enligt vattendirektivet. Även övervakning av miljögifter i till 
exempel musslor och skrubba samställs av vattenvårdsförbundet. I 2011-års rapport 
om miljögifter konstaterades att metallhalterna generellt var låga, knappt över bak-
grundshalterna, samt att halterna av PCB:er, PAH:er och klorerade bekämpningsmedel 
var låga till moderata.

Öresundsvattensamarbetet – är ett dansk-svenskt samarbete som slöts mellan danska 
och svenska kommuner 1995, men har anor så långt tillbaka som i början av 60-talet. 
Samarbetet ska verka för en god vattenmiljö i Öresund.  Områden som samarbetet 
avser att belysa är bland andra att formulera gemensamma miljömål för Öresund, kun-
skapsutbyte vad gäller vattenförbättrande åtgärder och problem knutna till sjöfarten.

I samarbetet representeras Burlövs kommun av miljöstrategen och miljöchefen.
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Tågarpshed i två olika skepnader. Övre bilden visar normal vattennivå i dag. Den undre bilden 
visar ett mycket högt vattenstånd. Kommer den undre bilden visa den normala nivån för 
framtiden? Örensundsvattensamarbetet har bland annat genomfört höjdmodelleringar för olika 
vattenstånd med tanke på framtida klimatförändringar.
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Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen
Under Burlövs kommun och dess grannkommuner ligger Alnarpsströmmen som är 
en av de större grundvattenförekomsterna i Skåne. För att bevaka hur mycket vatten 
som tas upp ur, respektive infiltreras ner i, grundvattenmagasinet bildades redan 
1964, Sammarbetskommittén för Alnarpsströmmen.

Numera fin s fler i tressen att bevaka än vattenmängden i Alnarpsströmmen. Bland 
annat genomförs provtagning för att se strömmens status med avseende på till exempel 
bekämpningsmedel och jonsammansättning.

Medlemmarna i Samarbetskommittén utgörs av verksamheter som har intressen i 
vattentäkten. Nuvarande medlemmar är Burlövs, Kävlinge, Lomma, Staff nstorps och 
Svedala kommuner samt Akademiska hus, Nordic Sugar, VA SYD och SYSAV. Läns-
styrelsen i Skåne län är adjungerade. För närvarande pågår ett arbete med att ombilda 
kommittén till ett grundvattenförbund med möjlig samordning med grundvattenråd.

Illustration över Alnarpsströmmens utsträckning. Illustration från Sammarbetskommittén för Alnarps-
strömmen.

Samarbetskommittén förvaltar en digital grundvattenmodell för Alnarpsströmmen. 
Syftet med modellen är bland annat att ge en förenklad bild av geografi, geologi och 
hydrologi samt visa samband mellan alla faktorer och parametrar som styr vattnets 
rörelse. Kanske viktigast för framtiden är att modellen kan ge en vägledande bild för 
framtida planering och beslut genom simuleringar.

Årliga rapporter av vattenkvaliteten
Miljöinspektör och geolog Ewa Romberg har varit engagerad i kommitténs arbete. 
Vilka fördelar ser du med att ha en sammarbetskommitté istället för att arbetet bedrivs 
av varje intressent för sig?
- Genom att samla medlemmarnas gemensamma resurser har kommittén kunnat 
bedriva kontinuerliga mätningar av vattenkvaliteten och redovisat dessa i årsrapporter. 
Dessutom har kommittén sponsrat Länsstyrelsen med ett utökat antal provpunkter 
för miljöövervakning i Alnarpsströmmen. Hade man inte gjort det hade troligen färre 
punkter blivit provtagna, vilket hade gett ett sämre underlag. Om kommunerna försökt 
bedriva arbetet själva hade troligen provtagningarna uteblivit på grund av resursbrist. 
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Sammarbetskommittén bevakar också medlemmarnas intressen i samband med ex-
ploatering, till exempel påverkan från uttag i energibrunnar, säger Ewa.

Med grundvattenmodellen kan man se framtida risker
Vad har Burlövs kommun haft ör nytta av grundvattenmodellen och vilken framtida 
nytta kan du se?
- I samband med anläggningen av järnvägstråget genom Åkarp har man möjlighet att 
ta reda på hur grund- och ytvatten påverkas. Till exempel var det fin s sättnings- och 
översvämningsrisker, menar Ewa.

Enligt kommitténs rapporter tas mindre och mindre vatten upp från grundvattenma-
gasinen (över en längre tid). Samtidigt och till följd av detta stiger grundvattentrycket i 
Alnarpsströmmen. Vilka konsekvenser kan detta få?
- Områden som har varit torrlagda sedan 1970-talet, när vattenuttaget från Alnarps-
strömmen var som störst, blir återigen sanka eller kan till och med drabbas av grund-
vattenuppträngningar i form av så kallat artesiskt vatten, säger Ewa.

Högt grundvattentryck medför försvårad infiltration
Vad kan man göra åt problemen?
- Man kan öka dräneringen i befi tlig bebyggelse och planera ny bebyggelse för högre 
grundvattentryck. Ju högre grundvattentrycket är desto svårare blir det att dränera 
bort vattnet från bebyggelsen. När man påbörjade mätningarna i början av 1900-talet 
var grundvattentrycket ca 15 m över havsnivån, nu är det runt 10 m, vilket innebär att 
det kan öka ytterligare 5 m. I absolut värsta fall kan man få problem att avvattna kom-
munen om Alnarpsån får ta emot mer dagvatten, eftersom infiltration av dagvatten i 
princip blir omöjlig om grundvattentrycket blir för högt, menar Ewa.

Läs mer på: 
www.alnarpsstrommen.nu/
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Hållbar Mobilitet Skåne
Transporter har en stor miljöpåverkan lokalt, regionalt och globalt. Hållbar Mo-
bilitet Skåne (HMSkåne) bedriver sitt arbete för att minska denna genom regional 
samverkan.

Huvudfi ansiärerna av organisationen är Region Skåne, Trafikverket och Länsstyrels-
sen i Skåne län. Organisationen erbjuder även verksamheter och kommuner att delta i 
organisationen. I dagsläget är nio organisationer/verksamheter och sjutton kommuner, 
däribland Burlövs kommun, registrerade som deltagare.

Burlövs kommun har deltagit i fle talet projekt som HMSkåne initierat. Några som 
bör nämnas speciellt är Inga löjliga bilresor, Skånetrampar, Inköpspolicy för fordon och, 
Mötes- och resepolicy.

Inga löjliga bilresor
”Inga löjliga bilresor” var en kampanj riktad till allmänheten med syfte att min ska de 
korta bilresorna på ett positivt och humoristiskt sätt utan pek pinnar. Konceptet togs 
fram av Malmö stad 2006, eftersom hälften av alla bilresor i staden är under fem kilo-
meter. De korta bilresorna fin s även i Burlövs kommun och eftersom många av dem 
kan ersättas med att gå eller cykla är det tacksamt och viktigt att rikta uppmärksam-
het mot dessa. Färre onödiga bilresor ger minskad ohälsa, bättre miljö och trevligare 
stadskärna där fler öten kan ske.

I anslutning till kampanjen i Burlövs kommun 2009 genomfördes en tävling där 
kommuninvånarna fi k nominera förslag till vinnare av en cykel under förutsättning 
att vinnaren ”lovade” att ersätta sina löjliga bilresor med att istället cykla. I juryn satt 
bland andra kommunalrådet, chefen för Burlöv center och gatuchefen. Till den 
löjligaste bilresan och därmed vinnare av en cykel utsågs följande bilresa:

Min sambo jobbar ca 500 meter från vår bostad. 
Varje morgon tar han bilen för att köra i cirka 2 
minuter. Kan visserligen bero på att vi bara har en 
cykel i hushållet, men det hade förmodligen gått 
snabbare att gå än att ta bilen. Var har motio-
nen tagit vägen?

Fotnot: Vinnaren av cykeln har inte gått att nå, men enligt uppgift ar vinnaren hållt 
sitt löfte om att ersätta sina löjliga bilresor!
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Skånetrampar
Skånetrampar är en årlig kampanj som både medarbetare och naturen mår bra av. 
Kampanjen går ut på att bilda lag inom arbetsplatserna och sedan ersätta bilresor med 
cykling. Cykelresor som räknas är arbetsresor, tjänsteresor och fritidsresor.  Sedan 
”tävlas” det mot lag från hela Skåne under en vår- och en höstperiod, med chans att 
vinna fi na priser. Konditionen förbättras, kalorier förbränns, pengar sparas och miljön 
mår bra.
I Burlövs kommun har resultatet varit mycket bra då kommunen vunnit ”tävlingen” tre 
år i rad.

Inköpspolicy för fordon och resepolicy 
Ett mer processinriktat projekt som HMSkåne genomförde var Inköpspolicy för 
fordon. I projektet deltog inte Burlövs kommun i arbetet med framtagandet av huvud-
dokumentet. Däremot har kommunen, med viss anpassning, införlivat det i sin egen 
policy för inköp av fordon. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att policyn ska 
vara vägledande vid inköp av fordon, vilket innebär att miljöfordon är grunden för 
inköp av nya fordon inom kommunen.  

Som ett vidare projekt för att minska miljöpåverkan från kommunernas transporter 
har arbete med att ta fram ett gemensamt underlag till mötes- och resepolicy för kom-
munerna som valt att deltaga. Arbetet pågår förnärvarande för att förankra och ta fram 
en resepolicy för Burlövs kommun.

 

Läs mer på: 
www.hmskane.se
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Hållbar utveckling Skåne
Hållbar utveckling Skåne är en partipolitiskt obunden ideell förening med syftet 
att främja dialogen mellan olika aktörer i regionen. Föreningen verkar för att utöka 
kontaktytorna och skapa nya mötesplatser för medlemmar och andra intresserade. 
Föreningen har arbetat och arbetar inom en mängd olika sakområden, som demo-
krati, hållbart byggande, naturvård, våtmarker, Agenda 21 och klimat- och miljöan-
passad offentlig upphandling. 

Projekten har fi ansierats av EU, Naturvårdsverket, Miljömålsrådet, Region Skåne, 
Länsstyrelsen i Skåne län och fle talet skånska kommuner. Burlövs kommun har ingen 
representant i styrelsen eller arbetsgrupperna men deltar i olika projekt och seminarier 
som föreningen anordnar.

KlimatVardag
Burlövs kommun deltog under 2011 i projektet KlimatVardag. Projektet byggde på att 
hjälpa sju hushåll i Burlövs kommun att bli mer klimatsmarta. Syftet med KlimatVar-
dag var inte bara att visa deltagande hushåll hur man med enkla medel kan minska 
sina koldioxidutsläpp och därmed leva mer miljövänligt. Syftet var också att visa upp 
hushållen som goda exempel för kollegor, bekanta, grannar och allmänhet. Ambitio-
nen var att på detta sätt visa att det fin s flera lika sätt att agera på och att det fin s 
stora möjligheter att själv bestämma hur man vill utforma sin klimatvänliga vardag.

Milott Nettelgård är förskolelärare från Åkarp och deltog i KlimatVardag i Burlövs 
kommun. Var du en miljöbov innan du deltog i KlimatVardag ?
- Nej, skrattar Milott, jag var ingen miljöbov innan Klimatvardag. Jag har haft m ljö-
tänket sedan tidigare och arbetat med det på min förskola, som bland annat har vunnit 
miljöpris. Men visst har jag haft jälp av KlimatVardag. Jag lärde mig framförallt hur 
man minskar el-räkningen och hur man ska tänka när man handlar. 

Mindre förpackninsmaterial och mer närproducerat
Milott resonerar om hur hon nu även tänker på miljöpåverkan i produktionsledet. Här 
fin s stora miljövinster att hämta.
- Konsumtionstänkandet var något nytt för mig! Tidigare var jag duktig på komposte-
ring och sortering men nu tänker jag även på vad som sker innan produkten kom-
mer på hyllan. Jag försöker köpa varor med mindre förpackningsmaterial och som är 
närproducerade.

Hur ser din KlimatVardag ut nuförtiden? Är det svårt att leva med ett mindre ekolo-
giskt fotavtryck?
- Allting jag lärde mig under projektet har jag fortsatt med. Jag byter till energisnåla 
lampor och har sänkt värmen lite för att spara energi. Jag tänker mer på att återanvän-
da saker. Man behöver inte alltid köpa nytt. Jag slänger nästan inget i restavfallet längre 
utan försöker återvinna det mesta.

Milott Nettelgård, deltagare i projek-
tet KlimatVardag.
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- Tyvärr har jag nog börjat köra lite mer bil för jag har lite längre till jobbet nuförtiden, 
bilen är mitt svåraste dillemma, säger Milott.

Milott berättar att hon försöker smyga in miljötänket hos sina släktingar och bekanta 
eftersom hon tror att människor kanske inte tycker sig ha tid att tänka och framförallt 
agera för miljön. Hon försöker därför sprida kunskaperna när det är bra lägen för att 
inte stressa sin omgivning. 
- När bra situationer uppstår kan jag till exempel säga ”Vad el-räkningen har blivit billig 
sen jag bytte från glödlampor”. När jag samåker kanske jag säger ”Det är så smidigt att 
hoppa över växlar från trean till femman, det sparar en del bensin”.

Se upp för stand-by knappen
Vilket är ditt enklaste miljötips?
- Det enklaste tipset är att stänga av alla el-apparater så de inte står på stand-by. Det 
sparar mycket. Att byta ut glödlamporna till energisnåla när de gamla går sönder är ju 
också väldigt enkelt, tycker Milott.
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Energirådgivarna i Skåne
Energirådgivningens syfte att är fungera som konsumentupplysning för energifrå-
gor. Energirådgivningen vänder sig till allmänheten, småföretag och föreningar. 
Rådgivningen är oberoende, opartisk och helt gratis för brukarna. 

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk av alla energirådgivare i Skåne. I Burlövs 
kommun sker rådgivningen genom samarbetsavtal med Energikontoret Skåne, som 
är samordnare för energirådgivarna. Energikontoret Skåne är i sin tur en enhet inom 
Kommunförbundet Skåne. Energirådgivningen i Burlöv kommun fi ansieras helt och 
hållet med statligt stöd från Energimyndigheten om totalt 280 000 kr per år.

Till energirådgivarna kan man ringa mellan kl. 8-17 på vardagar för att få gratis råd-
givning, även samtalstaxan är gratis. Det är också möjligt att boka personliga möten 
både i energikontorets lokaler och ute på till exempel din förening. De vanligaste frå-
gorna energirådgivarna får handlar om värmepumpar, energianvändning och el-avtal, 
men man kan även ställa frågor om hur man kan minska sin miljöpåverkan från till 
exempel transporter.

Under 2011 tog energirådgivarna emot knappt 50 ärenden via telefon eller e-post vil-
ket var lite färre än målet. I gengäld var antalet kontakter fler n målet avseende mäss-
sor, montrar med mera. Bland annat skedde ca 120 kontakter när Energirådgivarna var 
på Burlöv Center under tre dagar i januari. För att sporra och uppmuntra kollektivtra-
fikresenärerna delades morötter ut till ca 100 tågresenärer på Burlövs station. Energi-
rådgivarna hade även rådgivning under Solracets delfi al i Burlövs kommun. Bland 
annat visades barnen hur mycket energi olika saker kräver genom till exempel en 
”lampcykel” eller en ”smoothiecykel”. Cirka 50 elever från skolor i Burlöv deltog. Fem 
stycken Burlövs företag var på energieffektiviseringsträff om energirådgivarna höll. 

Se över belysning och släck efter dig
För Burlövs kommun har vi tre energirådgivare som delar på uppdraget. Alla är utbil-
dade utefter energimyndighetens krav. Anders Edvardsson, Energikontoret Skåne, är 
projektledare för energirådgivningen i Burlövs kommun. 

I Burlövs kommun bor många av invånarna i hyreslägenheter eller i större bostads-
rättsföreningar. Detta menar energirådgivarna avspeglar sig i ett lite lägre antal rådgiv-
ningssamtal. Kan man inte spara någon energi om man bor i lägenhet? Vilka är i annat 
fall dina bästa tips? 
- Man kan absolut spara energi om man bor i lägenhet. Den största posten brukar vara 
belysning. Har man glödlampor är det god investering i att köpa lågenergilampor eller 
led-lampor, men bara genom att vara lite noggrannare med att släcka ljuset när det inte 
behövs brukar man kunna spara några 100-lappar. För att spara pengar är det också 
viktigt att se över sitt elavtal och göra ett aktivt val. Gör man inget aktivt val kommer 
man automatiskt gå på det dyraste avtalet med leverantören. Det fin s jättebra sidor på 
internet för att jämföra el-abonnemang. Ett annat tips är att man kan låna en el-mätare 
på biblioteken för att kontrollera att ens till exempel kyl och frys inte drar orimligt 
mycket energi, säger Anders.

Värmekostnader är lättare att sänka för villaägare
Anders menar att värmen är lite svårare att spara på i en lägenhet, men en bra regel är 
att när man vädrar ska man göra det mycket kort och effektivt. Värmebesparingar syns 
inte direkt på kostnaden men det avspeglar sig på hyran i långa loppet. Om man bor 

Anders Edvardsson, energirådgivare 
i Burlövs kommun.
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i villa ser man oftast energiräkningen till uppvärmningen direkt och har därigenom 
större och tydligare möjligheter att göra besparingar. 

Vilka är dina bästa tips för att sänka kostnaderna respektive göra den bästa miljögär-
ningen?
- Det absolut viktigaste är att se till klimatskalet! Har man tillräckligt med isolering, 
är dörrar och fönster i bra skick och är täta. Många går direkt på värmesystemet men 
oftast är det bättre att börja i rätt ordning, alltså att börja med klimatskalet. 

Det är viktigt att anpassa värmesystemet efter byggnaden 
- Har man haft e t hus som varit uppvärmt genom eldning mår huset i regel bättre av 
att det fortsatt värms upp genom eldning med till exempel biobränsle.

- Väljer man att installera värmepump i stället kommer man att spara mycket energi 
men jag tycker det är viktigt att man kostar på sig att välja ett el-abonnemang med bra 
miljöval för att undvika att elen är ”smutsig” ur miljösynvinkel. Annars blir miljö-
vinsten ganska liten. Sen gäller ju givetvis tipsen för lägenheter även för villor, menar 
Anders.

Företagen har ofta komplexa energisystem
Dina kollegor har varit ute på flera erksamheter tillsammans med miljöinspektörerna 
i Burlövs kommun för att göra energiinspektioner och komma med energieffektivise-
ringstips till företagarna. Ser ni något generellt som företagarna är bättre än privatper-
sonerna på och vice versa?
- Företagarna har en lite större kostnadsmedvetenhet eftersom det avspeglar sig på 
priset på ”produkten”. Företagens medvetenhet ökar hela tiden när energikostnaderna 
ökar vilket medför att företagen kommer att energieffektivisera i en snabbare takt än 
privatpersoner, tror jag. Jag upplever att företagen har en bättre uppföljning för energi-
kostnaderna generellt, resonerar Anders.

- Ofta har företagen dock ganska komplexa energisystem, vilket gör att det är svårare 
att hitta besparingspotentialerna. I en villa är systemen mindre komplexa och det är 
därför lite lättare för villaägarna att få koll på de energibesparande åtgärderna.

Visualisera energianvändningen
Anders, om du fi k ge en present för mindre än 300 kr till medelsvensson för att denne 
skulle bli bättre på att spara energi, vad skulle du då ge och varför?
- Jag skulle ge ett litet paket med tre saker som visualiserar energianvändningen. Först 
av allt, en energimätare där du kan plugga in nästan alla dina elektronikprylar i hem-
met och se hur mycket energi de drar. Perfekt för att hitta energibovarna! Sak nummer 
två skulle bli ett duschmunstycke med LED-belysning där färgen på lamporna varierar 
med vattentemperaturen. Det både visualiserar din varmvattenanvändning och kan 
vara en rolig sak för att minska slöseriet med varmvatten. Och slutligen en grenkon-
takt med strömbrytare. Om man kopplar exempelvis tv, digitalbox och dvd till detta 
grenuttag kan man bryta strömmen enkelt för alla saker på en gång och på så sätt, helt 
få bort alla stand-by-förluster.
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Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent är en stiftelse som verkar mot nedskräpning, främjar återvinning 
samt verkar för en hållbar utveckling. Burlövs kommun bidrar till organisationen 
bland annat genom att delta i Skräpplockardagarna samt Grön flagg. Det mesta av arbe-
tet som genomförs inom ramen för Håll Sverige Rents projekt bedrivs ute på skolorna 
och förskolarna i Burlövs kommun.

I Burlövs kommun har två förskolor Grön flagg, Humlemadens förskola och Virvelhu-
sets förskola. 

Under 2012 uppges totalt 1 464 personerna deltagit i Skräpplockardagarna. De fle ta 
som deltog var inom skolan, men även ett politiskt parti och Medborgarhuset deltog.

VA SYD
VA SYD är egentligen ingen samverkansorganisation utan det kommunalförbund som 
utför avfallshämtningen och har hand om VA-systemet i Burlövs kommun. Under 
2012 införs matavfallsinsamling i Burlövs kommun, vilket kommer att ske genom VA 
SYDs försorg.

Även avfallsplaneringen, som bland annat beskriver kommunens avfallsmål och stra-
tegi, tas inom ramen för VA SYDs verksamhet. Arbetet med att ta fram en ny avfalls-
plan är dock ett stort samverkansprojekt mellan Burlövs kommun, Malmö stad och VA 
SYD.

Lunds Botaniska Förening
Lunds Botaniska Förening är Sveriges äldsta botaniska förening och bildades 1858. 
Föreningen samlar såväl amatörer som proffs, om är intresserade av växter. Förening-
en tar kontinuerligt emot data om fynd och fyndplatser från sina rapportörer runt om i 
Skåne. Burlövs kommun bidrar varje år med en mindre summa pengar till föreningens 
verksamhet. I gengäld sammanställer föreningen alla fynd av till exempel rödlistade 
växter i kommunen. En stor del av artdatan i lokaler i Burlövs kommun kommer via 
Lunds Botaniska Förening.

Skånes Miljö- och Hälsoskyddsförbund
Skånes Miljö- och Hälsoskyddsförbund är en ideell förening, som vill främja det 
skånska miljöarbetet. Förbundet sköts av Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelssen 
i Skåne Län. Fokusområdena ligger på människans miljö med ämnesområden som en 
god livsmiljö hos befolkningen, bestående i en god yttre och inre miljö, ett gott hälsos-
kydd och en god livsmedelskvalitet.

I föreningen har Burlövs kommun tre platser. I styrelsen, som ersättare, revisor samt i 
valberedningen.
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Luften i Burlöv 2011
Burlövs kommun ligger i en storstadsregion. I och i närheten av kommunen fin s 
betydande infra struktur i form av stora vägar, järn vägar och industrier (inom och 
utom kommunen), vilka bidrar till den luft kvalitet som råder i kommunen. Enligt 
miljöbalkens 5:e kapitel och förordningen om luftkv litetsnormer har kommunen 
ansvar för att kontrollera att gällande miljö kvalitets normer efterlevs. Därtill har 
kommunen och läns styrelsen antagna miljömål för luft om kommunen strävar efter 
att uppnå. Till skillnad från miljö kvalitets nor merna är miljömålen inte juridiskt 
bindan de.

2011 var ett extremt år med avseende på luftkvaliteten i kommunen, såväl som re-
gionen i övrigt. Den största delen kan förklaras av ogynnsamma väderförhållanden. 
År 2011 var ett trendbrott med avseende på de sjunkande partikelhalterna, som varit 
de senaste åren. Detta förklaras av mycket höga bakgrundshalter under framförallt 
oktober och november, då det var betydligt torrare än normalt. Sett på ett år är de 
förhärskande vindarna västsydvästliga. Under november månad var det ostliga vindar 
med betydligt högre bakgrundshalter av partiklar, vilket är en stor del till förklaringen 
av ökningen. I jämförelse med Skånes bakgrundstation (Vavihill i Svalöv) för luftmät-
ningar är sambandet mycket tydligt och då speciellt under november månad.

Hela förklaringen ligger dock inte i oktober-november månads torka och ostanvind då 
det även tidigt våren 2011 var högre halter än motsvarande period 2010.

Under 2011 var halterna mycket nära övre utvärderingströskeln avseende dygnsö-
verskridande för PM10. Eftersom 2011 får anses vara ett extremt år föranleder inte 
detta några förändringar av mätprogrammet år 2013. Under 2012 mäts PM10 endast 
intermittent, det vill säga under ett par minuter varje timma för att åstadkomma ett 
månadsmedelvärde. Om dessa mätningar visar på högre halter kan det bli aktuellt att 
återuppta de kontinuerliga mätningarna av PM10. Årsmedelvärdet för PM10 var långt 
under själva miljö kvalitets normen (~50%). Dock överskreds den nedre utvärderings-
tröskeln med avseende på antal dygnsöver skridanden och årsmedelvärde, till följd av 
att den nedre utvärderingströskeln överskridits 2011 och tidigare år måste det fortsatt 
ske en kontroll genom till exempel indikativa mätningar.
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PM10-halter under året. Förkortningar: MKN = Miljökvalitetsnorm, NUT = nedre utvärderingströskeln, 
ÖUT = Övre utvärderingströskeln.

Når Burlöv miljö målen 
för lu�?
Kommunfullmäktige antog 2009 
Miljöprogram 2009-2015. Under 
miljökvali tets målet Frisk luft
antog man delmål om; svavel-
dioxid, kvävedioxid, partiklar, 
VOC och Bens(a)pyren.

Svaveldioxid = 
Svaveldioxidhalten i luften 
bedöms ligga betydligt läg re än 
uppsatt delmål på 5 µg/m3.

Kvävedioxid =
Kvävedioxidhalten är tro ligen på 
gränsen till målet 20 µg/m3 på 
flera latser i kommunen. Hal-
terna bör undersökas vidare.

Partiklar = 
Mätningar PM2,5 visar att både 
årsmedelvärde och dygns  -
medelvärde hålls sett som fle -
årsmedelvärde även om halterna 
överskred 2011.
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ÖUT (max 35 dygn)
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Baserat på modelleringar och mätdata bedöms majoriteten av kommuninvånarna i ge-
nomsnitt exponeras för partikelhalter under miljömålet om 18 µg/m3 avseende PM10 
under ett normalår.

Resultatet under 2011 för PM2,5 visar på relativt låga halter jämfört med nivåer upp-
mätta i Malmö. Medelhalten i Burlöv under året var ca 11,6 µg/m3 medan det i Malmö 
(taknivå, rådhuset) var ca 16 µg/m3. Det bör betonas att detta är urbana bakgrunds-
mätningar, det vill säga inte där man förväntar sig de högsta halter eller i gaturum som 
vid PM10-mätningarna. Bedömningen är att kommunen inte ligger över vare sig MKN 
(<50%) eller utvärderingströsklarna under ett normalår. I jämförelse med tidigare år är 
halterna av PM2,5 i Burlövs kommun betydligt högre. De högre halterna har samma 
förklaring för PM10-halterna. PM2,5-halterna påverkas i än större utsträckning då 
partiklarna (PM2,5) är mindre och mer lättransporterade. Årsmedelvärdet överskattas 
troligen något då det under sommaren var oförutsedda mätuppehåll. På sommaren är 
halterna generellt betydligt lägre än resten av året.

Tidigare mätningar (2009) av VOC1 vid Hamngatan har visat på att luften här är be-
tydligt bättre än vad miljö kvalitetsnormerna kräver med avseende på bensen. Bensen, 
toluen och xylen var också lägre än de lågrisknivåer Institutet för miljömedicin har 
tagit fram för livstids exponering.

Kvävedioxid (NO2) har tidigare både mätts indikativt och beräknats i kommunen. 
Varken mätningar eller beräkningar har tidigare visat att halterna överskrider övre 
utvärderings trösklar och NO2 har därför inte mätts kon tinuer ligt. Utifrån tidigare 
mätningar och modelleringar ligger årsmedelvärdet troligen runt 20 µg/m3 på de mest 
utsatta platserna där människor vistas mer än tillfälligt. För att utreda halterna vidare 
placerades under 2010 indikativ mätutrustning ut vid Gränsvägen och Bågevägen, 
samt vid ett fle tal andra ställen i utredningssyfte för nyetablering av verksamheter. 
Dessa mätningar tyder på att årsmedel halterna inte överskrider miljökvalitetsnormer 
eller utvärderingströsklar och att halterna troligen är som högst vid Lundavägen och 
Dalbyvägen. De svåraste utvärderingströsklarna att nå när det gäller NO2 är under-
skridande av dygnsmedelvärden då endast 7 dygn får överskrida 36  µg/m3 för nedre 
utvärderingströskeln respektive 48 µg/m3 för övre utvärderingströskeln. För att utreda 
halterna mäts NO2 kontinuerligt vid Lundavägen 35 under hela 2012.

Halterna av svaveldioxid i Burlövs kommun bedöms också vara lägre än både miljö-
kvalitetsnormer och utvärderings trösklar. Svavel halten i luften har sjunkit kraftigt i 
Sverige under senare år och är generellt långt under miljö kvalitets normen och miljö-
målet.

De högsta halterna av marknära ozon nås i regel utanför tätorterna då bilarnas utsläpp 
av kväveoxid minskar hal terna. För att marknära ozon ska bildas krävs solljus, kolväten 
och kväveoxider. Det är inte troligt att halterna i Burlövs kommun är över miljökva-
litets normerna då halterna i Malmö och Vavihill (mätstation för bakgrundshalter) är 
lägre än normerna. Tidigare mätningar visar att Vavihill har 10-40% högre halter än 
i Burlövs kommun. Under de senare åren har halterna marknära ozon ökat vilket har 
aktualiserat nya mätningar i till exempel Malmö. Även halten kolmonoxid och tung-
metaller i partiklar be döms vara betydligt lägre än miljökvalitets normen, då under-
sökningar i Malmö 2008 visar att halterna är be tydligt lägre än normen även i de mest 
trafikintensiva områdena.

1  VOC, Lättflyktiga organiska ämnen
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Läs Luft rapport 2011, Burlövs kommun i sin helhet på www.burlov.se.
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Begränsad klimatpåverkan
Det är inte troligt att klimat förändringar stabiliseras på en nivå som innebär att männis-
kans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig år 2050. 
Frisk luft 
I vissa fall är halterna i Burlövs kommun marginellt bättre än vad som medges enligt nu-
varande miljömål. Delmålen ser dock ut att hållas. 
Bara naturlig försurning
I kommunen fin s inga dokumenterade problem med försurning. 
Giftfri miljö
Halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är ibland betydligt högre än bak-
grunds  nivåerna och de icke naturligt före komman de är klart mätbara. 
Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet återhämtar sig från den uttunning som utsläpp som människan orsakat. 
Säker strålmiljö
Miljömålsrådet och Länsstyrelsen bedömer läget osäkert för miljömålet. Det fin s kun-
skapsbrister. 
Ingen övergödning 
Vattendragen i kommunen är kraftigt övergödda och det bedöms inte rimligt att halterna 
skulle kunna sjunka i tillräckligt snabb takt. 
Levande sjöar och vattendrag
Vattendragen är uträtade, rensas och har branta kanter, vilket varken gynnar fl ra och 
fauna eller bidrar till goda livsmiljöer. 
Grundvatten av god kvalitet
I kommunen är inte överuttag av grundvatten och inte heller utsläpp från människan 
några större problem. 
Hav i balans samt levande kust (och skärgård)
Även om vi når lokala miljömål fin s andra problem t.ex. övergödning som inte förväntas 
lösas tillräckligt snabbt. 
Myllrande våtmarker 
I kommunen har viktiga våtmarksområden restaurerats, återskapats och anlagts. Fler 
kommer att behövas för att nå målen om vattenkvalitet. 
Ett rikt odlingslandskap
Eftersom jordbruksmarken minskar kontinuerligt, minskar också de biotoper som är 
knutna till odlingslandskapet. 
God bebyggd miljö
Målet bedöms inte kunna nås på grund av en rad faktorer såsom buller, avfallshantering 
och transportbehov m.m. 
Hälsa på lika villkor
Ohälsotalet minskar visserligen men samtidigt har kommunen, relativt övriga Skåne, 
sämre hälsa i enkätundersökningar. 
Ett rikt växt- och djurliv
Nytt mål för miljöprogrammet. Arbete pågår med att ta fram en ny naturvårds plan. 
Planen kommer att ge ett detaljerat kunskapsunderlag om hur situationen i kommunen 
ser ut.

?


Ja, målet nås med i dag beslutade styrme-
del och med åtgärder genomförda före 
2020. 

Nära! Målet är nära att nås. Det fin s i 
dag planerade styrmedel som beslutas före 
2020.

 
Nej, det är inte möjligt att nå målet till 
2020 med idag beslutade eller planerade 
styrmedel.

? Kunskapsbrister om den kommunala statu-
sen för miljömålet.

Sammanfattning av miljömålen


