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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 nionde 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.

Till skillnad från tidigare år saknar årets miljöbokslut tema. 2012 års miljöbokslut är 
en nedkortad redovisning av kommunfullmäktiges övergripande mål som gällde 2012. 
Arbetet inom det miljöstrategiska området har under året koncentrerats till miljörela-
terade planer och åtgärder såsom Framtidsplanen, VA-plan, energieffektiviseringsstra-
tegi m.m.
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Nämndernas arbete under 2012 - 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:

Begränsad klimatpåverkan/God bebyggd miljö 
Uppställda mål bedöms inte ha uppnåtts på grund av en rad faktorer såsom trafikbul-
ler, 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 år 1990, vilket 
utgör basåret för det nationella miljömålet om växthusgaser. Sedan 1990 har utsläppen 
av växthusgaser minskat med ca 62 %. Samtidigt har utsläppsintensiteten 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 unge-
fär 4,3 ton CO2-ekvivalenter, enligt rapporten. Resultaten visar i korthet att:

• Burlövs kommun är den kommun i Sverige som minskat sina utsläpp av växthus-
gaser 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, enligt rapporten, har under perioden 1990-2009 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 2011. Tillgäng-
lig statistik visar på en minskning upp till 6 %. Målet är 15 % till år 2020. Det finns 
dock stora osäkerheter i upp gifterna även om dataunderlaget blivit be tyd ligt bättre. Se-
dan 2008 har vi haft en negativ tendens med ökade energiförbrukning. Ökningen kan 
ha sin följd av brister i underlaget men också på grund av ökad produktion i industrier 
och mer energi till uppvärmning av byggnader då användningen av främst gas och 
fjärrvärme ökat kontinuerligt. Den transportrelaterade energiförbrukningen varierar 
mellan åren utan någon riktig tendens.
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Minskad energianvändning medför även minskade utsläpp av växthusgaser. Till gänglig 
statistik visar även här en minskning, med 12-16 % mellan 2006 och 2011 och med 
16 % mellan 2006 och 2011, om man endast räknar förbränning. Målet är 20 % till 
år 2020. Även här finns stor osäkerhet i bakgrunds materialet. Samma tendens för att 
utsläppen ökar sedan 2008 finns även för koldioxidutsläppen om än inte lika tydligt. 
Beroende på val av källdata indikeras olika förklaringar till varför det skiljer mellan 
åren.
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CO2ekv-utsläpp per invånare i Burlövs kommun. En kraftig minskning skedde under 1990-talet 
när stenkolseldningen fasades ut (Källa: RUS).

Under 2012 kom samrådshandlingen för Burlövs nya översiktsplan som beskriver 
hur kommunen kan minska utsläppen av växthusgaser genom bland annat stations-
nära bebyggelse, utökad kollektivtrafik och cykelsatsningar. Kommunen har också 
erbjudit energirådgivning och arbetat med energifrågorna med företagare i samband 
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med tillsyn. Liksom tidigare ordnas kommunens energirådgivning av Energikontoret 
Skåne. Totalt under året har energirådgivarna via mässor, telefon och e-post nått cirka 
420 personer, vilket motsvarar 95 % av målet för 2012. I jämförelse med verksamhetsår 
2011 är det en ökning med 20 personer. Kommunen har också verkat för att framtida 
tågstationen i Arlöv (Burlöv C) i framtiden ska få stopp för öresundstågen, vilket skulle 
förbättra turtäthet och resvägar betydligt. Kollektivtrafiken har däremot försämrats för 
invånarna i nordvästra Arlöv på grund av indragen buss från Skånetrafiken. 

Trafiken med motorfordon beräknas ha minskat från 604 km/inv. år 2005 till 570 km/
inv. 2012. Det motsvarar den 18:e lägsta körsträckan per invånare i Sverige. Målet är 
bland annat att trafikpåverkan ska minska. Motsvarande minskning finns till delar i 
Sverige som helhet och i Skåne län. Minsk ning en kan bero på en rad olika faktorer 
som till exempel ökad tillgänglighet till kollektivtrafik (över tid) och en ökad cykel-
trend, men också ekonomiska konjunkturer. De senaste åren har dock trafikmängden 
ökat något i Burlövs kommun.
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Körsträcka i km per invånare i Burlövs kommun, Sverige och Skåne län (Källa RUS). Notera 
Bruten Y-axel.

Kommunen bjöd in företag att delta i Skånetrampar som är en kampanj för att ersätta 
bilburna arbets- och tjänsteresor med cykling. 

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 jäm-
förelse. Enligt av talet med Banverket från 2008 om utbygg naden av Södra Stambanan 
kommer järnvägen att vara nedsänkt i tråg i Åkarp. Avsikten är att antalet bullerstörda 
ska minska jämfört med idag. Bullergruppen, som bildats tillföljd av kommunens bul-
lerutsatta läge, har under 2012 påbörjat arbetet med åtgärder. Under 2012 togs beslut 
om bullervallsutformning längs E6/E20 i Åkarp. Ett av syftena med gruppen är att se 
över hur kommunen kan förenkla för verksamheter som bullrar att genomföra åtgär-
der, genom att försöka samordna ev. planer, tillstånd och jordmassor som uppkommer 
i t.ex. byggprojekt. Myndighetsutövningen sker dock parallellt med arbetet i buller-
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gruppen i vanlig ordning. Till följd av den ökade mängden planeringsuppdrag har 
arbetet det första halvåret gått långsammare än tidigare. Målet är att kommunen ska 
arbeta för att bullerproblemen ska minska och att riktvärdena inomhus och i bostads-
miljöer ska nås till 2015.
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Ställningstagande karta för trafik och annan infrastruktur där bland annat bullerreducerande 
åtgärder är inritade (Källa: Burlövs kommun, Utställningshandling Framtidsplan)

Restavfallet i kommunen (inkl. Malmö stad) minskade under 2012 till 252 kg/inv 
gentemot 2011. Den tidigare ökningen (2011) beror på en omklassning av innehållet i 
direkttömmande containrar. I november 2012 infördes obligatorisk matavfallsinsam-
ling i kommunen. Detta har bland annat inneburit att restavfallet har minskat och an-
delen utsorterat matavfall ökat. Sannolikt är mängden restavfall i Burlöv mindre än de 



Miljöbokslut 2012 Burlövs kommun

9

redovisade 252 kg/inv, eftersom matavfallssorteringen är implementerad helt i Burlöv 
men endast till delar i Malmö. Målet är att resurser tas till vara i så stor utsträckning 
som möjligt och att miljörisker ska minska.
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Restavfall insamlat i Burlövs kommun inklusive Malmö stad (källa: VA SYD). Trenden är 
nedåtgående i likhet med målet. Uppgången 2011 (och 2012) beror på omräkning av visst typ av 
avfall.

Miljöprogram 2009-2015 samt 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.

Frisk luft
Halterna av partiklar har tidigare haft en sjunkande trend. Trenden bröts dock 2011 
då uppmätta halter återigen var lite högre. År 2012 var halten åter lägre. Från och med 
2012 mäter kommunen kvävedioxid (NO2) kontinuerligt. Halterna ligger vanligen i 
nivå med de lokala miljömålen. Se sista kapitlet i miljöbokslutet.
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Försurning
I kommunen finns inga doku men terade problem med försurning.

Giftfri miljö
Rester av bekämpningsmedel och nedbrytningsprodukter förekommer i Kalineån och 
Alnarpsån. I kommunen finns ett flertal potentiellt förorenade, vilka utreds kontinuer-
ligt.

Övergödning/Levande sjöar och vattendrag
Vattendragen i kommunen är kraftigt övergödda och det bedöms inte rim ligt att hal-
terna 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 och arbetet med VA-plan påbörjades 2012. 
Målet är att övergödningen inte ska öka till år 2015 och att det ska ske en förbättring 
till 2027 i Sege å och minskning till 2015 i Alnarpsån. Mål finns också om att våtmar-
ker ska anläggas.

Va-plan - Burlövs kommun

Utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp
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VA-planen remitteras under 2013 till berörda kommunala nämnder.

Grundvatten 
Inget överuttag av vatten sker. I fråga om utsläpp från människan till grundvatten rå-
der det brist på kunskap om omfattningen. Man anser dock att Alnarpsströmmen har 
ett gott naturligt skydd i form av tät lera. Målet är att vattnet ska uppfylla EU-direktivet 
om god status.
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Ett rikt växt och djurliv/Myllrande våtmarker: 
Inom kommunen har viktiga våtmarksområden restaurerats, åter ska pats eller anlagts. 
Arbetet med att öka naturvärdena på Berns torps mosse har gått framåt i och med att 
nötkreatur betar mossen på sommarhalvåret och informationsskylt satts upp. Djuren 
är bra landskapsvårdare och förbättrar för såväl flora som fauna. Under 2012 kom 
samrådshandlingen för Burlövs nya översiktsplan, Framtidsplan, vilken beskriver na-
turvärden i stor utsträckning samt hur dessa kan utvecklas. Mål finns bland annat om 
att våtmarksareal ska öka. Våtmarksarealenen har ökat i kommunen i samband med 
utbyggnad av bebyggelsen men ännu inte i tillräcklig omfattning för att målet ska anses 
uppnått. 
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Hälsa
Hälsoläget bland kommuninvånarna kan mätas genom enkäter om  ”dålig självskat-
tad 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 %). En ny rapport 
förväntas hösten 2013. I Miljöprogram 2009-2015 användes ohälsotalet som ett mått 
på befolkningens hälsa. Ohälsotalet har sjunkit kraftigt i hela Sverige under 2000-talet, 
vilket då gör det till en dålig indikator på förändringen i Burlövs kommun. Tittar man 
däremot på rankningen mellan kommunerna ser man en relativ ökning mellan åren 
2007-2012 vilket innebär att ohälsotalen inte förbättrats i samma utsträckning som i 
övriga kommuner i landet.
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Burlövs kommun ohälsotal i förhållande till Sveriges övriga kommuner under 2000-talet. Om 
Burlövs kommun skulle haft sämst (högst) ohälsotal skulle värdet för det året varit 290 och 1 om 
kommunen varit bäst (haft lägst ohälsotal).
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- Kommunens verksamheter skall bedrivas i enlighet med de övergri-
pande miljömålen
I kommunens miljöprogram finns redovisat ett antal områden inom kommunens 
verksamheter där åtgärder ska genomföras. Nedan följer en kort redovisning av 
status för större projekt, nyckeltal med mera.

Begränsad klimatpåverkan/frisk luft
Steg i energistrategins riktning har tagits genom ansökan om medel för energieffek-
tivisering hos Energimyndigheten, varvid Burlövs kommun tillförsäkrats 280 tkr per 
år till och med år 2014 för att bedriva arbetet. Under 2011 godkändes kommunens 
strategi för energieffektiviseringar och kommunen har därmed åtagit sig att arbeta för 
att genomföra densamma. Upphandlingen av ett EPC (energy performance contrac-
ting) slutfördes och under våren 2013 kommer fördjupad energikartläggning att ske 
och åtgärder tas fram. Elen som handlas in är fortfarande miljömärkt. Från 2013 kom-
mer all el att vara märkt enligt Bra Miljöval. 2012 var i princip den totala förbrukade 
energimängden densamma som 2011 i de kommunägda lokalerna. Anledningen till 
den högre energianvändningen per ytenhet beror på att t.ex Boklunden tagits i bruk 
för vilken inte ytorna räknas. Värden innan 2009 bedöms vara osäkra. Utsläppen av 
växthusgaser från kommunens verksamheter (förbränning) har minskat från år 2009, 
undantaget 2010 som var ett kallt år.  Målet för energianvändningen är bland annat 
att den ska minska med 20 % till 2015 och att minst 50 % av elen ska vara miljömärkt. 
Kommunen kommer år 2013 att ha 100% miljömärkt el enligt Bra Miljöval. 
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Under 2012 kördes det ca 53 000 mil med kommunens fordon och privata fordon 
inom kommunens verksamhet. Detta är kortare än tidigare år och ger även ett litet ut-
slag i beräkningen för kommunens totala utsläpp. Den positiva utvecklingen beror till 
stora delar på att verksamheterna förbättrat sin uppföljning av hur fordonen används. 
Målet är att körsträckorna ska minska med 20 % till 2015. Ett varningstecken är dock 
att körsträckorna med privata fordon ökat. Detta kan ha sin förklaring i att flera av 
kommunens fordon varit obrukbara under delar av året och att nytt rapporteringssätt 
införts. Nettoresultatet för körsträckorna är dock totalt sett minskande. Inom Burlövs 
kommuns verksamhet fanns 2012 ett miljöfordon och ett på ingång. Fullmäktige har 
under 2010 beslutat om en policy för anskaffning av fordon, vilken bland annat inne-
bär att vid nyanskaffning ska fordonen, där så är möjligt, vara klassade som miljöbilar. 
Under 2012 fortsatte arbetet med att ta fram en resepolicy med syfte att minska miljö-
påverkan från resandet. Arbetet är dock nedprioriterat på grund av tidsbrist. Kommu-
nen deltog i Skånetrampar som är en kampanj för att ersätta bilburna arbets- och tjäns-
teresor med cykling. Totalt deltog 52 anställda i kampanjen. Miljödiesel och ASPEN 
används i alla fordon och motorredskap anpassade för miljöbränslen (arbetsmaskiner). 

Kommunen har under 2012 mätt luftkvaliteten avseende PM10, PM2,5 och NO2 och 
ger ut en luftrapport årligen.
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Körsträckan med kommunala fordon har minskat samtidigt som körsträckan med privata har 
ökat. Den totala sträckan har dock minskat.

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. I vilken ut-
sträck ning miljöaspekter beaktas vid inköp är oklart. Under 2012 gick knappt 25 % av 
livsmedelsbudgeten ekologiska och miljömärkta livsmedel, vilket är vad målsättningen 
anger. 

Under 2012 skulle Hållbar Utveckling Skåne återuppta sitt projekt om miljö i offentlig 
upphandling (MILOU II), vilket skulle ge Burlövs kommun chansen att utveckla sig 
även inom detta område. Projektet blev dock uppskjutet till 2013. Under året har upp-
handling av el märkt Bra Miljö skett. Tre fordon, som är så kallade, miljöfordon har 
handlats upp. I projekteringsarbetet för kommunens nybyggnationer har miljöfrågorna 
fått högre status avseende till exempel avfallshanteringen och produktval.

Kommunen bör enligt miljöprogrammet avstå (till år 2015) från kemisk ogräsbekämp-
ning på offent lig mark. Den ogräsbekämpning som bed rivs med kommunens personal 
sker utan användning av bekämpningsmedel. Däremot har de entreprenörer som kom-
munen anlitar tidigare använt bekämpningsmedel. Under 2012 förbrukades dock inga 
kemiska bekämpningsmedel på kommunens uppdrag. En bekämpningsmedelspolicy 
togs fram för beslut under 2012. Beslut väntar dock på ekonomisk redovisning. 
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Förbrukad mängd kemiska bekämpningsmedel

Förbrukningen av bekämpningsmedel av kommunens anlitade entreprenörer.

Säker strålmijö 
Under 2006 genomfördes radonmätningar i samtliga skolor, förskolor och fritidshem. 
Mätningarna visade inga höga värden och inga åtgärder behövde vidtas. Under året ar-
betade kommunen tillsammans med MalmöLundregionen för att förbättra handlägg-
ningen och kravställandet avseende kraftledningar när nya koncessioner ska prövas.

Myllrande våtmarker/Levande sjöar och vattendrag/Ett rikt växt och 
djurliv
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. Under 2012 kom samrådshandlingen för Burlövs nya översiktsplan 
vilken bl. a. beskriver hanteringen av vatten samt hur den kan utvecklas. Kommunen 
har arbetat med en ny VA-plan.

Under 2012 arbetade kommunteknik med återplantering av träd.

God bebyggd miljö 
En kartläggning av avfallshanteringen i de kommunala verk samheterna genomför-
des 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 kunskapsstöd. Inom Burlövs 
kommuns verksamheter källsorterar alla verksamheter ut sitt matavfall (i permanenta 
fastigheter).

Samtliga objekt i tätbebyggda områden i bevarandeplanen är nu skyddade i detaljplan, 
utom Burlövs kyrkby då den ännu inte blivit detaljplanerad.
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FRAMTIDSPLANFÖR BURLÖVS KOMMUN

Översiktsplan, Utställningshandling 130919

Framtidsplan - Burlövs kommun
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfat-
tar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 
samhällsutvecklingen och den fysiska miljön samt innehålla kommunens politiska 
vision. Burlövs översiktsplan har fått namnet ”Framtidsplan för Burlövs kommun”.

Översiktsplanen - Framtidsplanen inleds med en introduktion med bakgrundsinfor-
mation om Burlövs kommun samt vilka huvudfrågor och utmaningar som har varit 
utgångspunkt för översiktsplanearbetet. Burlövs roll i regionen och mellankommunala 
frågor tas också upp. Därefter följer en sammanfattning av översiktsplanens viktigaste 
ställningstaganden och konsekvenser i ett helhetsperspektiv.

Sammanfattningen följs av fem kapitel som vart och ett behandlar ett ämnesområde. 
Varje kapitel innehåller beskrivande texter inom respektive ämnesområde. De beskri-
vande texterna tar bland annat upp nationella, regionala och lokala mål som finns för 
just det ämnesområdet, sedan beskrivs ämnesområdets förhållande i Burlövs kommun 
idag. Vidare finns en beskrivning av ämnesområdets möjligheter i Burlöv och hur 
kommunen vill utvecklas.

Sist i respektive kapitel finns kartor och texter som redovisar kommunala ställnings-
taganden och markanvändningen. Dessa sidor har extra markerade röda sidhuvuden 
och sidfötter. Huvudställningstagandena med konsekvenser finns tydligt listade i 
tabellform. Ställningstagandena gäller såväl bevarande som framtida utveckling av 
kommunens mark- och vattenområden.

Ställningstagandena gäller för en tidsperiod om upp till cirka tjugo år och många är av 
visionär karaktär.

Ämneskapitlen följs av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Utställning!

Framtidsplanen är på utställ-
ning mellan den 3 oktober och 
den 5 december.

Under utställningen kan man 
lämna synpunkter och se hur 
synpunkter under samrådet 
bemötts.
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Luften i Burlöv 2012
Burlövs kommun ligger i en storstadsregion. I och i närheten av kommunen finns 
betydande infra struktur i form av stora vägar, järn vägar och industrier, vilka bidrar 
till den luft kvalitet som råder i kommunen. Enligt miljöbalkens 5:e kapitel och 
förordningen om luftkvalitetsnormer har kommunen ansvar för att kontrollera att 
gällande miljö kvalitets normer efterlevs. Därtill har kommunen och läns styrelsen 
antagna miljömål för luft, som kommunen strävar efter att uppnå. Till skillnad från 
miljö kvalitets nor merna är miljömålen inte juridiskt bindan de.

I Burlövs kommun sker kontrollen av miljökvalitets normerna (MKN) genom mät-
ningar, be räkningar och objektiva skattningar. År 2006 genomfördes en större studie 
av luften, vilken visade att kommunen behövde mäta partiklar (PM10) kontinuer-
ligt. Luftkvaliteten avseende partiklar har sedan dess blivit bättre och lagstiftningen 
förändrats, vilket innebär att detta krav inte längre står kvar. Luft kvaliteten rapporteras 
årligen till natur vårdsverket och redovisas i kommunens miljö bok slut.

2012 var ett normal-år med avseende på luftkvaliteten i kommunen, såväl som i regio-
nen i övrigt. Den största delen förklaras av gynnsamma väderförhållanden.

Partiklar
Partikelhalten sjönk återigen under 2012. Under 2012 mättes PM10 endast intermit-
tent, det vill säga under ett par minuter varje timma för att åstadkomma ett månads-
medelvärde. Årsmedelvärdet för PM10 var långt under själva miljö kvalitets normen 
(<50%). Sannolikt överskreds nedre utvärderingströskeln med avseende på antal 
dygnsöver skridanden men inte avseende årsmedelvärdet. Till följd av att den nedre ut-
värderingströskeln sannolikt överskridits 2012 och tidigare år måste det fortsatt ske en 
kontroll genom t.ex. indikativa mätningar. Om dessa mätningar visar på högre halter 
kan det bli aktuellt att återuppta de kontinuerliga mätningarna av PM10, som kommu-
nen tidigare varit tvungen att genomföra. 

Baserat på modelleringar och mätdata bedöms majoriteten av invånarna i kommunen 
i genomsnitt exponeras för partikelhalter under det lokala miljömålet på 18 μg/m3 

avseende PM10 under ett normalår. Enligt preciseringen av det nationella miljömålet 
fram till år 2020 ska årsmedelhalten vara högst 15 μg/m3 och dygnsmedelhalten vara 
högst 30 μg/m3. Sannolikt är halterna strax över det nationella preciseringen avseende 
årsmedelhalten i urbana bakgrundsmiljöer i Burlövs kommun, men under dygnshal-
terna sett som 90-percentil. Betänkas bör dock att medelhalten över tre år (2010-2012) 
för Vavihill (regional bakgrundsluft utan lokal påverkan i Svalövs kommun) var 14,8 
μg/m3. Burlövs kommun kan därmed inte nå det nationella målet även om de lokala 
emissionerna skulle vara i princip noll.

PM10-halter i förhållande till miljökvalitetsnormer och miljömål. Förkortningar: MKN = Miljökvalitets-
norm, NUT = nedre utvärderingströskeln, ÖUT = Övre utvärderingströskeln. * 2012 års resultat avser inter-
mittenta mätningar på samma plats. Resterande mätresultat bygger på kontinuerliga dygnsmedelvärden.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för luft 
an ger den nivå som männi skor 
och natur kan ut sättas för utan 
att risk för olägen  heter upp-
kommer. Nor merna bestäms av 
EU och står inskrivna i miljö lag -
stiftningen (5 kap miljö bal ken). 
Det är kommunens skyl dighet 
att se till att normerna klaras 
i samband med exempel vis 
plan er, tillsyn och tillstånds-
pröv ningar. Varje kommun ska 
kont roll era att miljö  kvali tets -
normerna inte över   skrids inom 
kommunen. Om det be hövs för 
att en miljö kvalitetsnorm ska 
kunna upp fyllas, ska ett åt gärds  -
program upprättas.

Miljökvalitetsmål
Luften skall vara så ren att 
männi skors hälsa 
samt djur, växter och 
kultu r värden inte 
skadas.

 2010 2011 2012* Miljömål lokalt MKN

PM 10 (årsmedelvärde) 16,5 μg/m3 20 μg/m3 17 μg/m3 18 μg/m3 40 μg/m3

Dygn över 25 μg/m3 43 dygn 82 dygn Sannolikt över - 35 dygn (NUT)

Dygn över 30 μg/m3 20 dygn 54 dygn Sannolikt under 35 dygn -

Dygn över 35 μg/m3 8 dygn 34 dygn Sannolikt under - 35 dygn (ÖUT)

Dygn över 50 μg/m3 3 dygn 9 dygn Sannolikt under - 35 dygn
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Resultatet under 2012 för PM2,5 visar på relativt låga halter jämfört med MKN och 
nivåer uppmätta i Malmö. Medelhalten i Burlöv under året var ca 7,9 μg/m3 i urban 
bakgrund och 8,8 μg/m3 i gaturumsmätningarna. I Malmö (taknivå, rådhuset) var 
årsmedelhalten ca 11 μg/m3. Resultaten visar att kommunen inte ligger över vare sig 
MKN (<50%) eller utvärderingströsklarna under ett normal år likt 2012. 

Det lokala miljömålet och den nationella preciseringen för PM2,5 klarades både i gatu-
rum och urban bakgrund avseende årsmedelvärde. Enligt naturvårdsverkets tolkning 
ska preciseringen för högsta dygn ses som 90-percentil vilket innebär att det får över-
skridas motsvarande 35 dygn. Med denna tolkning klarar Burlövs kommun miljömålet 
även för dygnsöverskridanden. Baserat på mätdata och objektiva skattningar bedöms 
majoriteten av invånarna i kommunen i genomsnitt exponeras för partikelhalter under 
den nationella preciseringen för miljömålet avseende PM2,5 under ett normalår.

 2010 2011 2012 Delmål lokalt MKN

PM 2,5 (årsmedelvärde) 8,2 μg/m3 11,7 μg/m3 7,9 / 8,8* μg/m3 10 μg/m3 25 μg/m3

ÖUT   - 17 μg/m3

NUT   - 12 μg/m3

Dygn över 25 μg/m3 11 dygn 31 dygn 11 dygn 35 dygn -
PM2,5-halter i förhållande till miljökvalitetsnormer och miljömål. Förkortningar: MKN = Miljökvalitets-
norm, NUT = nedre utvärderingströskeln, ÖUT = Övre utvärderingströskeln. *avser gaturumsmätningar 
övriga resultat är urban bakgrund.

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 började kommunen 2012 att mäta NO2 kontinuerligt vid Lundavägen 35. Dessa 
mätningar tyder på att årsmedel halterna inte överskrider miljökvalitetsnormer eller 
utvärderingströsklar och att halterna troligen är som högst vid Lundavägen och Dal-
byvägen. De svåraste utvärderingströsklarna att nå när det gäller NO2 är dock dygns-
medelvärdena. Endast 7 dygnsmedelvärden får överskrida 36  μg/m3 för nedre utvär-
deringströskeln och 48 μg/m3 för övre utvärderingströskeln. Mätresultaten bekräftar 
att inga utvärderingströsklar överskrids på årsbasis eller dygnsbasis vid mätpunkten. 
När det gäller NO2 spelar dock gaturummets utformning större roll än för partiklar 
och sannolikt är halterna högre på Lundavägen vid biblioteket och vid Dalbyvägen där 
luften kan stängas in i högre utsträckning. Lundavägen 35 valdes för att den anses re-
presentativ för ett större område där människor vistas mer än tillfälligt. Den förväntas 
ha generellt höga halter med kommunens mått mätt och ligger inte vid en punktkälla. 
En förutsättning för att mäta är också att det finns en lokal tillgänglig för instrumen-
ten. Nackdelen med platsen är att gaturumet inte är helt slutet, det vill säga inte har 
höga byggnader på båda sidorna om vägen. I slutna gaturum ökar halterna för NO2. 
Sannolikt är halterna något högre vid biblioteket på Lundavägen och på en del ställen 
vid Dalbyvägen. Dessa två platser är dock inte representativa för speciellt många andra 
platsar i kommunen, helt enkelt för att slutna gaturum till stor del saknas i kommunen.

Det kan dock finnas gaturum, som till exempel Lundavägen vid biblioteket, där nedre 
utvärderingströskeln överskrids. En del indikativa mätningar tyder på att halterna är 
något högre vid det övergripande vägnätet än vid Lundavägen 35, men inte vid biblio-
teket vid Lundavägen. Inga av de genomförda mätningarna är dock alarmerande höga 



20

Miljöbokslut 2012 Burlövs kommun

eller ens över miljömålet viktat på helårsbasis (objektiv skattning).  I jämförelse med 
andra indikativa mätningar utförda i kommunen och modelleringar är det sannolikt 
få platser där människor vistas mer än tillfälligt, som har högre årsmedelvärde än 
miljömålet. 
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NO2 μg/m3

MKN (max 7 dygn)

ÖUT (max 7 dygn)

NUT (max 7 dygn)

Variationer av NO2-halter över året (μg/m3)

2012 Lokalt miljömål MKN

NO2 (årsmedelvärde) 14 μg/m3 20 μg/m3 40 μg/m3

Dygn över 36 μg/m3 3 - 7 dygn (NUT)

Dygn över 48 μg/m3 0 - 7 dygn (ÖUT)

Dygn över 60 μg/m3 0 - 7 dygn

Sammanfattande tabell över NO2-halter i Burlövs kommun (Lundavägen 35) satt i förhållande till MKN 
och miljö mål. Förkortningar: MKN = Miljökvalitetsnorm, NUT = nedre utvärderingströskeln, ÖUT = Övre 
utvärderingströskeln.

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.

Halterna av svaveldioxid i Burlövs kommun bedöms också vara betydligt lägre än både 
miljökvalitetsnormer 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 i tätorterna minskar hal terna där. 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 regio-
nala bakgrundshalter) är lägre än normerna. Tidigare mätningar visar att Vavihill har 
10-40% högre halter än i Burlövs kommun. Under de senare åren har dock halterna 
marknära ozon ökat vilket har aktualiserat nya mätningar i t.ex. Malmö. 

Även haltenerna av kolmonoxid och tungmetaller i partiklar be döms vara betydligt 
lägre än miljökvalitets normerna, då undersökningar i Malmö visar att halterna är be-
tydligt lägre än normen även i de mest trafikintensiva områdena.

1  VOC, Lättflyktiga organiska ämnen

Vägtrafik är en stor källa till diverse 
föroreningar.
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Filterbyte av PM2,5 på Svenshögsko-
lans tak.

På Lundavägen 35 i 
Arlöv mäts PM10 och 
PM2,5 intermittent 
med månadsupplös-
ning i gaturum.

Här mäts också NO2 
kontinuerligt med 
dygnsupplösning i 
gaturum.

Mätutrustning för NO2.

Luftintag partiklar och NO2.

På Svenshögskolans 
tak mäts PM2,5 
kontinuerligt med 
dygnsupplösning i 
urbanbakgrund

Mätplatser i Burlövs kommun 2012
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Miljöprogram 2009-2015

MILJÖPROGRAM 2009–2015



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 lokala miljömål. Delmålen lokalt ser dock ut att hållas avseende luftkvalitet.
Bara naturlig försurning

I kommunen finns 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 finns 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 flora och 
fauna eller bidrar till goda livsmiljöer.
Grundvatten av god kvalitet
I kommunen bedöms inte överuttag av grundvatten och inte heller utsläpp från männis-
kan några större problem. Kunskapsluckor om föroreningar finns dock. Målet kan nås så 
vida inte föroreningar påträffas.
Hav i balans samt levande kust (och skärgård)
Även om vi når lokala miljömål finns 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 och transportbe-
hov 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. Pla-
nen kommer att ge ett detaljerat kunskapsunderlag om hur situationen i kommunen är, ?

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

Nära! Målet är nära att nås. Det finns 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


