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Sammanfattning 
Burlövs kommuns vision om hur kommunen ska se ut år 2030 sammanfattas av målorden 
Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse. Visionen innebär också att Burlöv ska vara en ekolo-
giskt hållbar kommun med grönska och sköna rekreationsområden för alla. 

Utöver visionen finns kommunfullmäktiges övergripande mål 2019–2022, där mål om det 
Hållbara, Attraktiva, Trygga och Tillgängliga Burlöv finns. 

Miljöprogrammet utgör ett av de övergripande miljöstrategiska dokumenten för att ta arbe-
tet med hållbarhet ett steg närmare att bli verklighet i enlighet med kommunens mål och 
resurser. 

Genom att koppla ramåtgärder till miljömålen skapas bra förutsättningar för det fortsatta 
miljöarbetet i kommunens verksamhet. Ramåtgärderna utgör basen i miljöprogrammet och 
återfinns i bilaga 1.  

Miljöprogram 2030 har tre målområden: 

1. Frisk luft – Hållbara transporter 
2. Hållbar konsumtion och produktion. 
3. Rent vatten – Hållbar utveckling av natur och stad 

Målområdena är framtagna utifrån de åtgärder som länsstyrelsens handlingsprogram före-
slår för att nå de nationella miljömålen. Under de tre övergripande målområdena finns mer 
specifika kvalitativa och kvantitativa lokala målsättningar för kommunens arbete 

Miljöprogrammet samverkar med andra strategier och planer, t.ex. kommunfullmäktiges 
övergripande mål och budget. För att ramåtgärderna ska få en tydlig förankring i verksam-
heten har exempel på åtgärder brutits ner och anpassats till en ”att göra”-nivå för den/de 
avdelningar och funktioner som kan åstadkomma störst effekt. ”Att göra”-nivån beslutas inte 
i och med antagandet av miljöprogrammet, men återfinns i bilaga 3 som exempel på åtgär-
der. 
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Historik Ersätter Miljöprogram 2009–2015, antaget av kommun-
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Dokumentansvarig Tillväxtchef 
Förvaltning Kommunledningsförvaltningen 
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Bilagor  
Miljöprogram 2030 kompletteras av fem bilagor som utgörs ramåtgärder, kunskapsunderlag, 
exempel på hur miljöprogrammet kan genomföras i kommunens verksamheter, exempel på 
indikatorer samt arbetsprocessen. Bilagorna beslutas inte i och med miljöprogrammets anta-
gande och återfinns därför som separata dokument. 

Bilaga 1. Ramåtgärder 

Bilaga 2. Nationella miljömål och läget i Burlövs kommun 

Bilaga 3. Exempel på åtgärder för kommunens verksamheter 

Bilaga 4. Exempel på indikatorer 

Bilaga 5. Arbetsprocessen  
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Inledning 
Burlövs kommuns miljöprogram är ett övergripande strategiskt dokument som visar rikt-
ningen för Burlövs kommuns miljöarbete. Programmet utgår från visionen om det Hållbara 
Burlöv 2030. Då Vision 2040 tas fram parallellt får miljöprogrammet eventuellt anpassas i en-
lighet med ny vision och eventuella nya mål från och med år 2023. 

Miljöprogrammets primära funktion är att utgöra grund för mål och ramåtgärder för det 
fortsatta miljöarbetet i kommunen. Ramåtgärderna återfinns i bilaga 1. Hur genomförandet 
av ramåtgärder kan ske beslutas fortlöpande för att miljöprogrammet ska ha en längre livs-
längd och kunna följa med samhällsutvecklingen. Exempel på påbörjan av genomförande 
finns i bilaga 3. 

Miljöprogrammet bearbetar och integrerar även det svenska miljömålssystemet (se sveri-
gesmiljomal.se) som består av ett generationsmål, 16 miljömål och 17 etappmål inom bland 
annat områdena biologisk mångfald, avfall, klimat och farliga ämnen. Under programtiden 
kommer dock nya nationella etappmål att tas fram vilket gör att anpassning kan komma att 
behöva ske.  

Det svenska miljömålssystemet definierar den ekologiska dimensionen av FN:s globala håll-
barhetsmål (se globalamalen.se) på det nationella planet. De nationella miljömål som främst 
berör Burlövs kommun är Begränsad klimatförändring, Frisk luft, Bara naturlig försurning, 
Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och 
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myll-
rande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv.  

Länsstyrelsen Skåne har i stället för egna miljömål valt att arbeta med ramåtgärder genom 
handlingsprogrammet ”Skånska åtgärder för miljömålen 2016–2020”, vilket ligger till grund 
för framtagandet av Burlövs kommuns miljöprogram. 

Kommunens roll i miljöarbetet 
Kommunerna har en viktig roll i arbetet för att nå de nationella miljömålen. Rollen är bred då 
det är många olika typer av kommunal verksamhet som kan göra skillnad i samhället. Sveri-
ges kommuner är till exempel stora konsumenter av både varor och tjänster och kan därmed 
främja en mer hållbar konsumtion genom upphandlingar. Kommunerna är också tillsynsmyn-
dighet för stora delar av den lagstiftning som reglerar hur vi får påverka miljö och hälsa. 

Kommunerna kan också påverka medborgarna genom göra det lätt att göra rätt vid plane-
ring av infrastruktur och informationsinsatser. De är även huvudman för det pedagogiska ar-
betet i skolor och förskolor. 

En stor del av den natur som finns runt omkring oss förvaltas av eller är planlagd av kommu-
nen. Kommunen har också ett särskilt ansvar för exempelvis avlopp och avfallshantering, 
samt att luft och vatten är av tillräckligt god kvalitet. 
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Miljöprogrammets struktur 
Miljöprogrammets tre målområden är: 

1. Frisk luft – Hållbara transporter 
2. Hållbar konsumtion och produktion 
3. Rent vatten – Hållbar utveckling av stad och natur 

Varje målområde har ett antal lokala målsättningar. Målsättningarna baseras på vilka åtgär-
der och förhållningssätt som bedöms vara rimliga över tid och bidrar till att de nationella mil-
jömålen kan nås. Målsättningarna länkas till ett antal ramåtgärder (bilaga 1) som har länssty-
relsens åtgärdsprogram som grund. 

Ramåtgärderna har också skalats av från detaljerade exempel för att förenkla åtgärdernas 
läsbarhet och för att inte detaljreglera arbetet samt kunna anpassas till tillgängliga resurser. 
Exempel på konkreta åtgärder finns dock med i bilaga 3 för att tydligare ge exempel på vad 
ramåtgärderna kan innebära. Ramåtgärderna är i de flesta fall formulerade så att de på sikt 
kan integreras i det dagliga arbetet. Genomförande är inte statiskt utan kan och bör föränd-
ras över tid. Hur genomförandet ska ske beslutas sedan i respektive förvaltnings verksam-
hetsplan. 

Beslut och genomförande 
Kommunfullmäktiges beslut om att anta miljöprogrammet innebär att kommunen ställer sig 
bakom målsättningarna för miljön i detta program. Beslutet innebär också att fullmäktige 
uppdrar åt nämnderna att arbeta med de ramåtgärder som presenteras i programmet. Full-
mäktige behandlar nämndernas resursbehov i det årliga budgetbeslutet, nämnderna i sin år-
liga internbudget, förvaltningarna i sina verksamhetsplaner. Den årliga resurstilldelningen 
styr mot målens uppnående helt i enlighet med Burlövs kommuns styrmodell. 

Ramåtgärderna är övergripande och kan därför rymma flera olika konkreta åtgärder. Ramåt-
gärderna är inte kostnadsberäknade. Många åtgärder ingår redan i den kommunala verksam-
heten och ramåtgärderna är inte alltid tillräckligt specifika för att nivån ska kunna bedömas 
eller för att de också inkluderar åtgärder i andra styrdokument.  Kostnaden tas i stället fram 
för de aktiviteter som genomför ramåtgärderna inom ramen för den normala verksamhets-
planeringen och budgetarbetet. 

Vid varje ramåtgärd i bilaga 1 visas en eller flera symboler som representerar den funkt-
ion/avdelning/förvaltning som har stor möjlighet att påverka ramåtgärden. Dessa funktion-
er/avdelningar/förvaltningars nämnd har därmed också störst ansvar för att aktiviteter ge-
nomförs så att ramåtgärden kan anses genomförd. Vidare exempel på genomförande finns i 
bilaga 3. 

Miljöprogrammet ska revideras varje mandatperiod.    

  



  KS/2020:26-439 

6 (11) 
 

Frisk luft – Hållbara transporter 
Transporter av både personer och varor är idag den största direkta utsläppskällan till såväl 
växthusgaser och lokala luftföroreningar som kväveoxider och partiklar, samt buller. Trans-
porterna är viktiga för att få samhället att fungera och utvecklas och bidrar till tillväxt. Ande-
len bilresor ska gradvis minska till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik. Samtidigt behö-
ver alla resor gradvis ske med fossilfria bränslen. 

Om transporterna sker på ett hållbart sätt kommer: 

• invånarna och miljön att i mindre grad utsättas för skadliga luftföroreningar som bland 
annat kan ge hjärt- och kärlsjukdomar, astmatiska besvär, tidigarelagda dödsfall samt or-
sakar skördebortfall och korrosion av kulturbyggnader, 

• Burlövs kommun att bidra minskade klimatförändringar, som exempelvis leder över-
svämningar till följd av att havsnivån höjs och att skyfall blir intensivare och att färre in-
vasiva arter kan etableras till följd av förändrade livsmiljöer, 

• invånarna att utsättas för mindre buller vilket annars bland annat leder till sömnpro-
blem, sämre skolresultat, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 
 

Nationella miljömål 
Frisk luft – Hållbara transporter syftar i första hand till att nå de nationella miljömålen: Be-
gränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö, Bara naturlig försurning. 

Lokal målsättning 
För ramåtgärder som ökar måluppfyllelsen, se bilaga 1. 

1.1 Fler fossilbränslefria resor och transporter 
I Burlövs kommun ökar andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik.  

Burlövs kommun arbetar för en fossilbränslefri fordonsflotta inom organisationen. För invå-
nare och näringsliv ska infrastrukturen för fossilbränslefria transporter öka.  

Arbete som kan genomföras i riktning mot målsättningarna är bland annat att planera och 
genomföra trafikåtgärder som förbättrar för gång, cykel och kollektivtrafik och infrastruktur 
för förnybara drivmedel samt verka för beteendeförändringar och informera om luft och kli-
matförändringar.  

1.2 Mindre buller 
Burlövs kommun verkar för att minska antal invånare som utsätts för buller, genom att aktivt 
arbeta med åtgärder som minskar bullerkällorna och ökar skyddsåtgärder. 

Arbete som kan genomföras i riktning mot målsättningarna är bland annat ett strategiskt ar-
bete för att prioritera bullerutsatta platser och finna synergier vid byggnation av annan infra-
struktur och områden för att sänka bullernivåerna generellt. 
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Hållbar konsumtion och produktion 
Konsumtion av både privatpersoner och verksamheter har stor påverkan på miljön. Inte bara 
där produkten konsumeras utan även där den produceras. Även efter produkten har använts 
fortsätter miljöpåverkan på olika sätt. Vilken typ av miljöpåverkan produkten har varierar 
kraftigt beroende på vilken produkt det är, hur den produceras, hur den används och hur 
den sedan tas om hand efter den har använts. I Burlövs kommun konsumeras många typer 
av produkter men det är också en plats för produktion av många produkter som sedan kon-
sumeras nationellt och internationellt. 

Om konsumtion och produktion sker på ett hållbart sätt kommer: 

• Invånarna och miljön att utsätts för färre miljögifter som kan ge skador på både lång och 
kort sikt, 

• kemikalier som exempelvis flamskyddsmedel och bekämpningsmedel i minskad utsträck-
ning återfinnas i vattendrag, 

• Burlövs kommun att bidra i mindre omfattning till klimatförändringar, som exempelvis 
leder till översvämningar till följd av att havsnivån höjs och att skyfall blir intensivare och 
att färre invasiva arter kan etableras till följd av förändrade livsmiljöer, 

• Burlövs kommun att bidra till mindre miljöförstöring och till förbättrad livsmiljö, även i 
andra länder, 

• Burlövs kommun att ha en avfallshantering där resurserna i avfallet tas till vara i större 
utsträckning, 

• Burlövs kommun att medverka till att en god status i vattendrag, grundvatten och hav 
kan nås. 
 

Nationella miljömål 
Hållbar konsumtion och produktion syftar i första hand till att nå de nationella miljömålen: 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvat-
ten av god kvalitet, Hav i Balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning samt Ett 
rikt odlingslandskap 

Lokal målsättning 
För ramåtgärder som ökar måluppfyllelsen, se bilaga 1. 

2.1 Mindre energianvändning och mer förnybar energi 
I Burlövs kommun minskar energianvändningen samtidigt som användningen av förnybar 
energi ökar. För kommunen som organisation innebär detta att energianvändningen minskar 
med 30 % till år 2025 och för kommunen som geografiskt område minskar den med 30 % till 
2030. Utsläppen av växthusgaser minskar med 40 % för det geografiska området till 2030. 
(Mål enligt befintliga måldokument. Vid revidering av energiplan uppdateras målen.) 

Arbete som kan genomföras i riktning mot målsättningarna är bland annat utveckling av 
energisystem, fasa ut fossil energi och planering med energihänsyn. 
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2.2 Mindre avfall och mer återvinning 
I Burlövs kommun verkar för att kretsloppsplanens mål uppfylls.  

Arbete som kan genomföras i riktning mot målsättningarna är bland annat att utveckla ett 
system för återanvändning inrättas (internt) och avfallet som uppstår källsorteras samt att 
svinn minimeras. 

2.3 Mindre utsläpp till kommunens vattendrag 
I Burlövs kommun minskar utsläppen till vatten så att miljökvalitetsnormerna på sikt kan nås. 

Arbete som kan genomföras i riktning mot målsättningarna är bland annat åtgärder enligt 
VA-plan, dagvattenstrategi och vattenplan genomförs och efterlevs. Verksamheter med stor 
miljöpåverkan prioriteras vid tillsyn och kommunen avstår kemiska bekämpningsmedel. 

2.4 Mindre skadliga ämnen 
I Burlövs kommun minskar utsläpp av ämnen som har negativa miljö- och hälsopåverkan från 
verksamheter och privatpersoner.  

Arbete som kan genomföras i riktning mot målsättningarna är bland annat ställa miljökrav 
vid upphandling och inköp samt nybyggnation samt ta fram och genomföra en kemikalieplan. 
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Rent vatten – Hållbar utveckling av natur och stad 
Den fysiska miljön är i ständig förändring och utveckling och det finns många konkurrerande 
intressen om hur den fysiska miljön i Burlövs kommun bör utvecklas. För att utvecklingen ska 
vara långsiktigt hållbar behöver den ske på ett sätt som gynnar både människor, djur och 
växter. 

Om en utveckling av natur och stad sker på ett hållbart sätt kommer 

• invånarna att få bättre möjligheter till rekreation och därmed bättre folkhälsa, 
• Burlövs kommun att ta tillvara de ekosystemtjänster och ekosystem som naturen erbju-

der vilket minskar kostnaderna på längre sikt, 
• risken för översvämningar att minska, vilket minskar kostnaderna på lång sikt, 
• hanteringen av mark- och vattenfrågor att bidra till att minska läckage från markanvänd-

ningen som exempelvis övergödning av vatten och hav,  
• naturens egenvärde at uppmärksammas och utvecklas. 

 

Nationella miljömål 
Rent vatten – Hållbar utveckling av natur och stad syftar i första hand till att nå de nationella 
miljömålen: Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i Balans samt 
levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Ett rikt odlingslandskap, Giftfri miljö, God be-
byggd miljö, Ett rikt djur och växtliv samt Myllrande våtmark. 

Lokal målsättning 
För ramåtgärder som ökar måluppfyllelsen, se bilaga 1. 

3.1 Bevara Burlövs kommuns natur 
I Burlövs kommun finns strategier som genomförs för hur värdefull natur ska bevaras och 
förstärkas. 

Arbete som kan genomföras i riktning mot målsättningarna är bland annat att ha en uppda-
terad naturvårdsstrategi, rikta naturvårdsåtgärder och tillämpa skadelindringshierarkin.  

3.2 Säkerställ våtmarker och dammar 
I Burlövs kommun bibehålls och utökas om möjligt ytan av våtmarker och dammar. 

Arbete som kan genomföras i riktning mot målsättningarna är bland annat att arbeta för att 
nya våtmarker anläggs och sköter befintliga samt förbättrar svämplan på lämpliga platser. 

3.3 Säkerställ allemansrättslig mark 
I Burlövs kommun bibehålls och utökas om möjligt den allemansrättsliga ytan och natur- och 
kulturvärden tillgängliggörs och bevaras. 

Arbete som kan genomföras i riktning mot målsättningarna är bland annat att skydda natur 
och kulturvärden i exempelvis detaljplaner och arbeta för att markägare tillgängliggör områ-
den med naturvärden. 
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3.4 Mindre gifter i marken 
I Burlövs kommun genomförs åtgärder för att minska negativ påverkan på vattensystemen 
från bebyggelse och jordbruksmark. 

Arbete som kan genomföras i riktning mot målsättningarna är bland annat att delta i inform-
ationsinsatser för att minska spridning av kemikalier i naturen och aktivt arbeta med förore-
nade områden genom exempelvis tillsyn. 

3.5 Klimatanpassning 
I Burlövs kommun följer och vidtar lokala åtgärder för att minska påverkan på samhället av 
ett förändrat klimat. 

Arbete som kan genomföras i riktning mot målsättningarna är bland annat arbete med åt-
gärder i vattenplanen och blågröna lösningar.  
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Uppföljning 
En viktig del i genomförandet av miljöprogrammet är uppföljningen. Uppföljningen måste 
vara väl avvägd för att bidra till tillitsstyrning och ska integreras i andra uppföljningsrutiner, 
exempelvis årsredovisningen. 

Fokus på åtgärder 

Eftersom miljönyttan uppstår först när en åtgärd genomförs är den viktigaste uppgiften i 
uppföljningen att säkerställa kommunens arbete med åtgärderna. Detta sker genom att re-
spektive nämnds internbudget och förvaltningens verksamhetsplan omfattar viktigare mo-
ment som återrapporteras i årsredovisningen. 

Nyckeltal 

Eftersom de nationella miljömålen och preciseringarna beskriver en hållbar miljöstatus, är de 
en viktig del i uppföljningen av miljöarbetet. Vissa preciseringar och mål är dock inte möjliga 
att utvärdera på kommunal nivå. Bilaga 2 ger en tillbakablick över status för respektive nat-
ionellt miljömål.  

I Bilaga 4, finns exempel på viktiga indikatorer. 



Miljöprogram 2030
Burlövs kommun

Bilaga 1. Ramåtgärder



2

Varför ramåtgärder?
För a   de lokala målsä  ningarna ska kunna nås fi nns e   
antal ramåtgärder som kan genomföras. Ramåtgärder-
na har länsstyrelsens åtgärdsprogram som grund men 
omarbetats för a   passa bä  re för Burlövs kommuns 
förutsä  ningar. Ramåtgärderna har också skalats av från 
detaljerade exempel för a   förenkla åtgärdernas läsbar-
het. Åtgärderna i det ursprungliga formatet, med vissa 
anpassningar för Burlövs kommun, fi nns dock med i bila-
ga 3 för a   tydligare beskriva vad åtgärderna kan inne-
bära. Ramåtgärderna är i de fl esta fallen formulerade 
så a   de på sikt ska integreras i det dagliga arbetet. För 
a   kontrollera ramåtgärdernas rimlighet för organisa  o-
nen har de bearbetats  llsammans med nyckelroller på 
förvaltningarna för a   för a   fi nna vägar a   genomföra 
åtgärderna. Resultatet av de  a arbete ligger som Bilaga 
3. Exempel på åtgärder för kommunens verksamheter. 
Genomförande är inte sta  skt utan kan och bör föränd-
ras över  d. Hur genomförandet kan ske beslutas sedan i 
respek  ve förvaltnings verksamhetsplan.

Miljöprogrammet samverkar och växeldrar med andra 
vik  ga strategier och planer som exempelvis Avfallsplan, 
Va  enplan, Översiktsplan m.fl . I dessa planer återfi nns 
o  a mer specifi ka mål och åtgärder. 

För a   tydliggöra det interna arbetets fortsa  a gång 
fi nns vid varje ramåtgärd en eller fl era symboler som 
symboliserar någon eller några av kommunens förvalt-
ningar/avdelningar/funk  oner. Symbolerna betyder a   

funk  onen har en betydande del i genomförandet av 
ramåtgärden. Åtgärden med exempel på genomföran-
de fi nns då med i bilaga 3 under respek  ve funk  ons 
rubrik. OBS! De  a förslag  ll intern arbetsfördelning 
kan komma a   komple  eras med andra beteckningar 
e  erhand. 

Namnen på angivna enheter harmoniserar inte helt med 
hur kommunen är uppbyggd (förvaltningsmässigt) utan 
har delats upp y  erligare för a   tydligare inkludera olika 
grenar av kommunen då exempelvis kommunlednings-
förvaltningen har många funk  oner under sig. På de  a 
sä   görs miljöprogrammet mer motståndskra  igt mot 
organisa  onsförändringar då det är funk  onerna som är 
nyckeln  ll vidare genomförande.

E  ersom det redan fi nns etablerade mål och åtgärder 
för VA SYDs ansvarsområden i t.ex va  enplan, avfalls-
plan, VA -plan och informa  onsinsatser avseende avfall 
faller på VA SYD (så länge de inte endast rör kommunens 
egen verksamhet) har det inte anse  s fi nnas behov a   
specifi cera exempel på genomförandeåtgärder i bilaga 3. 
VA Syd fi nns därför inte heller med bland symbolerna vid 
ramåtgärderna.

Innehållsförteckning
Ren lu   - Hållbara transporter 3

Hållbar konsum  on och produk  on 4

Rent va  en – Hållbar utveckling av natur och stad 7
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Ramåtgärd Främsta genomförare

Beteendepåverkan för minskat bilresande och ökande 
andel fossilfria resor

Stärkt kollek  vtrafi k
Skapa förutsä  ningar för människor a   välja kollek  vtrafik och fossilfria 
resor framför bilresande.

Stärkt infrastruktur för gång- och cykeltrafi k
Cykel- och gångtrafi k prioriteras och status höjs.

Informa  on om klimat och lu  föroreningar

Utveckling av infrastruktur för energieff ek  va och förny-
bara drivmedel
Verka för a   infrastrukturen för laddsta  oner och tanksta  oner för 
biodrivmedel.

Ramåtgärd Främsta genomförare

Minskade störningar av trafi kbuller i befi ntliga boendemiljöer
Uppsökande-, strategiskt och åtgärdsarbete vid uppenbart bullriga 
platser.

Skydd vid ny bebyggelse
Skydd vid ny bebyggelse ska även skydda befi ntlig bebyggelse.

Kultur och fri  d

Miljö och byggBarn, utbildning, städ 
och kost

Planering

Fas  ghet

Teknik Socialförvaltningen

EnergirådgivningMiljöstrategi och upp-
handling

REN LUFT  HÅLLBARA TRANSPORTER
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Ramåtgärd Främsta genomförare

Utveckling av  ärr- och närvärme
Verka för ihopkoppling, utbyggnad och a   ta vara på spillvärme m.m.

Fossilbränslefri  
Fossilenergi från uppvärmning och fordonsbränsle fasas ut ur verksam-
heten.

Energikrav i  llsynen

Strategisk planering för förnybar och eff ek  v energipro-
duk  on
Förutsä  ningar för etablering av förnyelsebar energiproduk  on ska 
redovisas i öp m.m.

Ramåtgärd Främsta genomförare

Förebyggande och sortering av avfall
Samarbete kring förebyggande. Informa  on  ll hushåll och verksamhe-
ter. Tillsyn på verksamheter med farligt avfall och stora avfallsmängder. 
Krav i upphandling.

Minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan
Riktade åtgärder för minskat matsvinn och åtgärder inom kommunal 
verksamhet och informa  on.

Kultur och fri  d

Miljö och byggBarn, utbildning, städ 
och kost

Planering

Fas  ghet

Teknik Socialförvaltningen

EnergirådgivningMiljöstrategi och upp-
handling

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
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Ramåtgärd Främsta genomförare

Minskad påverkan från hårdgjorda ytor
Direkta dag- och vägva  enutsläpp minimeras.

Minimering av  llsko  sva  en samt bräddning från kom-
munens spillva  ennät
Problemområden iden  fi eras och krav ställs.

Framtagande av va  en- och avloppsva  enplaner
Va  en- och avloppsva  enplaner hålls aktuella.

Kartläggning och åtgärd av o  llräckligt renat avloppsvat-
ten
Krav på åtgärder av bris  älliga enskilda avlopp eller ansluta  ll kommu-
nalt.

Minskade utsläpp av näringsämnen  ll va  en
Tillsyn och åtgärder för a   minska diffusa utsläpp.

Minskade utsläpp av miljögi  er  ll va  en
Tillsyn och åtgärder inom kommunal verksamhet som exempelvis väg-
va  en och bekämpningsmedel.

Kartläggning och riskminskning av miljöfarliga verksam-
heters kemikalieanvändning
Krav på kartläggning av verksamhetens användning av farliga ämnen 
respek  ve prioriterade ämnen enligt va  endirek  vet.

Kultur och fri  d

Miljö och byggBarn, utbildning, städ 
och kost

Planering

Fas  ghet

Teknik Socialförvaltningen

EnergirådgivningMiljöstrategi och upp-
handling
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Ramåtgärd Främsta genomförare

Strategiskt arbete för en gi  fri vardag
Kemikalieplan och samarbete.

Inköp av miljöbra mat

U  asning av särskilt farliga ämnen inom byggande och 
renovering

Hållbarhetskrav i off entlig upphandling

Undervisning för hållbar utveckling
Komple  erande undervisningsmaterial  ll skolorna tas fram. Fler sko-
lor och förskolor ges möjlighet a   anslutas  ll Grön Flagg eller motsva-
rande.

Kultur och fri  d

Miljö och byggBarn, utbildning, städ 
och kost

Planering

Fas  ghet

Teknik Socialförvaltningen

EnergirådgivningMiljöstrategi och upp-
handling
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RENT VATTEN  HÅLLBAR UTVECKLING AV
NATUR OCH STAD

Ramåtgärd Främsta genomförare

Kompensa  on vid förlust av natur- och kulturvärden
Sträva e  er  llämpning av skadelindringshierarkin och kompensa  onsåt-
gärder om skador ej kan undvikas.

Naturvårdsåtgärder för kommunala ansvarsarter
Iden  fi era lämpliga ansvarsarter i Burlövs kommun.

Naturvårdsåtgärder för hotade arter
Iden  fi era och förbä  ra arternas förutsä  ningar.

Exploatering av jordbruksmark
Redovisa i översiktsplanen där väsentliga samhällsintressen står i kon-
fl ikt med jordbruksmark.

Ramåtgärd Främsta genomförare

Säkerställ anläggning, restaurering och skötsel av 
våtmarker
Nya våtmarker skapas när möjlighet fi nns och befi ntliga restaureras vid 
behov. 

Förbä  ra landskapets va  enhushållande förmåga
Naturlika svämområden skapas vid lämpliga platser.
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Ramåtgärd Främsta genomförare

Satsning på informa  on om vikten av a   minska  llför-
seln av kadmium  ll jordbruksmark.

Undersökningar och åtgärder inom förorenade områden
Inom arbetet med  llsyn av förorenade områden u  örs undersökning-
ar, och vid behov åtgärder, avseende objekt med riskklass 1 och 2. 

Ramåtgärd Främsta genomförare

Säkerställ särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer
Säkerställa grön infrastruktur och förbä  ring av särskilt värdefulla miljö-
er vid behov.

Planering och åtgärder för skydd av natur- och kulturmil-
jöer
Säkerställ värdefulla kultur- och naturmiljöer genom planering och 
åtgärder när så är möjligt.

Säkerställande av allemansrä  slig mark
I översiktsplanen redovisas behov av mark som är  llgänglig för allmän-
heten och arbeta speciellt för a   öka den tätortsnära natur. 

Naturvård med fokus på värdekärnor u  från e   land-
skapsperspek  v
Iden  fi era ekologiska värdekärnor och utveckla dem.

Dialog för småbiotoper i odlingslandskapet

Säkerställ och utveckla kulturella, historiska och arkitek-
toniska arvet
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Kultur och fri  d

Miljö och byggBarn, utbildning, städ 
och kost

Planering

Fas  ghet

Teknik Socialförvaltningen

EnergirådgivningMiljöstrategi och upp-
handling

Ramåtgärd Främsta genomförare

Ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder
Ta hänsyn  ll och utveckla naturvärden och andra ekosystemtjänster 
vid anläggande av översvämningsskydd och värmeböljor.

Skydd mot översvämningar
Genomföra åtgärder enligt va  enplanen.
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BILAGA 2. 
NATIONELLA MILJÖMÅL OCH 
LÄGET I BURLÖVS KOMMUN.
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Inledning
Kunskapsbilagan  ll miljöprogrammet utgör e   komple-
ment  ll miljöprogrammet. Bilagan ska ge en bild av hur 
situa  onen och kunskapsnivån ser ut för de olika na  o-
nella miljömålen i Sverige och Burlövs kommun. Bilagan 
ska fungera som e   hjälpmedel för a   kunna iden  fi era 
de åtgärder som behöver genomföras för a   de na  o-
nella målen ska kunna uppnås. Den kan också fungera 
som informa  onsmaterial  ll både intresserad allmänhet 
och kommunens tjänstepersoner.

Miljömåls illustra  oner av Tobias Flygar

Disposi  on
Bilagan är uppdelad e  er 14 av de 16 na  onella mil-
jömålen. ”Storslagen  ällmiljö” och ”Levande skogar” 
har tagits bort e  ersom det varken fi nns  äll eller skog i 
Burlövs kommun. Varje miljömål inleds med riskdagens 
övergripande defi ni  on av miljömålet följt av en sam-
manfa  ning av den na  onella situa  onen och utma-
ningarna. Däre  er följer de na  onella preciseringarna av 
miljömålet. Dessa texter är urklipp från www.miljomal.se 
hösten 2019.

I delen ”Läget i Burlövs kommun” fi nns den lokala situa-
 onen beskriven med utgångspunkt i preciseringarna av 

de na  onella miljömålen. Beroende på område och mil-
jömål fi nns det varierande  llgång  ll pålitlig sta  s  k och 
data. Tillgänglig data och sta  s  k på kommunal nivå har i 
möjligast mån tagits med och  llförlitlighet och tolkning 
diskuteras i respek  ve text.

Datan som används har vanligen e   eller fl era års e  er-
släpning.

Innehållsförteckning
 Begränsad klimatpåverkan 3

 Frisk lu   7

 Bara naturlig försurning 13

 Gi  fri miljö 15

 Skyddande ozonskikt 19

Säker strålmiljö 21

 Ingen Övergödning 23

 Levande sjöar och va  endrag 25

 Grundva  en av god kvalitet 29

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 31

 Myllrande våtmarker 35

 E   rikt odlingslandskap 39

 God bebyggd miljö 43

 E   rikt växt och djurliv 47
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 BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska 
i enlighet med FN:s ramkonven  on för kli-
ma  örändringar stabiliseras på en nivå som 
innebär a   människans påverkan på klimat-
systemet inte blir farlig. Målet ska uppnås 
på e   sådant sä   och i en sådan takt a   
den biologiska mångfalden bevaras, livs-
medelsproduk  onen säkerställs och andra 
mål för hållbar utveckling inte äventyras. 
Sverige har  llsammans med andra länder 
e   ansvar för a   det globala målet kan upp-
nås.”
    - Riksdagens defi ni  on av miljökvalitetsmålet

Bedömning enligt Miljömålsportalen
Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som 
vi människor släpper ut i atmosfären från olika 

verksamheter gör a   det globala klimatet blir varmare. 
Förbränning av fossila bränslen för el och värme, i indu-
striprocesser och för transporter svarar för det största 
bidraget  ll klima  örändringen både i Sverige och värl-
den i stort.

Den förstärkta växthuseff ekten leder  ll a   jordens med-
eltemperatur s  ger. Den senaste  oårsperioden har varit 
den varmaste som uppmä  s de senaste 150 åren, det 
vill säga så långt  llbaka som det fi nns  llförlitliga mätda-
ta över den globala medeltemperaturen. För a   minska 
risken för farlig påverkan på klimatsystemet bedöms det 
vara nödvändigt a   begränsa ökningen av den globala 
medeltemperaturen  ll långt under två grader jämfört 
med den förindustriella nivån, med ansträngningar för 
a   stanna under 1,5 grader.

Förändringarna i klimatet riskerar a   bli större vid våra 
nordliga breddgrader än i världen i genomsni  . Eff ekter-
na kan  ll exempel bli omfa  ande för jord- och skogs-
bruket och naturliga ekosystem. Känsliga miljöer i  ällen 
och Östersjön kan skadas eller helt försvinna. Klima  ör-
ändringarna påverkar Sverige både genom direkta, lokala 
eff ekter, och indirekta eff ekter av förändringar i omvärl-
den.

Vilka är utmaningarna? 
Koncentra  onen av koldioxid och andra växthusgaser i 
atmosfären s  ger allt mer e  ersom de globala utsläp-
pen ökar. För a   temperaturökningen ska vara möjlig 
a   begränsa långt under två grader, och helst under 1,5 
grader, behöver de globala växthusgasutsläppen snabbt 
minska för a   senast under seklets andra häl   vara kring 
noll.

För a   en sådan kra  ig omställning av samhället ska 
lyckas behövs både insatser i enskilda länder och 
interna  onellt samarbete för a   begränsa utsläppen, 
bland annat inom FN:s klimatkonven  on. Riksdagen har 
beslutat om a   Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
ne  outsläpp av växthusgaser, något som är en 
stor utmaning för hela samhället.

"

Text från www.miljomal.se

"
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Riksdagens precisering
Riksdagen har fastställt en precisering, dvs när det över-
gripande målet anses uppnå  .

Temperatur
Den globala medeltemperaturökningen begränsas  ll 
långt under 2 grader Celsius över förindustriell nivå och 
ansträngningar görs för a   hålla ökningen under 1,5 
grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige ska verka 
interna  onellt för a   det globala arbetet inriktas mot 
de  a mål.

Läget i Burlöv
A   beräkna utsläppen av växthusgaser från Burlövs kom-
mun är svårt e  ersom Burlövs kommun är en liten geo-
grafi sk enhet mi   i en storstadsregion. Många kommun-
invånare pendlar dagligen  ll arbete och studier i andra 
kommuner, sam  digt som invånare i andra kommuner 
pendlar dagligen in  ll Burlövs kommun. Burlövs kom-
muns invånare konsumerar även varor som produceras 
i grannkommunerna eller i andra delar av världen, där 
de kan orsaka utsläpp av växthusgaser. Sam  digt produ-
ceras varor i Burlövs kommun som sedan konsumeras 
utanför kommunens gränser.

A   få en exakt bild av utsläppen är därför omöjligt, men 
det fi nns en rad vik  ga indikatorer som visar åt vilket håll 
utvecklingen går.

Energianvändning
Den totala energianvändningen enligt SCB:s sta  s  k 
innefa  ar all typ av levererad energi för transporter och 
uppvärmning, belysning m.m. i hela Burlövs kommun. 
Den totala energianvändningen beräknades 2017 ha 
minskat med 9 % per person jämfört med 2006. 2016 
och 2017 var energianvändningen högre i kommunen än 
åren innan. En förklaring  ll de  a är högre el-förbruk-
ning. En tydlig trend som kan ses är minskade bensinle-
veranser men ökade leveranser av diesel  ll kommunen. 
Den kra  iga ökningen av framförallt diesel kan bero på 
nyetablering av transpor  öretag med egen tankning, 
a   större del av fordonsfl o  an numera är dieselbaserad 
och/eller a   tankningsmönster förändrats  ll följd av 
fl y  ade sta  oner. Målet enligt Burlövs kommuns Ener-
gi- och klimatstrategi är en minskning med upp  ll 15 
procent  ll år 2020, vilket kommer a   bli svårt a   uppnå 
på grund av den nega  va trend med ökad energian-
vändning för kommunen som geografi skt område sedan 
2016. Det sta  s  ska underlaget är dock mycket osäkert. 

I den offi  ciella sta  s  ken för utsläpp av växthusgaser ses 
ingen ökning av transporternas utsläpp i Burlövs kom-
mun utan snarare en minskning (RUS-na  onella emis-
sionsdatabasen). Det tyder på a   trafi ken inte ökat utan 
framförallt förändrad tankning av fordon som är orsaken 
 ll den ökade energianvändning av diesel. 

Utsläpp av växthusgaser i Burlövs kommun
Burlövs kommun är Sveriges näst bästa kommun avse-
ende förbä  ring av utsläppsintensitet och hamnar på 
tredje plats i FORES totalrankning från 1990  ll 2012 
avseende utsläppsminskningar av växthusgaser. 

Mellan 1990 och 2017 visar offi  ciell sta  s  k (RUS) a   
utsläppen inom Burlövs kommun minskat med ca 63 % 
per person och 54 % i ne  ominskning. Det na  onella 
etappmålet på 40 % utsläppsminskning  ll år 2020 får 
därmed anses uppnå   även om beräkningsmetodiken 
skiljer sig en del åt. Under motsvarande period minskade 
utsläppen i Sverige med 27 %. Den stora minskningen i 
Burlövs kommun skedde framförallt under 90-talet då 
utsläppen minskade kra  igt e  ersom andelen hushåll 
som använde olja för uppvärmning minskade och a   
vissa industrier som  digare använt kol gick över  ll 
andra energikällor. Sta  s  ken tar dock inte hänsyn  ll 
utsläpp som Burlövs kommuns invånare orsakar utanför 
kommunen genom t ex konsum  on eller fl ygresor och 
ger därför inte hela bilden.
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Utsläpp över  d i Burlövs kommun. Minskningen har i prin-
cip varit kon  nuerlig sedan 1990 med undantag för 2005 då 
utsläppen var betydligt lägre.

2017 var utsläppen per invånare något högre i Burlövs 
kommun  (4,7 ton CO2) än i Skåne (4,2 ton CO2) men 
något lägre än Sverige (5,6 ton CO2) i övrigt.

Beräkningar av utsläpp från förbränning enligt SCB-me-
toden så har utsläppen minskat med ca 20 % per person 
mellan 2006 och 2017.
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Vindkra   anses vara en fossilfri energikälla.

Om Burlövs kommun ska kunna nå målen om klimat-
neutralitet år 2045 behöver minskningen vara i samma 
storleksordning som den var mellan 1990 och 2017. Det-
ta innebär a   takten på utsläppsminskningarna måste 
öka igen. Det ska dock  lläggas a   det na  onella målet 
om koldioxidneutralitet inte direkt kan översä  as  ll a   
utsläppen ska vara 0 kg CO2 2045 då det na  onella målet 
innehåller en rad klausuler.
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Körsträcka med bil per invånare i Burlövs 
kommun
Körsträckan som är registrerade i Burlövs kommun 
beräknas ha minskat från 2005 då den låg på 604 mil per 
invånare och år  ll ca 585 mil per invånare år 2018 vilket 
motsvarar en minskning på ca 3 %. För a   minska bilkö-
randet i Burlövs kommun är de vik  gaste strategierna a   
planera för kollek  vtrafi k, sta  onsnära lägen vid nybygg-
na  oner samt beteendeförändringar. I Sverige är det 
bara 18 kommuner som har lägre körsträcka än Burlövs 
kommun per person. Av dessa är två skånska kommuner 
- Malmö och Landskrona.

Enligt den regionala resvaneundersökningen har ande-
len som reser med bil minskat i Burlövs mellan  ll 2018. 
Andelen resor med bil var  2018 - 55 % , 2013- 61 % och 
2007 - 57 %. De  a är generellt lite högre eller i nivå med 
övriga Skåne (Så reser vi i Burlövs kommun, Resvaneun-
dersökningen 2018, Region Skåne).
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 ll Sverige och Skåne.

Burlövs kommun som organisa  on
Burlövs kommun har arbetat med klima  rågan i sam-
band med det energieff ek  viseringsstöd som kommu-
nen erhöll från 2010 fram  ll och med 2014. Under 
denna  d minskade energianvändningen i de egna 
lokalerna med ca 25 % per m2 (ej graddagsjusterat).De 
totala utsläppen av växthusgaser från fas  gheter och 
fordon inom kommunens verksamheter minskade från 
2009  ll och med 2014 med 27 %. Den största delen av 
Burlövs kommuns utsläpp av växthusgaser kom  digare  
från användning av naturgas. 2016 gick kommunen över 
 ll biogas och utsläppen minskade därmed kra  igt. När 

energieff ek  viseringsarbetet utvärderades 2017 visade 
det på resultat som motsvarade ungefär 20 % minskning 
av värmeenergi och 13 % av den totala energin. Tar man 
hänsyn  ll ökningen av yta så var minskningen knappt 
25 %. De största anledningarna  ll de  a var bland annat 
förbä  ringar på Burlövsbadet och stora anläggningar i 
Åkarp värms med gas.
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Antalet miljöfordon har inom Burlövs kommuns verk-
samheter ökat från noll år 2009  ll 11 miljöbilar av totalt 
21 personbilar 2018 och 2 (exkl. fordon drivna med 
HVO) av totalt 20 lä  a lastbilar år 2018. Den totala kör-
sträckorna minskade med 15 % fram  ll 2015.

Under 2016 monterades en laddsta  on för laddningsba-
ra fordon vid medborgarhuset, vilket underlä  ar fram  -
da inköp av laddningsbara fordon. 

Utsläpp från fordon utgör en stor del av de na  onella utsläp-
pen av växthusgaser.

Vad riskeras om miljömålet inte uppnås?
Den direkta påverkan på Burlövs kommun om miljömålet 
inte uppnås och den globala temperaturen s  ger över 
1,5  ll 2 grader är ökade risker för fl er och kra  igare 
översvämningar vid extremväder. Det rör sig framförallt 
om kra  iga skyfall och höga havsnivåer vid stormar. På 
längre sikt kommer även havsnivån a   höjas. Även om 
miljömålet uppnås och den globala uppvärmningen stan-
nar vid 1,5 - 2 grader kommer extremvädren a   öka och 
havsnivån a   höjas men det kommer a   vara på en nivå 
som samhället kan hantera lä  are. Även värmeböljor 
med sjukhusinläggningar  ll följd kommer öka, eventu-
ell va  enbrist, förändrade ekosystem och invasiva arter 
kommer orsaka problem.
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 FRISK LUFT

"Lu  en ska vara så ren a   människors hälsa 
samt djur, växter och kulturvärden inte ska-
das."
   - Riksdagens defi ni  on av miljökvalitetsmålet

Bedömning enligt miljömålsportalen
A   andas in lu  föroreningar påverkar hälsan ne-
ga  vt. För många människor bidrar föroreningar 

i lu  en även  ll förkortad livslängd. De lu  föroreningar 
som är skadligast för hälsan är inandningsbara par  klar, 
marknära ozon och vissa kolväten.

Lu  föroreningar orsakar även korrosion och bidrar  ll 
nedsmutsning samt gör a   material som metaller, plast 
och kalksten bryts ned snabbare. På så sä   skadas  ll ex-
empel byggnader och kulturhistoriskt värdefulla föremål. 
Dessutom skadas skogens träd och jordbrukets grödor 
av marknära ozon. Höga halter av lu  föroreningar kostar 
således samhället stora summor pengar, i form av exem-
pelvis sjukvård, skördebor  all och repara  onsarbeten.

Utsläpp av lu  föroreningar som sker lokalt, exempelvis 
från industrianläggningar, fordon och vedeldade hus 
påverkar lu  en i närområdet. Vissa lu  föroreningar, 
som svaveldioxid, par  klar och marknära ozon, kan dock 
transporteras långa avstånd och över na  onsgränser.

Vilka är utmaningarna?
Vägtrafi k är en stor källa  ll lu  föroreningar, framförallt 
i tätorter. Bilavgaser innehåller par  klar, kväveoxider 
och organiska ämnen, och avgaserna bidrar  ll a   
marknära ozon bildas. Dessutom orsakar trafi ken utsläpp 
av slitagepar  klar – dessa slits upp från vägbanan vid 
användning av dubbdäck. Posi  vt är a   motorer blir allt 
eff ek  vare, och a   nya mindre miljöskadliga bränslen ut-
vecklas. Sam  digt ökar trafi kmängden hela  den, vilket 
motverkar en del av den posi  va utvecklingen. I många 
tätorter orsakar även utsläpp av par  klar och organiska 
ämnen från vedeldning en försämrad lu  kvalitet .

För a   begränsa utsläpp av föroreningar som transporte-
ras långa vägar med vinden pågår interna  onella sam-
arbeten, både inom EU och FN. Det råder många gånger 
en osäkerhet om vilken eff ekt lagar och andra styrmedel 
får i prak  ken. Därför kan det dröja fl era år innan det går 
a   utvärdera om och hur lu  miljön har påver-
kats.

"

Text från www.miljomal.se

"
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Regeringens precisering
Regeringen har fastställt  o preciseringar, dvs när målet 
anses uppnå  :

Bensen
Halterna av lu  föroreningar överskrider inte lågriskniv-
åer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar 
eller påverkan på växter, djur, material och kulturföre-
mål. Riktvärdena sä  s med hänsyn  ll känsliga grupper 
och innebär a   halten av bensen inte övers  ger 1 mik-
rogram per kubikmeter lu   beräknat som e   årsmedel-
värde.

Bens(a)pyren
Halterna av lu  föroreningar överskrider inte lågriskniv-
åer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar 
eller påverkan på växter, djur, material och kulturföre-
mål. Riktvärdena sä  s med hänsyn  ll känsliga grupper 
och innebär a   halten av bens(a)pyren inte övers  ger 
0,0001 mikrogram per kubikmeter lu   (0,1 nanogram 
per kubikmeter lu  ) beräknat som e   årsmedelvärde.

Butadien
Halterna av lu  föroreningar överskrider inte lågriskniv-
åer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar 
eller påverkan på växter, djur, material och kulturföre-
mål. Riktvärdena sä  s med hänsyn  ll känsliga grupper 
och innebär a   halten av butadien inte övers  ger 0,2 
mikrogram per kubikmeter lu   beräknat som e   års-
medelvärde.

Formaldehyd
Halterna av lu  föroreningar överskrider inte lågriskniv-
åer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar 
eller påverkan på växter, djur, material och kulturföre-
mål. Riktvärdena sä  s med hänsyn  ll känsliga grupper 
och innebär a   halten av formaldehyd inte övers  ger 10 
mikrogram per kubikmeter lu   beräknat som e    m-
medelvärde.

Par  klar (PM2,5)
Halterna av lu  föroreningar överskrider inte lågriskniv-
åer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar 
eller påverkan på växter, djur, material och kulturföre-
mål. Riktvärdena sä  s med hänsyn  ll känsliga grupper 
och innebär a   halten av par  klar (PM2,5) inte övers  -
ger 10 mikrogram per kubikmeter lu   beräknat som e   
årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter lu   
beräknat som e   dygnsmedelvärde.

Par  klar (PM10)
Halterna av lu  föroreningar överskrider inte lågriskniv-
åer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar 
eller påverkan på växter, djur, material och kulturföre-
mål. Riktvärdena sä  s med hänsyn  ll känsliga grupper 
och innebär a   halten av par  klar (PM10) inte övers  ger 
15 mikrogram per kubikmeter lu   beräknat som e   
årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter lu   
beräknat som e   dygnsmedelvärde.

Marknära ozon
Halterna av lu  föroreningar överskrider inte lågriskniv-
åer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar 
eller påverkan på växter, djur, material och kulturföre-
mål. Riktvärdena sä  s med hänsyn  ll känsliga grupper 
och innebär a   alten av marknära ozon inte övers  ger 
70 mikrogram per kubikmeter lu   beräknat som e   å  a-
 mmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter 

lu   räknat som e    mmedelvärde

Ozonindex
Halterna av lu  föroreningar överskrider inte lågriskniv-
åer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar 
eller påverkan på växter, djur, material och kulturföre-
mål. Riktvärdena sä  s med hänsyn  ll känsliga grupper 
och innebär a   ozonindex inte övers  ger 10 000 mikro-
gram per kubikmeter lu   under en  mme beräknat som 
e   AOT40-värde under perioden april–september.

Kvävedioxid
Halterna av lu  föroreningar inte överskrider lågriskniv-
åer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar 
eller påverkan på växter, djur, material och kulturföre-
mål. Riktvärdena sä  s med hänsyn  ll känsliga grupper 
och innebär a   halten av kvävedioxid inte övers  ger 
20 mikrogram per kubikmeter lu   beräknat som e   
årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter lu   
beräknat som e    mmedelvärde (98-percen  l).

Korrosion
Halterna av lu  föroreningar överskrider inte lågriskniv-
åer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar 
eller påverkan på växter, djur, material och kulturföre-
mål. Riktvärdena sä  s med hänsyn  ll känsliga grupper 
och innebär a   korrosion på kalksten unders  ger 6,5 
mikrometer per år.

Enkel par  kelmätning i villakvarter.
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Läget i Burlövs kommun
Burlövs kommun ligger i en storstadsregion och har 
nära  ll kon  nenten. Bakgrundshalterna av lu  föro-
reningar är därför högre än i många andra områden. 
Lu  föroreningar färdas med vindar från de omliggan-
de kommunerna och från andra storstäder och länder 
som Köpenhamn, norra Tyskland och Polen. De högsta 
halterna av lu  föroreningar där människor vistas mer än 
 llfälligt återfi nns vanligen vid vägar med hård trafi k och 

tät bebyggelse. 

Olika lu  föroreningar har olika källor och påverkar 
människan och miljön olika. Gemensamt för de fl esta är 
a   trafi ken är en väsentlig källa. Andra utsläppskällor är 
exempelvis industrier och uppvärmning av bostäder med 
ved. Halten av lu  föroreningar på en plats beror dels på 
de lokala utsläppen på och i närheten av platsen, men 
också på hur höga bakgrundsnivåerna är dvs förorening-
ar som kommer med vinden från platser längre bort. 
Även u  ormning av platsen har stor betydelse. E   slutet 
gaturum med höga byggnader vid en trafi kerad väg, 
leder  ll högre halter lu  föroreningar jämfört med om 
vägen är placerad vid en öppen plats. I Burlövs kommun 
är de mest intressanta föroreningarna ur e   hälsoper-
spek  v kvävedioxid (NO2) och par  klar.

Par  klar bedöms vara den lu  förorening som medför 
störst hälsoproblem i svenska tätorter. Olika par  klar 
fastnar på olika platser i kroppen och de allra minsta kan 
ta sig genom lungväggarna, via blodomloppet och ut  ll 
känsliga organ. 

Kvävedioxid används som må   på föroreningar i gatumil-
jö. Kvävedioxid är en skadlig förorening i sig, men även 
en vik  g markör för andra föroreningar från förbränning 
e  ersom höga halter av kväveoxider sannolikt innebär 
höga halter av andra föroreningar som bildas vid för-
bränning.

EU och Sverige har sa   gränsvärden (miljökvalitetsnor-
mer) för vad som är en acceptabel nivå för människors 
hälsa och miljön. Par  kelhalterna och kvävedioxidhal-
terna som uppmä  es under 2018 låg långt under dessa 
gränsvärden. 

Baserat på modelleringar och mätdata bedöms majori-
teten av invånarna i kommunen i genomsni   exponeras 
för halter under det na  onella miljömålet avseende 
kvävedioxid. För par  klar varierar det mellan åren men 
där par  klar mäts överskrids den na  onella precisering-
en o  ast. För de minsta par  klarna är dock sannolikt 
halterna människor exponeras för högre än miljömålet 
på dygnsbasis för majoriteten av åren.

Bensen (VOC), Bens(a)pyren och Butadien
Under 2017 genomfördes fl ertalet mätningar av bensen 
och VOC i Burlövs kommun. Halterna av bensen var som 
högst 0,07 µg/m3, vilket är betydligt lägre än miljökva-
litetsnormerna och även under miljömålet. Avseende 
toluen och xylen var dessa också mycket lägre än de 
lågrisknivåer Ins  tutet för miljömedicin (IMM) har tagit 
fram för livs  dsexponering. Övriga VOC:er saknar rele-
vanta jämförelsevärden. 

Bens(a)pyren mä  es under 2018 i Burlövs kommun. 
Halterna vid Lundavägen 35 i under sen vinter/vår var 
0,04 ng/m3, vilket är betydligt lägre än miljömålet. Mil-
jömålets precisering (0,1 ng/ m3) som e   årsmedelvärde 
för bens(a)pyren har överskridits i de södra delarna 
av landet under enstaka år på 2000-talet Få mätning-
ar av butadien är gjorda i Sverige, men halten i urban 
bakgrund i centrala Göteborg var långt under nivån för 
preciseringen. Källorna  ll ämnena ovan är i första hand 
trafi k, vedeldning och industrier.

Halterna av formaldehyd har inte mä  s i Burlövs kom-
mun men är som regel långt under preciseringen i såväl 
tätorternas bakgrundsmiljö som i gatumiljön. Halterna i 
inomhus lu  en är i regel högre vilket tyder på a   bygg-
material och konsum  onsvaror har stor betydelse för 
halterna.

Par  klar (PM10 och PM2,5)
Halterna av PM10 och PM2,5 har så länge de mä  s 
i kommunen legat under miljökvalitetsnormen, dvs. 
vad som enligt miljöbalken är acceptabelt. Baserat 
på modelleringar och mätdata bedöms majoriteten 
av invånarna i kommunen i genomsni   exponeras för 
par  kelhalter under det  digare lokala miljömålet om 18 
µg/ m3 avseende årsmedel för PM10 under e   norma-
lår. Enligt preciseringen av det na  onella miljömålet ska 
årsmedelhalten vara högst 15 µg/m3 och dygnsmedel-
halten vara högst 30 µg/m3. Sannolikt är halterna runt 
den na  onella preciseringen avseende årsmedelhalten 
även i urbana bakgrundsmiljöer i Burlövs kommun, men 
under dygnshalterna se   som 90-percen  l. Betänkas bör 
dock a   medelhalten över tre år (2010-2012) för Vavihill 
(regional bakgrundslu   utan lokal påverkan) var ca 15 
µg/ m3. Burlövs kommun kan därmed inte nå det na  o-
nella målet även om de lokala emissionerna skulle vara i 
princip noll under dessa år.



1010

Medelhalten av PM 2,5 i Burlövs kommun har de se-
naste åren varit runt 10 µg/m3 i både urban bakgrund 
och gaturumsmätningar. Halterna över  d är under det 
na  onella preciseringen för PM2,5 som årsmedelvärde. 
I urban bakgrund avseende högsta dygn (99-percen  l) 
klaras dock inte miljömålet. De  a beror vanligen på a   
det i kommunen förekommer fl era stötar av import av 
småpar  klar från andra länder och regioner varje år. 
Baserat på mätdata och objek  va ska  ningar bedöms 
majoriteten av invånarna i kommunen i genomsni   
exponeras för par  kelhalter över den na  onella precise-
ringen för miljömålet avseende PM2,5 under e   norma-
lår  ll följd av a   målet för antal dygn med höga halter 
överskrids.

De största bidragen av par  klar är från Sverige är indu-
striprocesser, vedeldning och vägslitage. I Skåne är dock 
intransporten från andra länder förhållandevis stor.
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Par  kelhalter i Burlövs kommun i förhållande  ll den na  onel-
la preciseringen.

Intransport av par  klar är förhållande vis hög i sydvästra Skå-
ne. Historiskt har dock lu  föroreningshalterna blivit betydligt 
lägre.

Ozon
De högsta halterna av marknära ozon nås i regel utanför 
tätorterna då bilarnas utsläpp av kväveoxid är för höga 
för a   ozon ska bildas. För a   marknära ozon ska bildas 
krävs solljus, kolväten och kväveoxider i rä   mängdför-
hållanden i förhållande  ll varandra. Under de senare 
åren har halterna marknära ozon ökat i Malmö. I Malmö 
klarades inte normen för marknära ozon under 2018. 
Det fi nns en risk a   den inte klarades i Burlöv heller. 
Mätningar av ozon är dock e   statligt ansvar. Om en 
miljökvalitetsnorm inte följs ska som huvudregel e   
åtgärdsprogram upprä  as. Naturvårdsverket gör dock 
bedömningen a   e   åtgärdsprogram inte behöver tas 
fram.
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Kvävedioxid
De högsta halterna där människor vistas mer än  llfäl-
ligt i Burlövs kommun återfi nns sannolikt i de stängda 
gaturummen med mycket trafi k. Medelhalterna över 
året på de ställen som kommunen har mä   visar på 
årsmedelhalter under precisionen för miljömålet 20 µg/
m3. Sannolikt underskrids även miljömålet för  mmedel-
värden avseende NO . Medelvärdet vid Arlövs livs har de 
senaste åren har legat mellan 15-18,5 µg/m³.

Huvudsakliga källor  ll kväveoxider i tätortslu  en är 
trafi ken, arbetsmaskiner, samt i vissa fall sjöfarten. 
Andelen dieseldrivna personbilar som ger större utsläpp 
av kvävedioxider än bensinbilar har ökat och förväntas 
fortsä  a öka. Men trots de  a kan en fortsa   minskning 
av utsläppen av kväveoxider förväntas tack vare en fort-
sa   teknisk utveckling av fordonen. En förutsä  ning är 
dock a   beslutade kravnivåer på personbilar motsvaras 
av minskade utsläpp i verkligheten, något som inte all  d 
har visat sig stämma i prak  ken. En fram  da övergång 
från fordon drivna med diesel och bensin  ll gas och el 
skulle kra  igt minska halterna av kväveoxider.

Läs mer i Lu  rapporterna på www.burlov.se

Vad riskeras om miljömålet inte uppnås?
Befolkningen i Burlövs kommun och i angränsande 
kommuner beräknas öka kra  igt de närmaste åren. Den 
ökade befolkning kan leda  ll en kra  igt ökad trafi k av 
personbilar och tunga transporter. Den större trafi k-
mängden skulle i sådant fall också leda  ll ökande ut-
släpp vilka skulle påverka människors hälsa och naturen 
nega  vt.
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Bedömning enligt miljömålsportalen
Skogsmark, sjöar och va  endrag är i många fall 
naturligt sura. Nedfall av försurande ämnen har 

dock le    ll en accelererad försurning. Försurningen på-
verkar växter och djur och bidrar  ll ökad korrosion, det 
vill säga a   material vi  rar sönder. Korrosionen drabbar 
 ll exempel fornlämningar och nedgrävda rörledningar. 

Även människans hälsa kan påverkas nega  vt, exempel-
vis av dricksva  en från försurade brunnar. De ämnen 
som bidrar  ll försurningen är svaveldioxid, kväveoxider 
och ammoniak. De härrör från utsläpp framför allt från 
väg- och sjötrafi k, värme- och elkra  verk, industrier 
samt jordbruk.

Skogsbruk bidrar  ll försurning, både genom  llväxt och 
skörd. En ökad e  erfrågan på biobränsle har gjort a   
u  ag av hela träd har blivit vanligare. De  a kan leda  ll 
ökad markförsurning och utarmning av näringsämnen 
om det inte sker på rä   sä  .

Vilka är utmaningarna?
Det tar lång  d för naturen a   återhämta sig. Trots a   
de totala utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider i 
Europa har minskat rejält under de senaste tjugo åren, 
har det endast le    ll en långsam förbä  ring av Sveriges 
sjöar och va  endrag. For  arande bedöms var  onde sjö 
vara försurad på grund av människans olika verksam-
heter. I skogsmark och grundva  en tar återhämtningen 
ännu längre  d. Merparten av de försurande ämnen som 
faller ned över Sverige har förts hit med vindar från an-
dra länder och från interna  onell sjöfart. Det räcker med 
andra ord inte a   minska de svenska utsläppen för a   
minska försurningen i Sverige. Det fi nns interna  onella 
avtal som begränsar utsläppen, både inom EU och inom 
FN:s lu  vårdskonven  on.

Den stora utmaningen är a   fortsä  a a   begränsa försu-
rande utsläpp från transportsektorn, både i Sverige och 
interna  onellt. Det gäller exempelvis den interna  onella 
sjöfarten där utsläppen av kväveoxider beräknas 
fortsä  a a   öka fram  ll 2020.

 BARA NATURLIG FÖRSURNING

”De försurande eff ekterna av nedfall och 
markanvändning ska underskrida gränsen 
för vad mark och va  en tål. Nedfallet av 
försurande ämnen ska inte heller öka kor-
rosionshas  gheten i markförlagda tekniska 
material, va  enledningssystem, arkeologis-
ka föremål och hällristningar.”
   - Riksdagens defi ni  on av miljökvalitetsmålet

"

Text från www.miljomal.se

"
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Regeringens precisering
Regeringen har fastställt fyra preciseringar, dvs när målet 
anses uppnå   om:

Påverkan genom atmosfäriskt nedfall
Nedfallet av lu  burna svavel- och kväveföreningar från 
svenska och interna  onella källor medför inte a   den 
kri  ska belastningen för försurning av mark och va  en 
överskrids i någon del av Sverige.

Påverkan genom skogsbruk
Markanvändningens bidrag  ll försurning av mark och 
va  en motverkas genom a   skogsbruket anpassas  ll 
växtplatsens försurningskänslighet.

Försurade sjöar och va  endrag
Sjöar och va  endrag uppnår oberoende av kalkning 
minst god status med avseende på försurning enligt 
förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten 
på va  enmiljön.

Försurad mark
Försurningen av marken inte påskyndar korrosion av tek-
niska material och arkeologiska föremål i mark och inte 
skadar den biologiska mångfalden i land- och va  eneko-
system.

Läget i Burlövs kommun
I Burlövs kommun är marken av sådan karaktär a   den 
naturligt har en god förmåga a   stå emot surt nedfall. 
Marken har god buff ringsförmåga. De mätningar som 
genomförts i Alnarpsån och Kalineån visar på stabila 
pH-halter över 7.

I Sverige och i Skåne minskar det försurande svavel-
nedfallet kon  nuerligt och har dras  skt minskats sedan 
80-talet. I sydvästra Sverige har kvävenedfallet minskat 
kra  igt. Trots det är många platser i Sverige som inte 
har mark med god buff ringsförmåga for  arande kraf-
 gt påverkade e  ersom det kan tar lång  d för naturen 

a   återhämta sig från det  digare kra  iga nedfallet av 
försurande ämnen.
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Vad riskeras om miljömålet inte uppnås?
Burlövs kommun löper tack vare sina geologiska för-
utsä  ningar liten risk a   utsä  as för försurning i mark 
och va  endrag även om dagens utsläpp av försurande 
ämnen fortsä  er på samma nivå. Trots det är miljömålet 
relevant för Burlövs kommun e  ersom de utsläpp av för-
surande ämnen som sker i Burlövs kommun transporte-
ras långa sträckor och orsakar försurning interna  onellt 
och na  onellt.

Sjötrafi ken var  digare en stor källa  ll försurande svavelut-
släpp.
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Bedömning enligt Miljömålsportalen
Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och bygg-
nader riskerar a   hamna i miljön, och kan tas upp 

av växter, djur och människor. För a   skydda människors 
hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen 
av farliga ämnen förebyggas och minska.

Studier visar a   vi människor har många olika kemikalier 
i våra kroppar som inte borde fi nnas där. PCB, bromera-
de fl amskyddsmedel, högfl uorerade ämnen och andra 
kemiska ämnen uppmäts i bröstmjölk, blod och urin. 
Några av de ämnen som vi får i oss är hormonstörande 
och misstänks kunna bidra  ll uppkomsten av några van-
liga folksjukdomar. Barn är särskilt känsliga för påverkan 
e  ersom deras kroppar utvecklas. Kadmium har blivit 
e   folkhälsoproblem i Sverige. Frakturer på grund av 
benskörhet som orsakas av kadmium uppska  as kosta 
vårt samhälle fl era miljarder per år. Kadmium påverkar 
även våra njurar.

Det fi nns fl era exempel på a   det är möjligt a   minska 
halterna av farliga ämnen i miljön. Välkända miljögi  er 

har minskat med hjälp av lags   ning och andra åtgärder. 
Förekomsten av ämnen som ännu inte har uppmärk-
sammats och reglerats riskerar dock a   öka. E   exempel 
är högfl uorerade ämnen. De har uppmärksammats på 
senare  d bland annat för a   de har förorenat dricksvat-
tentäkter på fl era ställen i Sverige. Högfl uorerade ämnen 
är extremt svårnedbrytbara, vilket innebär a   problemet 
stannar kvar länge i naturen. De mest kända av de hög-
fl uorerade ämnena är PFOS och PFOA. De har reglerats 
och har börjat minska medan en del andra högfl uorera-
de ämnen istället ökar. På vissa platser,  ll exempel där 
industrier och bensinsta  oner har legat, fi nns 
stora mängder föroreningar i marken.

 GIFTFRI MILJÖ

”Förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället ska 
inte hota människors hälsa eller den biolo-
giska mångfalden. Halterna av naturfräm-
mande ämnen är nära noll och deras påver-
kan på människors hälsa och ekosystemen 
är försumbar. Halterna av naturligt före-
kommande ämnen är nära bakgrundsnivå-
erna.”
   - Riksdagens defi ni  on av miljökvalitetsmålet

"
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Vilka är utmaningarna?
Långlivade ämnen som är spridda i miljön eller 
fi nns lagrade i varor och byggnader kan påverka 

människor och miljö under lång  d. Ökad konsum  on 
leder  ll ökad produk  on av kemikalier och varor och då 
ökar spridningen av farliga ämnen. För all  ör många ke-
mikalier saknas for  arande kunskap om hur de påverkar 
människors hälsa och miljön, särskilt hur kemiska ämnen 
kan samverka och vilka eff ekter den sammanlagda ex-
poneringen kan leda  ll. Informa  onen om vilka farliga 
ämnen som fi nns i material och varor är bris  ällig. Det 
hindrar företag och konsumenter a   bedöma och han-
tera riskerna. Det hindrar dem också från a   kunna göra 
informerade val. Komplexa och globala leverantörskedjor 
gör a   importerade varor är en särskild utmaning. Brist 
på informa  on om innehållet försvårar även en säker 
användning av återvunnet material. Kemiska risker behö-
ver förebyggas genom a   användningen av de farligaste 
ämnena begränsas i lags   ningen, och a   det fi nns 
kunskap och  llgång  ll informa  on så a   kemikalier kan 
hanteras säkert genom hela livscykeln.

Användningen av farliga kemiska ämnen har begränsats i 
ökad utsträckning de senaste decennierna genom skärpt 
lags   ning inom EU och med hjälp av interna  onella 
överenskommelser och na  onella åtgärder.  Företag och 
organisa  oner har börjat ställa krav på sina leverantörer, 
vilket gynnar en utveckling mot a   farliga ämnen byts ut 
mot mindre farliga utan a   detaljerade regler fi nns. Al-
terna  va metoder som minskar användningen av farliga 
kemiska ämnen utvecklas, men det går för långsamt. För 
a   förebygga skador på människor och miljön måste alla 
dessa insatser fortsä  a a   utvecklas. Det behövs inno-
va  on och teknisk utveckling, bä  re produkter och varor 
och kemikaliefria lösningar som kan påskynda 
u  asningen av de farligaste kemikalierna.

Regeringens precisering
Regeringen har fastställt sex preciseringar, dvs när målet 
anses uppnå  :

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen
Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via 
alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller 
den biologiska mångfalden.

Användningen av särskilt farliga ämnen
Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som 
möjligt upphört.

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper
Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga 
egenskaper är mycket liten och uppgi  er om bildning, 
källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande 
av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är 
 llgängliga.

Förorenade områden
Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning 
a   de inte utgör något hot mot människors hälsa eller 
miljön

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper
Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenska-
per är  llgänglig och  llräcklig för riskbedömning

Informa  on om farliga ämnen i material och produkter
Informa  on om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, 
kemiska produkter och varor är  llgänglig.

Läget i Burlövs kommun
Na  onellt bedöms inte målet kunna nås och det fi nns 
ingen tydlig riktning för utvecklingen utan både posi  va 
och nega  va trender kan ses. Posi  vt är a   halterna av 
vissa farliga ämnen, där åtgärder vidtagits, minskar i mil-
jön. Kunskapen om hur ämnen påverkar miljö och hälsa 
växer, och är i ökande utsträckning  llräcklig för a   vidta 
åtgärder. För många misstänkt farliga ämnen saknas 
dock for  arande  llräckliga data om deras eff ekter och 
om exponering och resulterande halter i människa och 
miljö. Den sammanlagda exponeringen är mycket kom-
plex och svårbedömd vilket manar  ll försik  ghetstän-
kande och  ll a   generellt sträva e  er a   kon  nuerligt 
minska exponering och risker. 

Likt övriga Sverige fi nns det även i Burlövs kommun ke-
mikalier i vardagsprodukter. Hi   lls har Kemikalieinspek-
 onen registrerat mer än 12 000 kemiska ämnen som 

ingår i kemiska produkter. Ännu fl er ingår i  ll exempel 
bilar, kläder, plastar  klar och byggnadsmaterial. Men 

"
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hur många okända ämnen som kommer in i Sverige via 
importerade varor är okänt.

Na  onellt, under de senaste 20 åren har mängden av 
importerade och producerade kemiska produkter ökat. 
Under 2000-talet har antalet konsumen   llgängliga 
kemiska produkter som är hälsofarliga ökat med nästan 
50 %. De  a innebär a   fl er riskabla kemikalier fi nns på 
marknaden. Antal konsumen   llgängliga kemiska pro-
dukter som är märkta som allergiframkallande har ökat 
med nästan 300 % under 2000-talet. Sammantaget inne-
bär det a   exponeringen för allergiframkallande ämnen 
via konsumen   llgängliga kemiska produkter sannolikt 
har ökat under de redovisade åren.

Halterna i miljön har minskat för många välkända mil-
jögi  er, exempelvis DDT, PCB:er och vissa bromerade 
fl amskyddsmedel. För metallerna bly, kadmium och 
kvicksilver har nedfallet från lu  en minskat.

Det är vik  gt a   återvinna ba  erier korrekt så a   de inte 
förorenar naturen.

Inomhusmiljö
Inbyggda gi  er i framförallt byggnader, såsom PCB har 
inventerats. Nästan alla fl erfamiljshus och industribygg-
nader har inventerats i Burlövs kommun. En stor del av 
fas  gheterna som har ha   PCB i exempelvis fogar har 
sanerats men en del återstår. Ny   slutdatum för sane-
ringen var 2016-06-30. Småhus innefa  as i nuläget inte 
av kravet.

Förorenad mark
Till följd av a   det funnits och fi nns industrier i Burlövs 
kommun och a   u  yllnadsmassor förr i  den o  a inne-
höll föroreningar fi nns rela  vt många förorenade områ-
den i kommunen. Det fi nns dock inga så kallade miljö-
riskområden, vilka är de mest förorenade områdena.

Antalet objekt med förorenad mark har ökat med de 
vidare inventeringar som gjorts av både kommunen och 
länsstyrelsen de senaste åren. Under 2016 fanns bland 
annat 18 objekt med riskklass 2 vilket är den näst högsta 
riskklassen och prioriterad för vidare undersökningar.

Riskklass 1 2 3 4 Iden  fi erade
Antal objekt 0 18 18 9 36

Farliga ämnen
Det är svårt a   ge någon vidare bild av den samlade 
eff ekten av kemiska ämnen i Burlövs kommun, eller ens i 
Skåne. De  a då ganska lite är känt om så kallade cock-
taileff ekter, dvs. hur människor och miljö påverkas av 
kombina  onen av olika ämnen. Man kan dock konstatera 
a   många förorenande källor som exempelvis industrier, 
historiskt har funnits i Burlövs kommun liksom i de fl esta 
kommuner. 

Under årens lopp har kommunens verksamhet dock vid-
tagit åtgärder och bland annat ökat inköpen av ekologisk 
mat, i mångt och mycket upphört med kemisk bekämp-
ningsmedelsanvändning på kommunal mark och handlat 
upp exempelvis leksaker med stränga kemikaliekrav  ll 
förskolor.

År 2019 var andelen inköpta ekologiska livsmedel inom 
kommunens kostverksamhet 23 %. Målet enligt kostpoli-
cyn är 60 %  ll 2030.

Fat på öde tomt. Frågan är om det var tomt innan den rostade 
sönder.

Vad riskeras om miljömålet inte uppnås?
Om åtgärder inte vidtas för a   minska exponeringen för 
farliga ämnen riskerar skador på människors hälsa och 
miljön a   öka. E  ersom det fi nns e   så stort antal farliga 
ämnen och det saknas kunskap om så kallade cocktail-
eff ekter när natur och människor utsä  s för en kombi-
na  on av fl era olika ämnen, så är det svårt a   bedöma 
exakt hur stora och allvarliga problemen skulle kunna bli.
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Bedömning enligt miljömålsportalen
Ozonskiktet i atmosfären skyddar livet på jorden 
genom a   fi ltrera bort en del av den skadliga 

UV-strålningen från solen. Därför innebär det en fara när 
ozonskiktet tunnas ut. Hos människor ökar risken för  ll 
exempel hudcancer, nedsa   immunförsvar och ögon-
sjukdomen starr.

Orsaken  ll u  unningen är a   ämnen som bryter ned 
ozon har släppts ut i atmosfären. Exempel på ämnen 
som bryter ned ozonskiktet är klorerade ämnen som 
fi nns i bland annat kylskåp, skumplast och anläggningar 
för lu  kondi  onering.

Sedan år 1987 fi nns e   interna  onellt avtal som kallas 
Montrealprotokollet. Avtalet ställer krav på deltagan-
de länder a   förbjuda och begränsa användningen av 
ozonnedbrytande ämnen. Åtgärderna har varit mycket 
framgångsrika. Tack vare Montrealprotokollet minskar 
utsläppen av ozonnedbrytande ämnen. Även halterna 
av ozonnedbrytande gaser i atmosfären minskar – om 
än med vissa undantag. Med dagens kunskap pekar det 
mesta på a   ozonu  unningen har avstannat, och det 
fi nns även tecken på a   ozonskiktet istället är på väg a   
öka i tjocklek.

 SKYDDANDE OZONSKIKT

”Ozonskiktet ska utvecklas så a   det lång-
sik  gt ger skydd mot skadlig UV-strålning.”
   - Riksdagens defi ni  on av miljökvalitetsmålet

Vilka är utmaningarna?
Många ozonnedbrytande ämnen fi nns kvar i atmosfären 
under lång  d. Även om utsläppen av fl ertalet ämnen 
har minskat eller upphört, dröjer det alltså fl era decen-
nier innan den nedbrytande eff ekten på ozonskiktet 
upphör. Det interna  onella arbetet inom Montrealpro-
tokollet måste fortsä  a. Produk  on och konsum  on 
av ozonnedbrytande ämnen måste fortsä  a a   mins-
ka. Dessutom är det vik  gt a   kontrollera a   inte nya 
ozonnedbrytande kemikalier kommer ut på marknaden. 
Fortsa   interna  onellt arbete och na  onellt omhänder-
tagande av bland annat rivningsavfall är vik  gt.

Det är svårt a   avgöra tjockleken på ozonskiktet. Det 
beror bland annat på ozonskiktets naturliga varia  oner. 
Ozonskiktets tjocklek påverkas även av både klima-
tet och av halten av vissa växthusgaser i atmosfären. 
Exempelvis kan de ökande utsläppen av lustgas 
komma a   fördröja återhämtningen. 

"
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Regeringens precisering
Regeringen har fastställt två preciseringar, dvs när målet 
anses uppnå  :

Vändpunkt och återväxt
Vändpunkten för u  unningen av ozonskiktet har nå  s 
och början på återväxten observeras.

Ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen
Halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande äm-
nen i de övre lu  lagren unders  ger den nivå där ozon-
skiktet påverkas nega  vt.

Läget i Burlövs kommun
Ozonnedbrytande ämnen förekommer idag, eller snara-
re förekom, i framförallt kylanläggningar. Det har  di-
gare även förekommit ozonnedbrytande ämnen i vissa 
byggmaterial och de kan for  arande läcka ut, särskilt 
vid renoveringar. Anläggningar som har en installerad 
mängd köldmedier med över motsvarande 5 ton CO2-
ekv rapporteras årligen  ll Burlövs kommun. Totalt rör 
det sig om ungefär 70 anläggningar. De mest ozonned-
brytande ämnena CFC även kallade freoner har varit 
totalförbjudna sedan 1 januari år 2000. Till en början er-
sa  es CFC med en annan samling ämnen kallade HCFC, 
vilka även de är ozonnedbrytande ämnen men betydligt 
mindre än CFC. HCFC har i sin tur genom lags   ning 
fasats ut  ll förmån för HFC vilka inte har någon ozon-
nedbrytande eff ekt överhuvudtaget. Från 1 januari 2015 
är även HFCF totalförbjudet i anläggningar med mer än 3 
kilo köldmedel. Dessa förändringar syns tydligt i fi guren 
nedan. Användningen har går ner  ll 0 både för CFC och 
HFC. Gaserna kan dock fi nnas kvar i äldre mindre anlägg-
ningar, t ex för hemmabruk, som Burlövs kommun inte 
har  llsyn över.
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Installerad mängd köldmedier i Burlövs kommun. Varia  oner 
mellan åren kan bero på brister i rapporteringen och a   verk-
samheter försvinner.

HFC har ingen nega  v eff ekt på ozonskiktet men är en 
mycket potent växthusgas och 1 kg HFC motsvarar 124 – 
13 000 kg koldioxid beroende på vilken typ av HFC som 
används. Därför kommer HFC genom lags   ning på sikt 

a   fasas ut som köldmedel. I första hand fasas de typer 
av HFC som har störst klimatpåverkan.

Ozonlagret fi nns främst på 15-30 km höjd i jordens stratosfär 
och skyddar oss mot skadlig uv-strålning.

Vad riskeras om miljömålet inte uppnås?
Miljömålet om skyddande ozonskikt ser ut a   uppnås. 
U  unningen av ozonskiktet har avstannat och det fi nns 
tecken som visar på a   ozonskiktet har börjat återhäm-
tade sig och skulle kunna återhämta sig  ll nivåerna 
innan nedbrytningen började.



2121

Bedömning enligt Miljömålsportalen
Strålning kan vara  ll ny  a, men den kan också 
vara skadlig. För a   de skadliga eff ekterna av 
strålning på människa och miljö ska vara så små 

som möjligt ska all verksamhet med strålning vara berät-
 gad. Det betyder a   strålningen måste göra mer ny  a 

än skada, och a   stråldoserna ska begränsas så långt 
som det är möjligt och rimligt.

I människans naturliga miljö har det all  d funnits 
strålning. Strålningen kommer från rymden, från solen 
och från naturligt radioak  va ämnen i marken och i vår 
egen kropp. Vi har utvecklat metoder för a   skapa och 
dra ny  a av strålningens egenskaper inom forskning, 
sjukvård och industri,  ll exempel genom a   använda 
röntgenteknik och genom a   använda uran i kärn-
kra  sreaktorer. Strålning kan även förekomma i form av 
elektromagne  ska fält, exempelvis som radiovågor från 
mobiltelefoner och magne  ält från kra  ledningar.

Vilka är utmaningarna?
Antalet årliga fall av hudcancer fortsä  er a   öka. Den 
främsta orsaken är exponering för ultraviole   strålning 
(UV-strålning). För a   vända trenden måste människors 
exponering minska, både vid solande utomhus och i 
solarier. Det kräver förändring av människors livss  l och 
a   tyder kring solning.

Utsläppen av radioak  va ämnen från de kärntekniska 
anläggningarna är normalt mycket låga och innebär inga 
hälsorisker för allmänheten. Det använda kärnbränslet är 
radioak  vt under mycket lång  d och därför behöver e   
slu  örvar byggas för kärnbränsleavfallet.

I dagsläget fi nns det två iden  fi erade områden där forsk-
ning ge   upphov  ll misstanke om skadliga hälsoeff ekter 
vid exponering för elektromagne  ska fält. Därför rekom-
menderar Strålsäkerhetsmyndigheten försik  ghet när 
det gäller exponering för lågfrekventa magne  ält från 
exempelvis kra  ledningar samt radiovågsexponering 
från mobiltelefoner. När man planerar för nya bostäder 
och infrastruktur bör man ta hänsyn  ll rekommenda  o-
nerna som gäller för magne  ält från kra  ledningar. När 
det gäller a   minska exponeringen från mobiltelefonen 
gör man det enklast genom a   använda hands-

free.

SÄKER STRÅLMILJÖ

”Människors hälsa och den biologiska 
mångfalden ska skyddas mot skadliga eff ek-
ter av strålning.”
   - Riksdagens defi ni  on av miljökvalitetsmålet

"
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Regeringens precisering
Regeringen har fastställt fyra preciseringar, dvs när målet 
anses uppnå  :

Strålskyddsprinciper
Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet 
och i övriga miljön begränsas så långt det är rimligt 
möjligt.

Radioak  va ämnen
Utsläppen av radioak  va ämnen i miljön begränsas så a   
människors hälsa och den biologiska mångfalden skyd-
das.

Ultraviole   strålning
Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviole   
strålning är lägre än år 2000.

Elektromagne  ska fält
Exponeringen för elektromagne  ska fält i arbetslivet och 
i övriga miljön är så låg a   människors hälsa och den 
biologiska mångfalden inte påverkas nega  vt.

Läget i Burlövs kommun
Bakgrundsstrålning
I Burlövs kommun mäts bakgrundsstrålningen kon  nuer-
ligt på tre platser, i Arlöv (Svenshög och räddningstjäns-
ten) och Åkarp (Hvilans folkhögskola). Bakgrundsstrål-
ning är den strålning som fi nns i omgivning och kommer 
från t ex berggrunden eller från rymden genom kosmisk 
strålning. Bakgrundsstrålningen började mätas i Sverige 
e  er Tjernobylolyckan för a   kunna mäta förändringar 
i bakgrundsstrålningen e  er radioak  va utsläpp från 
framförallt kärnkra  verk. Bakgrundsstrålningen i Burlövs 
kommun har legat på en stabil rela  vt låg nivå sedan 
mätningarna började år 1990.
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Bakgrundsstrålningen i Burlövs kommun i µSv/h.

Hudcancer
Den vanligaste formen av skador från strålning i Sverige 
är hudcancer. Antalet fall av hudcancer har ökat stadigt 
sedan 1970-talet framförallt orsakat av e   ändrat bete-
ende jämfört med  digare där människor under 1900-ta-
let har börjat sola mer och därför exponeras i högre grad 
för solens ultraviole  a strålar jämfört med  digare. Det 
fi nns fl era former av hudcancer och den farligaste är 
Malignt Melanom och även den har ökat stadigt.

I Burlövs kommun är det svårare a   se en lika tydlig 
trend. Det beror dels på a   den rela  vt låga befolknings-
mängden gör a   utslaget för det enskilda året innehåller 
en viss slump. Men även därför a   hudcancer kan ta 
fl era decennier a   utveckla och därför främst drabbar 
äldre personer. En föryngring av befolkningen innebär 
därför a   antalet fall kan minska.

Antal nya diagnoser av malignt melanom i Sverige, Skåne och 
Burlövs kommun per 100 000 invånare sedan 1970 (1980). 
(Grunddata från Socialstyrelsens sta  s  kdatabas 2019-11-
21). Antalet för Burlövs kommun avser glidande femårsmed-
elvärde. Datan från Burlövs kommun är specialbeställd från 
Socialstyrelsen.

En av nycklarna  ll säker strålmiljö är e   förändrat solningsbe-
teende.

Vad riskeras om miljömålet inte uppnås?
Om det inte sker några beteendeförändringar kring 
människors exponering för solljus kommer trenden med 
ökande antal fall av hudcancer a   fortsä  a för a   sedan 
stabilisera sig på en hög nivå. 
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Bedömning enligt Miljömålsportalen
Övergödning drabbar marker såväl som sjöar, 
va  endrag och hav. Problemen fi nns framför allt 

i södra Sverige, men tecken på övergödning fi nns även i 
 ällområdena. Övergödning får växtligheten a   föränd-

ras successivt, och arter som är anpassade  ll näringsfat-
 ga miljöer trängs undan.

I havsmiljön, framför allt i Egentliga Östersjön, är över-
gödning e   av de allvarligaste hoten. I både hav och sjö-
ar orsakar övergödningen bland annat igenväxning och 
algblomning. I värsta fall uppstår syrebrist på bo  narna, 
där växter och djur dör. Om det är gi  bildande alger som 
orsakar blomningen kan hälsan hos både människor och 
djur hotas.

Övergödning orsakas av allt för höga halter av kväve 
och fosfor i mark eller va  en. Dessa näringsämnen kan 
hamna i miljön via utsläpp  ll lu   av exempelvis kväveox-
ider från biltrafi k, sjöfart och kra  verk. Andra orsaker  ll 
övergödning är läckage från jordbruket samt utsläpp från 
avloppsreningsverk och industrier.

 INGEN ÖVERGÖDNING

”Halterna av gödande ämnen i mark och 
va  en ska inte ha någon nega  v inverkan 
på människors hälsa, förutsä  ningar för 
biologisk mångfald eller möjligheterna  ll 
allsidig användning av mark och va  en.”
   - Riksdagens defi ni  on av miljökvalitetsmålet

Vilka är utmaningarna?
Utsläppen av näringsämnen  ll sjöar, va  endrag och hav 
från Sverige och övriga länder som påverkar miljön i Öst-
ersjön, Ka  ega   och Skagerrak måste minska y  erligare. 
Inom det åtgärdsprogram som kallas Bal  c Sea Ac  on 
Plan har Sverige och andra länder runt Östersjön åtagit 
sig a   minska utsläppen fram  ll 2021.

Många av de utsläpp som har betydelse för övergöd-
ningen begränsas av interna  onella avtal. För a   utveck-
lingen ska gå åt rä   håll är det nödvändigt a   Sverige, 
liksom alla andra deltagande länder, uppfyller sin del av 
gällande avtal. Exempel på vik  ga interna  onella avtal är 
det så kallade Göteborgsprotokollet inom FN samt EU:s 
va  endirek  v och havsmiljödirek  v.

Utsläppen  ll lu   från fordonstrafi k, industrier och inter-
na  onell sjöfart måste också minska. Merparten av det 
lu  burna nedfallet av övergödande ämnen kommer från 
andra länder och från interna  onell sjöfart. Därför krävs 
y  erligare beslut om utsläppsbegränsningar i det 
interna  onella lu  vårdsarbetet.

"

Text från www.miljomal.se

"
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Regeringens precisering
Regeringen har fastställt fyra preciseringar, dvs när målet 
anses uppnå  :

Påverkan på haven
Den svenska och den sammanlagda  llförseln av kväve-
föreningar och fosforföreningar  ll Sveriges omgivande 
hav underskrider den maximala belastning som fastställs 
inom ramen för interna  onella överenskommelser.

Påverkan på landmiljön
Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder  ll 
a   ekosystemen uppvisar några väsentliga långsik  ga 
skadliga eff ekter av övergödande ämnen i någon del av 
Sverige.

Tillstånd i sjöar, va  endrag, kustva  en och grundva  en
Sjöar, va  endrag, kustva  en och grundva  en uppnår 
minst god status för näringsämnen enligt förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på va  enmiljön.

Tillstånd i havet
Havet har minst god miljöstatus med avseende på över-
gödning enligt havsmiljöförordningen (2010:134).

Läget i Burlövs kommun
Va  endragen genom Burlövs kommun liksom de fl es-
ta andra va  endragen i övriga sydvästra och västra 
Skåne är övergödda  ll följd av markanvändningen i 
avrinningsområden. Vid den klassifi ceringen av hav och 
va  endragen enligt va  endirek  vet bedömdes alla 
Burlövs kommuns va  enförekomster ha miljöproblemet 
övergödning. Va  endragen bedömdes ha dålig ekologisk 
status för övergödning och Lommabukten bedömdes ha 
o  llfredsställande ekologisk status, vilket är försämringar 
gentemot  digare klassifi ceringar. A   va  endragen och 
hav få   sämre klass beror dock främst på ökad kunskap 
 ll följd av mer indata och inte på a   det fak  ska  llstån-

det blivit sämre.

Enligt Länsstyrelsens bedömning har övergödning i 
Alnarpsån och Sege å fl era orsaker och det kommer a   
kräva fl era åtgärdsinsatser under en längre  d innan 
va  enförekomsten uppnår god ekologisk status. Det är 
därför tekniskt omöjligt a   åtgärdernas eff ekt uppnås 
 ll 2021, vilket annars är den normala  dsfristen enligt 

va  endirek  vet. Övergödningsproblemen kan förstärkas 
av de fysiska förändringarna av va  enmiljön. För a   de 
biologiska kvalitetsparametrar som påverkas av övergöd-
ning ska uppnå god status behövs stegvis kombinerade 
åtgärder. Det kommer a   ta  d för arbetet med plane-
ring, genomförande av åtgärder och för a   åtgärdernas 
eff ekt ska uppnås. Därför har va  enförekomsterna få   
ökad  dsfrist fram  ll 2027.

Näringsämnet kväve i Alnarpsån ser ut a   ha minskat 
över  d. Va  enföringen i va  endragen har också bety-
delse för hur mycket näringsämnen som transporteras 

 ll havet. Öresunds va  envårdsförbund menar a   halten 
minskar över  d, vilket är posi  vt.

I Alnarpsåns avrinningsområde står jordbruket för 
ungefär 75 % av kväveutsläppen och staden inklusive 
dagva  en för 25 %. När det gäller fosfor är fördelning-
en ungefär 50-50 %. För a   nå målet om god ekologisk 
status med avseende på övergödning enligt va  endirek-
 vet ska nås för fosfor måste koncentra  onen i va  net 

minska med 80 %.

Totalhalt Fosfor i Alnarpsån. 

Våtmarker är e   av sä  en a   rena va  en från övergödande 
ämnen. Dessutom skapas nya biotoper för djur och växter.

Vad riskeras om miljömålet inte uppnås?
Om inget görs för a   minska problemen med över-
gödning i Burlövs kommun kommer den biologiska 
mångfalden minska och den dåliga ekologiska statusen i 
kommunens va  enförekomster a   fortsä  a. Läckage av 
näringsämnen kommer inte bara a   påverka de lokala 
va  endragen utan även a   spridas vidare  ll Lomma-
bukten, Öresund och Östersjön.



2525

Bedömning enligt miljömålsportalen
Sjöar och va  endrag utsä  s för påverkan från 
många håll,  ll exempel från skogsbruk, jord-

bruk, industrier och va  enkra  verk. Många växt-¬ och 
djurarter är beroende av a   va  endrag får fl öda fri  , 
och a   va  enståndet kan variera naturligt. De  a kan 
komma i konfl ikt med vår önskan a   bygga hus nära 
stranden eller vårt behov av a   reglera va  enfl ödet för 
a   producera el från va  enkra  .

Det är också vik  gt a   behålla va  enmiljöernas naturliga 
produk  onsförmåga. Va  endragen används exempelvis 
för fi ske och ger dricksva  en. Sjöar och va  endrag är 
också vik  ga för rekrea  on, exempelvis bad och bå  urer. 
I närheten av va  enmiljöer fi nns dessutom värdefulla 
kulturminnen som måste bevaras och förvaltas så a   de 
kan upplevas även av fram  da genera  oner.

 LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG

”Sjöar och va  endrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras varia  onsrika livsmiljöer 
ska bevaras. Naturlig produk  onsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och va  enhushållan-
de funk  on ska bevaras, sam  digt som för-
utsä  ningar för frilu  sliv värnas.”
   - Riksdagens defi ni  on av miljökvalitetsmålet

Vilka är utmaningarna?
Det återstår en hel del arbete innan sjöar och va  en-
drag uppnår e   go   miljö  llstånd. Fysisk påverkan från 
va  enkra  verk utgör idag e   av de främsta hoten mot 
den biologiska mångfalden. Reglering av älvar leder  ll 
fragmenterade livsmiljöer och i värsta fall  ll a   livsmil-
jön för en art helt försvinner.

Många värdefulla va  en, både kulturmiljöer och e   an-
tal dricksva  entäkter, saknar ännu e   långsik  gt skydd. 
Bakterier och andra mikrobiologiska föroreningar utgör 
redan idag e   problem för dricksva  enförsörjningen. 
Den pågående klima  örändringen kan på sikt leda  ll 
ökade hälsorisker i samband med spridning av förore-
nande ämnen och sjukdomsbringande organismer.

Arbetet med a   restaurera påverkade va  en går lång-
samt. Om vi ska lyckas återställa  llräckligt många ekolo-
giskt hållbara och varia  onsrika livsmiljöer måste både 
de ekonomiska och juridiska förutsä  ningarna 
för a   restaurera va  endrag förstärkas.

"

Text från www.miljomal.se

"
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Regeringens precisering
Regeringen har fastställt 11 preciseringar, dvs när målet 
anses uppnå  :

God ekologisk och kemisk status
Sjöar och va  endrag har minst god ekologisk status 
eller poten  al och god kemisk status i enlighet med 
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
va  enmiljön.

Oexploaterade och i huvudsak opåverkade va  endrag
Oexploaterade och i huvudsak opåverkade va  endrag 
har naturliga va  enfl öden och va  ennivåer bibehållna.

Ytva  entäkters kvalitet
Ytva  entäkter som används för dricksva  enproduk  on 
har god kvalitet.

Ekosystemtjänster
Sjöar och va  endrags vik  ga ekosystemtjänster är vid-
makthållna.

Strukturer och va  enfl öden
Sjöar och va  endrag har strukturer och va  enfl öden 
som ger möjlighet  ll livsmiljöer och spridningsvägar för 
vilda växt- och djurarter som en del i en grön infrastruk-
tur.

Gynnsam bevarandestatus och gene  sk varia  on
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna  ll 
sjöar och va  endrag har gynnsam bevarandestatus och 
 llräcklig gene  sk varia  on inom och mellan popula  o-

ner.

Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har åter-
ställts i värdefulla sjöar och va  endrag.

Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologis-
ka mångfalden.

Gene  skt modifi erade organismer
Gene  skt modifi erade organismer som kan hota den 
biologiska mångfalden är inte introducerade.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden 
Sjöar och va  endrags natur- och kulturmiljövärden är 
bevarade och förutsä  ningar fi nns för fortsa   bevaran-
de och utveckling av värdena.

Frilu  sliv
Strandmiljöer, sjöar och va  endrags värden för fri  ds-
fi ske, badliv, båtliv och annat frilu  sliv är värnade och 
bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

Läget i Burlövs kommun
I Burlövs kommun fi nns inga sjöar men det fi nns tre 
va  endrag, Sege å, Kalineån och Alnarpsån. Samtliga 
va  endrag karaktäriseras av höga näringsämneshalter 
och därmed problem med övergödning. Va  endragens 
u  ormning och sträcka har också ändrats av människan. 
De har  ll stora delar rätats ut och saknar därför natur-
lig meandring (slingrande sträckning). Meandring ökar 
magasineringskapaciteten och minskar därmed risken 
för översvämningar samt minskar halterna av näringsäm-
nen, men tar större plats. För a   förebygga översväm-
ning så rensas va  endragen regelbundet, något som är 
nega  vt för den biologiska mångfalden e  ersom t ex 
död ved som nedfallna träd och grenar utgör livsmiljöer 
för många arter. Kanterna har också genom mänsklig på-
verkan gjorts branta, vilket försvårar för strandvegeta  on 
a   etablera sig. De  a leder  ll ökad risk för erosion och 
ökar problem med övergödning e  ersom näringsämnen 
annars skulle tas upp av strandvegeta  onen. Alnarpsån 
och Kalineån har sina utlopp i Lommabukten. Sege å 
passerar e  er Burlövs kommun genom Malmö stad och 
ut i Malmö hamn. Va  enkvaliteten i kommunens åar 
påverkar också va  enkvaliteten i både Öresund och i 
förlängningen Östersjön.

Sege å
Sege å har e   333 km2 stort avrinningsområde som 
omfa  ar fl era kommuner. Majoriteten av avrinningsom-
rådet består av högproducerande jordbruksmark, vilket 
skapar problem med övergödning, e  ersom näringsäm-
nen läcker från jordbruksmarken ner va  endraget. Sege 
å klassifi ceras av Länsstyrelsen som e   va  endrag med 
o  llfredsställande ekologisk status. Anledningen  ll de  a 
är främst övergödning. Övergödningen måste minska för 
a   Sege å ska kunna uppnå god ekologisk status.

Området längs med Sege ås dalgång är planerat som e   
fram  da rekrea  onsområde i detaljplan såväl som Bur-
lövs kommuns fram  dsplan (Översiktsplan). En stor del 
av området är detaljplanelagt som naturmark. Området 
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utgörs  ll största delen jordbruksmark. En omvandling 
 ll natur- och rekrea  onsområde skulle kunna förbä  ra 

den ekologiska statusen och  llgänglig göra va  endra-
get.

Kalineån
Kalineån rinner längs gränsen mellan Arlövs tätort och 
Malmö stad vidare ut i Lommabukten. Det allra mesta 
va  net pumpas från Sege å, även om Kalineån också tar 
emot en del dagva  en från Arlöv och Malmö. Halten 
näringsämnen och därmed övergödning hänger därför 
 ll största delen samman med va  enkvaliteten i Sege å. 

Men  ll skillnad från Sege å är Kalineån ännu starkare 
påverkad av människan e  ersom den inte har något 
naturligt inlopp från  ll Sege å, utan va  net pumpas in 
för a   sedan kunna användas som kylva  en i industriella 
processer. Användning som kylva  en leder  ll kra  igt 
höjda temperaturer där va  net släpps ut. De  a medför 
i sin tur  ll nega  v påverkan på miljön i ån. Kalineån räk-
nas inte som en va  enförekomst enligt va  endirek  vet. 
Kalineån saknar strandskydd helt och hållet.

Alnarpsån
Alnarpsån är en rela  vt liten å som rinner genom Bur-
lövs och Staff anstorps kommuner. I Burlövs kommun 
rinner ån genom Åkarp och sedan längs västkustvägen 
i Arlöv. Den tar emot dagva  en från båda tätorterna. I 
Staff anstorps kommun rinner ån framförallt genom jord-
bruksmark och majoriteten av va  net i ån kommer från 
jordbruksmarken. Alnarpsån är klassifi cerad som ”dålig 
ekologisk status” framförallt på grund av övergödning. 
Ån är kra  igt påverkad av människan i alla sina delar. Al-
narpsån har e   lågt normalfl öde men kan svämma över, 
i framförallt Åkarp, när jordbruksmarken är mä  ad och 
det kommer stora regn. Alnarpsån saknar strandskydd 
helt och hållet.

Tidigare undersökningar har påvisat bekämpnings-
medelsrester i både Kalineån och Alnarpsån.

Vandringshinder
Under 2018 inventerades Alnarpsån och Sege å e  er 
vandringshinder i de delar kommunen har rådighet. I 
kommunen hi  ades inga rik  ga vandringshinder annat 
än överfallet i Åkarp som nyligen har  llståndsprövats.

Åkarpsdammen från sin soliga sida.

Vad riskeras om miljömålet inte uppnås?
Om inget görs för a   minska problemen med övergöd-
ning i Burlövs kommun kommer förlusten av den biolo-
giska mångfalden och den dåliga ekologiska statusen på 
kommunens va  endrag a   fortsä  a. De livsmiljöer för 
fl ora och fauna, som va  endragen erbjuder kommer a   
försämras och ekosystemtjänster går förlorade. Läckage 
av näringsämnen påverka inte bara de lokala va  endra-
gen utan även Lommabukten, Öresund och Östersjön dit 
va  net transporteras.
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Bedömning enligt miljömålsportalen
Grundva  net är vik  gt som dricksva  en för oss 
människor. Det påverkar också miljön för växter 

och djur i ytva  net. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan 
förorena grundva  net. Särskilt i jordbruksområden i söd-
ra Sverige förekommer exempelvis bekämpningsmedel i 
grundva  net. 

Även natriumklorid – vanligt salt – från vägar som har 
saltats på vintern har kommit ut i grundva  net. Förutom 
a   det påverkar grundva  nets kvalitet fräter saltet också 
sönder va  enledningar.

Va  en cirkulerar i e   ständigt kretslopp. Va  enånga 
dunstar från sjöar och hav och faller ned som regn och 
snö. En del va  en tränger ned genom jordlager och 
berggrund och bildar grundva  en, som i sin tur e  er en 
viss uppehålls  d i marken, som beror på lokala förhållan-
den, rinner ut i sjöar, hav och va  endrag.

 GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

”Grundva  net ska ge en säker och hållbar 
dricksva  enförsörjning samt bidra  ll en 
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
va  endrag.”
   - Riksdagens defi ni  on av miljökvalitetsmålet

Vilka är utmaningarna?
Generellt se   ökar e  erfrågan och därmed påfrest-
ningen på grundva  net. Det beror bland annat på a   
människor bosä  er sig i kust- och fri  dsområden. För a   
skydda grundva  net från föroreningar måste skyddsom-
råden inrä  as.

Grusåsar och andra liknande forma  oner i landskapet 
spelar en vik  g roll som dricksva  enresurs. Dessa så 
kallade naturgrusavlagringar har även betydelse för vår 
energiförsörjning, för natur- och kulturlandskapet samt 
för frilu  slivet. Sam  digt fi nns e   tryck på a   utvinna 
naturgrus från dessa forma  oner, bland annat för a   
framställa betong. Genom a   inrä  a fl er skyddsområden 
kan naturgrusavlagringar skyddas från exploatering.

Kunskap om hur grundva  net påverkar ytva  en behöver 
öka. Föroreningar från grundva  en kan transporteras  ll 
sjöar och va  endrag, exempelvis kvicksilver och övergö-
dande ämnen, men den allmänna kunskapsnivån 
om sådana processer är ännu låg.

"

Text från www.miljomal.se

"



3030

Regeringens precisering
Regeringen har fastställt sex preciseringar, dvs när målet 
anses uppnå  :

Grundva  nets kvalitet
Grundva  net är med få undantag av sådan kvalitet a   
det inte begränsar användningen av grundva  en för 
allmän eller enskild dricksva  enförsörjning.

God kemisk grundva  enstatus
Grundva  enförekomster som omfa  as av förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på va  enmiljön 
har god kemisk status.

Kvaliteten på utströmmande grundva  en
Utströmmande grundva  en har sådan kvalitet a   det bi-
drar  ll en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, 
våtmarker, va  endrag och hav.

God kvan  ta  v grundva  enstatus
Grundva  enförekomster som omfa  as av förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på va  enmiljön 
har god kvan  ta  v status.

Grundva  ennivåer
Grundva  ennivåerna är sådana a   nega  va konsekven-
ser för va  enförsörjning, markstabilitet eller djur- och 
växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer.

Bevarande av naturgrusavlagringar
Naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksva  en-
försörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är 
fortsa   bevarade.

Läget i Burlövs kommun
I Burlövs kommun fi nns två grundva  enförekomster. 
Längst ner ligger sydvästra Skånes kalkstenar över den 
ligger Alnarpsströmmen som är den största grundva  en-
täkten. Alnarpsströmmen har god kvalita  v status men 
o  llfredsställande avseende kemisk status (klorid). SV 
Skånes kalkstenar har god kvalita  v och kemisk status. 
Alnarpsströmmen börjar vid Romelåsen där va  net 
fi ltreras ner  ll Alnarpsströmmen, som består av e   
sandigt material som va  net lä   kan fi ltrera igenom. I 
Burlövs kommun är Alnarpsströmmen täckt av e   tjockt 
lager av lerig jord som det är svårt för va  net a   tränga 
igenom. Det här lagret av lera fungerar därför som e   
lock där va  en bara mycket långsamt kan fi ltrera ner 
eller upp från Alnarpsströmmen. Tack vare lagret med 
svårinfi ltrerad jord är Alnarpsströmmen rela  vt skyddad 
mot infi ltra  on av miljögi  er, vilka istället sköljs vidare 
 ll någon av Burlövs kommuns va  endrag. Den största 

risken för miljögi  er a   nå Alnarpsströmmen bedöms 
komma från felak  g hantering av bergvärmeanläggning-
ar, då rör med köldmedia borras ned. Man har dock hit-
tat bland annat bekämpningsmedelsrester i framförallt 
de grävda brunnarna som provtagits.

Burlövs kommun är medlemmar av Sydväst Skånes 

grundva  enkommi  é,  digare Samarbetskommi  én 
för Alnarpsströmmen. Organisa  onen har  ll uppgi   a   
samordna och u  öra kontroller avseende kvalitet och 
kvan  tet i va  enförekomsterna. 

Enligt årsrapporterna togs under 1900-talets mi   fram 
 ll slutet av 80-talet betydande mängder va  en ur Al-

narpsströmmen vilket också ledde  ll a   grundva  enni-
våerna var låga. Sedan dess har u  aget minskat radikalt 
och grundva  ennivåerna återhämtat sig.

Alnarpsströmmens utbredning. Bild från fd Samarbetskommit-
tén för Alnarpsströmmen.

Vad riskeras om miljömålet inte uppnås?
I nuläget fi nns ingen risk för överutny  jande av grund-
va  enresurserna i Burlövs kommun. Alnarpsströmmen 
är i dag en vik  g grundva  enresurs även om i princip 
inget va  en tas ut i Burlövs kommun och kan komma a   
bli än vik  gare som dricksva  enresurs i fram  den. Inom 
Burlövs kommun har det hi   lls inte varit aktuellt a   
inrä  a va  enskyddsområden då de stora  llrinningsom-
rådena inte ligger här och u  agen är få. Det fi nns heller 
inga överhängande hot a   föroreningar ska kunna tränga 
ner i grundva  en. Det är ännu inte utre   huruvida 
klima  örändringar kan komma a   påverka grundva  en. 
En höjd havsnivå skulle t ex kunna orsaka a   saltva  en 
tränger in i grundva  net.
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Bedömning enligt miljömålsportalen
Havsmiljön påverkas av fi ske, spridning av miljö-
gi  er och utsläpp av näringsämnen som hamnar 

i haven och leder  ll övergödning. Främmande arter från 
bland annat fartygs barlastva  en eller fi skodlingar kan 
också etablera sig i haven. Allt de  a stör den biologiska 
mångfalden och vik  ga livsmiljöer, vilket påverkar havens 
produk  on av livsmedel och andra vik  ga resurser.

Hav, kust och skärgård erbjuder en stor mängd möjlighe-
ter  ll rekrea  on och här fi nns e   rikt kulturarv. Dessa 
värden påverkas också nega  vt av olika mänskliga ak  vi-
teter. Skärgård och kustnära miljöer påverkas  ll exempel 
av hård exploatering, bebyggelse samt fartygs- och små-
båtstrafi k. A   bevara kulturarv med fyrar, sjöbodar, ängs- 
och betesmarker försvåras i avfolkningsbygder, medan 
det riskerar a   skadas i områden med stor fri  dsbebyg-
gelse och omfa  ande turism. Ökad bebyggelse och trafi k 
försämrar även  llgängligheten för frilu  slivet.

 HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH   
 SKÄRGÅRD

”Västerhavet och Östersjön ska ha en lång-
sik  gt hållbar produk  onsförmåga och den 
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och 
skärgård ska ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- 
och kulturvärden. Näringar, rekrea  on och 
annat ny  jande av hav, kust och skärgård 
ska bedrivas så a   en hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områden ska 
skyddas mot ingrepp och andra störningar.”
   - Riksdagens defi ni  on av miljökvalitetsmålet

Vilka är utmaningarna?
Mycket återstår innan våra kust- och havsva  en har e   
bra miljö  llstånd. E  ersom haven är gränsöverskridande 
behövs insatser både i Sverige och på interna  onell nivå 
för a   minska de utsläpp och de nega  va eff ekter av 
ak  viteter som bidrar  ll e   sämre miljö  llstånd. Samar-
bete för en bä  re havsmiljö sker inom bland annat EU:s 
havsmiljödirek  v och va  endirek  v samt Helsingfors- 
och Oslo -Pariskonven  onerna.

Hur EU:s fi skeri- och jordbrukspoli  k u  ormas är också 
vik  gt, liksom a   skydda värdefulla områden med natur- 
och kulturvärden. För a   kulturmiljöer ska bevaras är det 
även avgörande a   det går a   bo och försörja sig i kust 
och skärgård. Mer kunskap behövs också för a   
kunna skydda både natur- och kulturvärden.

"

Text från www.miljomal.se

"
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Regeringens precisering
Regeringen har fastställt 11 preciseringar, dvs när målet 
anses uppnå  :

God miljöstatus
Kust- och havsva  en har god miljöstatus med avseen-
de på fysikaliska, kemiska och biologiska förhållanden i 
enlighet med havsmiljöförordningen (2010:1341).

God ekologisk och kemisk status
Kustva  en har minst god ekologisk status eller poten-
 al och god kemisk status i enlighet med förordningen 

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på va  enmiljön.

Ekosystemtjänster
Kusternas och havens vik  ga ekosystemtjänster är vid-
makthållna.

Grunda kustnära miljöer
Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk 
mångfald och av en naturlig rekrytering av fi sk samt 
erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och 
djurarter som en del i en grön infrastruktur.

Gynnsam bevarandestatus och gene  sk varia  on
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna  ll 
kust och hav har gynnsam bevarandestatus och  llräcklig 
gene  sk varia  on inom och mellan popula  oner samt 
a   naturligt förekommande fi skarter och andra havsle-
vande arter fortlever i livskra  iga bestånd.

Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har åter-
ställts i värdefulla kust- och havsva  en.

Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologis-
ka mångfalden och kulturarvet.

Gene  skt modifi erade organismer
Gene  skt modifi erade organismer som kan hota den 
biologiska mångfalden är inte introducerade.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden 
Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kultur-
värden är bevarade och förutsä  ningar fi nns för fortsa   
bevarande och utveckling av värdena.

Kulturlämningar under va  en
Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar 
under va  net.

Frilu  sliv och buller
Havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för fri  ds-
fi ske, badliv, båtliv och annat frilu  sliv är värnade och 
bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

Läget i Burlövs kommun
Tågarps heds strandängar
Burlövs kommun har en liten kuststräcka, men med 
mycket höga ekologiska värden. Kuststräckan utgörs av 
Tågarps hed som har betats av olika djur under århund-
raden. Kustområdet svämmas regelbundet över av havs-
va  en vilket skapar en unik fl ora av betes- och sal  åliga 
växter.  Området har också e   rikt fågelliv med framfö-
rallt vadarfåglar och rastande fåglar. För a   skydda det 
vik  ga området bildades under 2008 e   naturreservat 
och natura 2000 område. Bestämmelserna och skötsel-
planen innebär bland annat beträdnadsförbud under vår 
och sommar för a   skydda häckande fåglar och fortsa   
bete för a   bevara den unika fl oran. Trots beträdnads-
förbudet kan fågellivet väl observeras från utsiktsplatsen 
på Spillepengs rekrea  onsområde, där det också fi nns 
e   informa  onstorg.

Genom betning och annan hävd sedan urminnes  der 
håller området också stora kulturhistoriska värden.

Lommabukten
Utanför Tågarps hed ligger Lommabukten som delvis lig-
ger i Burlövs kommun och som också är utlopp för två av 
kommunens åar, Alnarpsån och Kalineån. Även Sege ås 
va  en kommer  ll slut ut i Lommabukten, även om det 
först rinner genom Malmö hamnområde. Lommabukten 
är långgrund och  ll stora delar täckt av ålgräsängar. 
Ålgräsängarna utgör en vik  g biotop i Öresund e  ersom 
många fi skar  llbringar sin första  d här, innan de växer 
 ll sig och beger sig ut på djupare och öppnare va  en. 

De mindre fi skarna som lever i ålgräsängarna utgör 
också mat för så väl större fi skar som fåglar, bland annat 
de som häckar i Tågarps hed. Ålgräsängarna brukar kallas 
för havets barnkammare.

Lommabukten har klassifi ceringen ”Må  lig ekologisk 
status”. Anledningen  ll a   den inte uppnår ”God ekolo-
gisk status” är a   det fi nns problem med övergödning på 
grund av höga halter av näringsämnen. Övergödningen 
påverkar djur- och växtlivet nega  vt. Näringsämnena 
transporteras framförallt av va  endragen  ll Lommabuk-
ten. Visst nedfall från lu  en sker också. Genom a   ak  vt 
arbeta för a   minska övergödningen i kommunens tre 
åar kan även den ekologiska statusen i Lommabukten på 
sikt förbä  ras, även om det naturligtvis även krävs hårt 
arbete i andra va  endrag som mynnar i Öresund. 

För a   bevaka va  enkvalitén i Lommabukten och Öre-
sund och öka kunskapen är Burlövs kommun medlem i 
Öresundsva  ensamarbete och Öresunds va  envårdsför-
bund. Öresunds va  envårdsförbund är en samarbetsor-
ganisa  on där medlemmarna är kustkommuner, indu-
strier och andra va  enorganisa  oner är medlemmar. 
Huvudsy  et med Öresunds va  envårdsförbund är a   
genomföra en gemensam recipientkontroll.
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Öresundsva  ensamarbetet är en organisa  on mellan 
svenska och danska kustkommuner, som bland annat 
arbetar med kunskapsspridning.

Informa  onstorget över strandängarna på Spillepeng.

Miljögi  er
Öresunds va  envårdsförbund har en provpunkt i nära 
anslutning  ll Burlövs kommun (ÖVF 4:13, 4:12). Sta  o-
nen ligger precis väster om Spillepeng.

Ungefär vart tredje år genomförs analyser av olika mil-
jögi  er. Bland annat analyseras metaller och organiska 
gi  er som PCB och TBT vilket  digare användes som 
bekämpningsmedel i båtbo  enfärger. Generellt såg man 
inga tydliga upp eller nedgångar för gi  erna i musslor 
och skrubba mellan undersökningarna 2014 och 2017 
vid sta  onen närmast Burlövs kommun. god miljöstatus 
uppnåddes för kadmium i blåmussla men inte i skrubba 
och bly i skrubba men inte i blåmussla. Avseende PAH 
och TBT visade analyserna av blåmussla på god miljö-
status. Varken blåmussla eller skrubba visade på god 
miljöstatus för kvicksilver.

Vad riskeras om miljömålet inte uppnås?
Om övergödningen och utsläppen av miljögi  er inte 
minskar, utan är kvar på samma nivå som idag eller  ll 
och med ökar kommer inte kunna uppnå god ekologisk 
status och  ll och med kunna försämra sin ekologiska 
status. Övergödning kan i värsta fall leda  ll bo  endöd. 
Burlövs kommun är med sin lilla yta en liten bidragare 
 ll utsläpp av näringsämnen och miljögi  er, men kom-

munen är sam  digt med si   läge i avrinningsområdet  ll 
Öresund en vik  g pusselbit för a   minska belastning på 
havet.



3434



3535

Bedömning enligt miljömålsportalen
E   stort antal växter och djur är beroende av oli-
ka våtmarker. Många hotade eller missgynnade 

arter är kopplade  ll dessa naturmiljöer. En orsak är a   
stora arealer våtmark har torrlagts och förstörts i Sverige 
sedan början av 1800-talet.

Därutöver är många av de resterande våtmarkerna på-
verkade av markavva  ning och annan va  enverksamhet, 
skogsbruk, kvävenedfall, körskador och a   de inte längre 
hävdas med slå  er eller bete. Många våtmarkstyper 
kommer också a   påverkas nega  vt av klima  örändring-
ar och etablering av främmande arter.

Skadade våtmarker har dessutom en lägre förmåga a   
leverera vik  ga ekosystemtjänster som a   binda och 
lagra kol, rena va  en, fungera som översvämningsskydd 
och bidra med biologisk produk  on. Många våtmarker 
har arkeologiska lämningar som kan skadas när de res-
taureras eller exploateras för bränsleutvinning av torv.

 MYLLRANDE VÅTMARKER

”Våtmarkernas ekologiska och va  enhushål-
lande funk  on i landskapet ska bibehållas 
och värdefulla våtmarker bevaras för fram  -
den.”
   - Riksdagens defi ni  on av miljökvalitetsmålet

Vilka är utmaningarna?
A   skydda våtmarksmiljöer är vik  gt och många mossar, 
kärr, fuktängar och sumpskogar är med i Natura 2000, 
som är EU:s nätverk för värdefull natur. Sverige har 
också valt ut interna  onellt värdefulla våtmarker som så 
kallade Ramsarområden, som en del av a   genomföra 
en våtmarkskonven  on. Ändå saknar många våtmarker i 
Sverige med höga natur- och kulturvärden e   bra skydd.

Idag är det förbjudet med ny markavva  ning i delar av 
landet. En översyn av regelverket för va  enverksamhet 
bör ske för a   se om regelverket kan skärpas för övriga 
delar av landet och förbä  ras gällande annan va  en-
verksamhet. Utöver a   förhindra nya skador behöver 
många våtmarker restaureras och skötas för a   deras 
värden ska bevaras och de ska kunna erbjuda värdefulla 
ekosystemtjänster. Det är också vik  gt a   alla som an-
vänder mark och va  en gör det på e   hållbart 
sä  .

"

Text från www.miljomal.se

"
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Regeringens precisering
Regeringen har fastställt nio preciseringar, dvs när målet 
anses uppnå  :

Våtmarkernas utbredning
Våtmarker av alla typer fi nns representerade i hela lan-
det inom sina naturliga utbredningsområden.

Ekosystemtjänster
Våtmarkernas vik  ga ekosystemtjänster som biologisk 
produk  on, kollagring, va  enhushållning, va  enrening 
och utjämning av va  enfl öden är vidmakthållna.

Återskapade våtmarker och arters spridningsmöjligheter
Våtmarker är återskapade, i synnerhet där ak  viteter 
som exempelvis dränering och torvtäkter har medfört 
förlust och fragmentering av våtmarker och arter knutna 
 ll våtmarker har möjlighet a   sprida sig  ll nya lokaler 

inom si   naturliga utbredningsområde.

Gynnsam bevarandestatus och gene  sk varia  on
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna  ll 
våtmarkerna har gynnsam bevarandestatus och  llräcklig 
gene  sk varia  on inom och mellan popula  oner.

Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade våtmarksarter har återhämtat sig och livsmiljöer 
har återställts.

Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologis-
ka mångfalden och kulturarvet.

Gene  skt modifi erade organismer
Gene  skt modifi erade organismer som kan hota den 
biologiska mångfalden är inte introducerade.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden 
Våtmarkernas natur- och kulturvärden i e   land-
skapsperspek  v är bevarade och förutsä  ningarna fi nns 
för fortsa   bevarande och utveckling av värdena.

Frilu  sliv och buller
Våtmarkernas värde för frilu  sliv är värnade och bibe-
hållna och påverkan från buller är minimerad.

Läget i Burlövs kommun
De två mest artrika områdena och därmed de vik  gas-
te för den biologiska mångfalden i Burlövs kommun är 
Tågarps hed och Bernstorps mosse, båda är våtmarks-
områden. Tågarps hed är en strandäng med en speciell 
sal  ålig fl ora och vadarfåglar. Bernstorps mosse är en 
våtmark av karaktären kalkrikkärr.

Strandängen på Tågarps hed har genom historien betats 
kon  nuerligt och har därigenom hindrats från a   växa 

igen. En igenväxning av ängarna skulle förstöra strand-
ängens ekologiska värde, då bl.a. fl era av de häckande 
vadarfåglarna i området kräver en lågväxande vegeta-
 on. Tack vare a   området numera är naturreservat 

har det e   långsik  gt skydd. Bernstorps mosse däremot 
ligger i e   utsa   område. Exploateringstrycket runt mos-
sen är hårt och redan i dagsläget ligger den mellan riks-
vägar och handelscentra. Trots de  a håller mossen en 
hög biologisk mångfald och stora naturvärden, som för 
Burlövs kommun är unika. Mossen har  digare ha   be-
tydligt större naturvärden och framförallt en rikare fågel-
fauna, men trots a   lokalen blivit något ar  a   gare har 
den for  arande en vik  g funk  on bl.a. som rastplats och 
sammanlänkande grönstråk för fåglarna. På Bernstorps 
mosse fi nns fridlysta orkidéer. Till våtmarkerna är också 
groddjur och  andra va  enlevande djur knutna. 

Naturreservatet på Tågarps hed sköts av Länsstyrelsen 
medan Bernstorps mosse saknar formellt skydd men är 
skyddad i detaljplan. Mossen sköts av Burlövs kommun 
och betas årligen för a   förhindra igenväxning. 

Förutom dessa två våtmarker fi nns y  erligare e   antal  
anlagda våtmark. Längs Sege å anlades 2008 en cirka 4 
ha stor våtmark för a   öka ytan allemansrä  slig mark, 
rena va  en från jordbruksmarken på näringsämnen och 
för a   öka den biologiska mångfalden. Våtmarken utgör 
en livsmiljö för många djur och växter och beräknas rena 
cirka 1-3 ton kväve per år.

Gråhakedopping som rastar i våtmark på gol  anan.

Under 2017/2018 anlades e   våtmarksområde vid 
Gränsvägen i Åkarp. Området består av två olika dam-
mar, en som renar jordbruksva  en och en som renar 
dagva  en från vägar och bebyggelse. Totalt är den 
upplåtna ytan ca 2,5 ha. Redan 2019 häckade kommun-
fågeln, skärfl äckan, vid våtmarken. 

Förutom de större våtmarkerna fi nns e   30 tal mindre 
dammar och va  en med våtmarkskaraktär, som fyller 
vik  ga funk  oner. Många är så kallade dagva  endam-
mar som fördröjer och renar va  en från bebyggd miljö.  
Bland annat utgör de livsmiljöer för många arter, renar 
va  en och utgör fördröjningsmagasin för dagva  en 
vilket förebygger översvämningar.
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Under 2019 antogs Plan för Burlövs va  en. Planen be-
handlar det mesta av de va  enrelaterade utmaningarna 
som kommunen ställs inför. Den tydligaste strategin för 
a   arbeta med va  enutmaningarna är fortsa   utbygg-
nad av våtmarker och dammar även i bebyggd miljö. E   
av målen med planen är bland annat a   de va  enhål-
lande åtgärderna ska bidra  ll a   rena 120 kg fosfor per 
va  endrag (Alnarpsån och Sege å).

Strandkanten vid våtmarken vid Gränsvägen. Vegeta  onen har 
ännu inte etablerat sig.

Vad riskeras om miljömålet inte uppnås?
Våtmarker och småva  en som dammar utgör vik  ga bio-
toper för många djur och växter men fyller också andra 
funk  oner, som a   minska problem med översvämning-
ar och rena va  en från bland annat näringsämnen. Om 
ytan våtmarker är kvar på samma låga nivå som idag 
riskerar förlusten av biologisk mångfald a   fortsä  a och 
problem med översvämningar och övergödning riskerar 
a   öka.
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Bedömning enligt miljömålsportalen
Naturvärdena i dagens odlingslandskap är resul-
tatet av hur det har brukats av människan under 

fl era tusen år. En stor del av våra växt- och djurarter fi nns 
i slå  er- och betesmarker samt i åker- och vägrenar, 
åkerholmar, våtmarker och andra småbiotoper. 

Många av dessa miljöer och äldre jordbruksbyggnader 
har också kulturhistoriska värden e  ersom de ger en bild 
av hur våra förfäder levde och brukade odlingslandska-
pet.

Den biologiska mångfalden och kulturmiljöerna är 
beroende av e   fortsa   jordbruk, men också av vilka 
metoder som används. Bland annat är betande djur en 
förutsä  ning för a   bevara artrika betesmarker. I delar 
av landet har jordbruket blivit mer intensivt, medan mar-
ker på andra håll inte längre brukas och många gårdar 
läggs ned. Båda trenderna leder  ll a   många arter och 
naturtyper i odlingslandskapet hotas.

 ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens 
värde för biologisk produk  on och livsmed-
elsproduk  on ska skyddas sam  digt som 
den biologiska mångfalden och kulturmiljö-
värdena bevaras och stärks.”
   - Riksdagens defi ni  on av miljökvalitetsmålet

Vilka är utmaningarna?
Metoderna för a   bruka odlingslandskapet måste anpas-
sas så a   de bevarar och utvecklar natur- och kulturvär-
dena. Sam  digt måste det vara möjligt a   driva jordbruk 
på e   ra  onellt och konkurrenskra  igt sä  . Det är också 
vik  gt a   bevara svenska kulturväxter och husdjursraser 
med unika egenskaper, e  ersom de kan vara betydelse-
fulla för fram  da livsmedelsförsörjning och är en del av 
vårt kulturarv.

A   lyckas bevara biologisk mångfald och kulturmiljövär-
den kräver insatser på alla nivåer i samhället – från lokalt 
arbete i kommuner för a   begränsa exploateringen av 
jordbruksmark  ll a   påverka hur den gemensamma eu-
ropeiska jordbrukspoli  ken u  ormas. Miljöersä  ningar 
som fi nansieras både na  onellt och av EU bidrar exem-
pelvis  ll a   betesmarker sköts och a   våtmarker 
anläggs.

"

Text från www.miljomal.se

"
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Regeringens precisering
Regeringen har fastställt tolv preciseringar, dvs när målet 
anses uppnå  :

Åkermarkens egenskaper och processer
Åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biolo-
giska egenskaper och processer är bibehållna.

Jordbruksmarkens halt av föroreningar
Jordbruksmarken har så låg halt av föroreningar a   eko-
systemens funk  oner, den biologiska mångfalden och 
människors hälsa inte hotas.

Ekosystemtjänster
Odlingslandskapets vik  ga ekosystemtjänster är vid-
makthållna.

Varia  onsrikt odlingslandskap
Odlingslandskapet är öppet och varia  onsrikt med 
betydande inslag av hävdade naturbetesmarker och 
slå   erängar, småbiotoper och va  enmiljöer, bland annat 
som en del i en grön infrastruktur och erbjuder livsmiljö-
er och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter.

Gynnsam bevarandestatus och gene  sk varia  on
Naturtyper och arter knutna  ll odlingslandskapet har 
gynnsam bevarandestatus och  llräcklig gene  sk varia-
 on inom och mellan popula  oner. 

Växt- och husdjursgene  ska resurser
Husdjurens lantraser och de odlade växternas gene  ska 
resurser är hållbart bevarade.

Hotade arter och naturmiljöer
Hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig.

Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologis-
ka mångfalden.

Gene  skt modifi erade organismer
Gene  skt modifi erade organismer som kan hota den 
biologiska mångfalden är inte introducerade

Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingsland-
skapet som uppkommit genom långvarig tradi  onsenlig 
skötsel är bevarade eller förbä  rade. 

Kultur- och bebyggelsemiljöer 
Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är be-
varade och förutsä  ningar fi nns för fortsa   bevarande 
och utveckling av värdena.

Frilu  sliv
Odlingslandskapets värden för frilu  slivet är värnade 
och bibehållna samt  llgängliga för människor.

Läget i Burlövs kommun
Burlövs kommun har liksom övriga sydvästra Skåne en 
av Sveriges mest högproducerande jordbruksmarker. 
All jordbruksmark i kommunen är klassad an  ngen som 
klass 9 eller 10 på en skala mellan 1-10. Sam  digt är Bur-
lövs kommun belägen mi   i en storstadsregion med e   
mycket högt exploateringstryck. Arealen jordbruksmark 
har därför minskat kon  nuerligt  ll följd av a   jordbruk-
smarken har bebyggts.

I Burlövs kommuns fram  dsplan avsä  s y  erligare jord-
bruksmark som ligger i sta  onsnära område som utbygg-
nadsområde för blandad bebyggelse. I den södra delen 
av kommunen anger fram  dsplanen utbyggnadsområde 
för verksamheter. Om Burlövs kommuns utbyggnadsplan 
fram  ll 2030 kommer a   genomföras kommer jordbruk-
smarken a   minska med 80 ha mellan år 2014  ll och 
med 2030. 

Den absolut största delen av jordbruksmarken används 
som åkermark som odlas på e   konven  onellt sä  , en-
dast en liten del av marken används som betesmark.

Mellan 1981 och 2019 har den totala åkerarealen 
minskat från 45 %  ll ca 30 % av kommunens yta. De  a 
innebär en minskning med ca 30 %.  
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Total åkerareal i hektar i Burlövs kommun. Notera a   X-axel 
ej är propor  onell. Nedgången under början av 2000-talet är 
oförklarad men beror sannolikt på varia  oner i rapportering-
en.

Riksintressen
Vissa delar av jordbruksmarken bedöms ha särskilt stora 
värden ur natur och kulturhistorisk synvinkel och utgör 
riksintresse för kulturminnesvården (Lägg eventuellt in 
karta från ÖP). De föreslås i översiktsplanen a   bevaras 
som jordbruksmark. Riksintresset för kulturmiljö sträck-
er sig från Arlövgården via området mellan Arlöv och 
Åkarp (inklusive Burlövs kyrkby) upp  ll Alnarp. Området 
mellan Arlöv och Åkarp är numera delvis igenbyggt i strid 
mot gällande riksintresse.
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Naturvärden
I Burlövs kommun bedrivs  ll största delen e   myck-
et intensivt och ra  onaliserat jordbruk. Det innebär 
a   livsmiljöerna för många arter som  digare levde i 
jordbrukslandskapet har försvunnit.

Det fi nns dock for  arande kvar en del mindre miljöer 
i jordbrukslandskapet, så kallade småbiotoper som 
skyddas av biotopskyddet. De utgör vik  ga livsmiljöer 
för många arter. Bland biotoperna fi nns bland annat 
stenmurar, pilevallar, åkerholmar, alléer och småvat-
ten. Många av dessa biotoper är inte enbart vik  ga för 
naturmiljön utan utgör även en vik  g del kulturmiljön, 
e  ersom de har skapats av  digare genera  oner.

De små områden av betesmark som fi nns utgör även 
de vik  ga livsmiljöer för många djur och växter. De 
områden med högst naturvärde i kommunen är Tåg-
arps hed och Bernstorps mosse. De har båda också e   
stort kulturhistoriskt värde e  ersom de har hävdats 
under mycket lång  d. Tågarps hed har hävdats sedan 
urminnes  der men de  a upphörde när landskapet 
urbaniserades. Sedan 2005 hävdas återigen marken 
genom betning av nötkreatur, för a   behålla de unika 
livsmiljöerna i området. Tågarps hed är numera också 
både naturreservat och Natura 2000 som sköts av 
Länsstyrelsen vilket ger e   rela  vt go   skydd för de 
hotade arterna som lever där. Bernstorps mosse har 
hävdats sedan åtminstone 1700-talet och har även 
hävdats i modern  d med hjälp av engagerade kom-
muninvånare. Numera fi nns det en kommunal sköt-
selplan där området betas av nötkreatur. Bernstorps 
mosse saknar dock något formellt skydd förutom 
skydd i detaljplan.

Genom anläggandet av våtmarker som vid gränsvägen 
och sege å och ängsmarker vid LIP-stråket och gol  a-
nan har en del nya småbiotoper skapats.

För mer informa  on om framförallt rödlistade arter i 
jordbrukslandskapet se miljömålet ”E   rikt djur och 
växtliv”

Kulturmiljöer 
Förutom naturvärden fi nns e   antal bevarandevärda 
kulturmiljöer i jordbrukslandskapet - Burlövs kyrkby, 
Kronetorps Mölla, Vallgården, Turelund, Arlövgården, 
Stjärnelund m.fl . och de herrgårdslika miljöerna kring 
Stora Bernstorp och Kronetorps gård, se Bevarande-
plan 2000. Kronetorps Mölla klassifi ceras som bygg-
nadsminne. Burlövs gamla prästgård är skyddad som 
byggnadsminne. Burlövs kyrkby har e   allmänt skydd. 
Den översiktliga bevarandeplanen antagen 2000 har 
följts upp med  lläggsbestämmelser  ll detaljplaner, 
för samtliga bevarandeområden med undantag för 
Burlövs kyrkby.

Kronetorps mölla visar sig från sin bästa sida.

Frilu  sliv
I och med a   LIP-stråket och Skåneleden har anlagts 
har i viss mån  llgängligheten  ll odlingslandskapet 
ökat. Generellt kan dock  llgängligheten förbä  ras.

Vad riskeras om miljömålet inte uppnås?
Odlingsmarken i Burlöv består  ll största delen av 
högintensivt jordbruk som är bland de bördigaste i 
Sverige. Jordbruket bedrivs på e   konven  onellt sä  .  
Det innebär i regel en låg biologisk mångfald. Trots det 
fi nns det småbiotoper som pilalléer, småva  en och 
träddungar som utgör en vik  g livsmiljö för många 
arter. Småbiotoperna bidrar starkt  ll a   ekosystem-
tjänster kan upprä  hållas. Dessa riskerar a   försvin-
na i fram  den om de inte bevaras och utvecklas. 
Jordbrukslandskapet innehåller också en rad vik  ga 
kulturbyggnader som kan riskera a   försvinna eller 
förstöras. 

Riksintresse kulturmiljö.
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Bedömning enligt miljömålsportalen
Vår bebyggda miljö ska fylla människors och 
samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och 

bidra  ll en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever 
påverkar miljön på många sä  , exempelvis när vi värmer 
våra bostäder, reser  ll arbete och fri  dsak  viteter eller 
sorterar vårt avfall.

Bebyggelsen står bland annat för nära 40 procent av 
den totala energianvändningen i Sverige och avfallet vi 
lämnar e  er oss behöver minska och användas mer som 
resurs. Olika bebyggelsemiljöer har också stora kultur-
värden.

De senaste decennierna har Sveriges större tätorter få   
ökad befolkning. Städerna har bre   ut sig och köpcentra 
har etablerats utanför stadskärnorna, vilket ökar behovet 
av transporter. Sam  digt sker en förtätning av städers 
centrala delar. Det kan minska transportbehov och ge 
klimatvinster, men också orsaka ökat buller. Ibland har 
förtätningen ske   genom a   grönområden har bebyggts, 
vilket minskar möjligheterna  ll rekrea  on utomhus nära 
bostaden.

 GOD BEBYGGD MILJÖ

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka  ll en god regional och glo-
bal miljö. Natur- och kulturvärden ska tas  ll 
vara och utvecklas. Byggnader och anlägg-
ningar ska lokaliseras och u  ormas på e   
miljöanpassat sä   och så a   en långsik  gt 
god hushållning med mark, va  en och an-
dra resurser främjas.”

   - Riksdagens defi ni  on av miljökvalitetsmålet

Vilka är utmaningarna?
A   bevara bebyggelsens kulturvärden, minska påverkan 
från trafi kbuller och dålig inomhusmiljö samt minimera 
det farliga avfallet är vik  ga utmaningar. Åtgärder behövs 
på alla nivåer i samhället. Det gäller allt från interna  o-
nella överenskommelser om buller från fordon  ll ökad 
miljöhänsyn när vägar och bostadsområden planeras och 
byggs. Hur byggnader u  ormas och uppförs har också 
stor betydelse, liksom hur de förvaltas och renoveras. Vi 
behöver även ställa om  ll a   använda förnybara energi-
källor och hållbara transportmedel.

I samhällsplaneringen behövs en ur miljösynpunkt bä  re 
 llämpning av de befi ntliga regelverken, framför allt av 

plan- och bygglagen. Om kommunal översiktsplanering 
utvecklas kan den bli e   avgörande verktyg för fl era de-
lar inom God bebyggd miljö. Det behövs bland annat ak-
tuella och relevanta planeringsunderlag och en samord-
nad planering av bebyggelse och infrastruktur.

"

Text från www.miljomal.se

"
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Regeringens precisering
Regeringen har fastställt  o preciseringar, dvs när målet 
anses uppnå  :

Hållbar bebyggelsestruktur
En långsik  gt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats 
både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och 
verksamheter och vid användning, förvaltning och om-
vandling av befi ntlig bebyggelse sam  digt som byggna-
der är hållbart u  ormade.

Hållbar samhällsplanering
Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och 
landsbygd är planerade u  från e   sammanhållet och 
hållbart perspek  v på sociala, ekonomiska samt miljö- 
och hälsorelaterade frågor.

Infrastruktur
Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshan-
tering och va  en- och avloppsförsörjning är integrerade 
i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt a   
lokalisering och u  ormning av infrastrukturen är an-
passad  ll människors behov, för a   minska resurs och 
energianvändning samt klimatpåverkan, sam  digt som 
hänsyn är tagen  ll natur- och kulturmiljö, este  k, hälsa 
och säkerhet.

Kollek  vtrafi k, gång och cykel
Kollek  vtrafi ksystem är miljöanpassade, energieff ek  va 
och  llgängliga och det fi nns a  rak  va, säkra och eff ek  -
va gång- och cykelvägar

Natur- och grönområden
Det fi nns natur- och grönområden och grönstråk i närhet 
 ll bebyggelsen med god kvalitet och  llgänglighet.

Kulturvärden i bebyggd miljö
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form 
av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt 
platser och landskap bevaras, används och utvecklas.

God vardagsmiljö
Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans 
behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har 
e   varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och 
kultur.

Hälsa och säkerhet
Människor utsä  s inte för skadliga lu  föroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Hushållning med energi och naturresurser
Användningen av energi, mark, va  en och andra na-
turresurser sker på e   eff ek  vt, resursbesparande och 
miljöanpassat sä   för a   på sikt minska och a   främst 
förnybara energikällor används.

Hållbar avfallshantering 
Avfallshanteringen är eff ek  v för samhället, enkel a   
använda för konsumenterna och a   avfallet förebyggs 
sam  digt som resurserna i det avfall som uppstår tas  ll 
vara i så hög grad som möjligt samt a   avfallets påver-
kan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Läget i Burlövs kommun
Burlövs kommuns översiktsplan (fram  dsplan för Burlövs 
kommun) vann laga kra   2014. Översiktsplanen be-
skriver hur kommun ska växa befolkningsmässigt på e   
hållbart sä   och är vägledande inför kommande beslut. 
Översiktsplanen belyser och tar hänsyn  ll samtliga av 
miljömålets God bebyggd miljös preciseringar. 

Trafi k och energi
Enligt översiktsplanen ska kommunen växa i sta  onsnära 
lägen. De  a för a   bland annat minska bilberoendet 
och skapa en långsik  gt hållbar stad. Översiktsplanen 
tar också ställning för en förbä  rad kollek  vtrafi k, bland 
annat genom a   en ny sta  on för persontrafi k öppnar på 
Lommabanan, a   Burlövs sta  on blir en sta  on för Öre-
sunds tågtrafi k och a   Simrishamnsbanan öppnar igen. 
I översiktsplanen för Burlövs kommun är målet a   högst 
1/3 av alla resor ska ske med bil. Därför har Burlövs 
kommun tagit fram en Trafi kplan med målet a   andelen 
gående, cyklister och resande med kollek  vtrafi k ska stå 
för minst 2/3 av alla resor. Högst 1/5 av det totala antalet 
resor under 5 km ska ske med bil. Resorna internt innan-
för motorvägarna ska i första hand ske  ll fots eller med 
cykel. Trafi kutvecklingen för såväl biltrafi k som tågtrafi k 
i Skåne är mycket hög (vidare läsning i Trafi kplan Burlöv 
2014). Burlövs kommun har ingen egen kollek  vtrafi k 
utan försörjs i första hand av Skånetrafi ken. Skånetrafi -
ken har ökat sin andel förnybara bränslen kon  nuerligt 
och sedan 2018 är 100 % av det använda bränslet i den 
allmänna kollek  vtrafi ken fossilfri.  För mer informa  on 
om energianvändning se kapitlet ”Begränsad klimatpå-
verkan”
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Kommunen äger inte e   energibolag vilket medför a   
möjligheterna  ll påverkan är begränsade. Sedan 2010 
har exempelvis fossilbränsleinnehållet i  ärrvärmen 
ökat. Energimarknaden är  ll stora delar avreglerad 
vilket innebär a   kunden har större handlingsfrihet än 
 digare. Produk  onen av förnybar energi i kommunen är 

begränsad. Det fi nns exempelvis ingen va  en-, vind eller 
solkra   i större omfa  ning. 

Kollek  vtrafi ken är e   av naven i Burlövs stadsutveckling.

Hållbart VA
Burlövs kommun har under 2019 antagit en Va  enplan 
för hanteringen av rening av avrinnande va  en från 
jordbruksmark och den bebyggda ytan samt hantering 
av havsnivåhöjningar och skyfall. Va  enplanen fångar 
helheten av va  enutmaningarna och integrerar lösning-
arna i den bebyggda miljön. Sedan  digare fi nns en VA-
plan (2013) och en dagva  enstrategi (2015) för a   på 
e   strategiskt sä   hantera va  enfrågorna i kommunen. 
Ambi  onen är kor  a  at a   spill- och dagva  en ska få en 
mindre påverkan på recipienterna, dagva  enlösningar 
ska integreras bä  re i samhällsplaneringen och över-
svämningsrisker ska minska.

Natur- och grönområden, God vardagsmiljö 
och Kulturvärden i bebyggd miljö 
Burlövs kommun har e   ambi  öst bevarandeprogram 
avseende byggnaders kulturvärde. De fl esta byggna-
derna i bevarandeplanen har få   skydd genom  lläggs-
bestämmelser i detaljplan. Exempel på utveckling av 
kulturvärden är renoveringen av Möllegården i Åkarp 
och informa  onsinsatser om kultur och natur vid strand-
ängarna.

Generellt är grönstråk och rekrea  onsmöjligheter en 
bristvara i kommunen. Kommunens översiktsplan pekar 
ut hur grönstruktur kan utvecklas för a   erbjuda kom-
muninvånare bä  re rekrea  onsmöjligheter.  Några vik  -
ga områden som kan pekas ut är Boklunden, Elisetorps-
parken, Granliden, Virvelvägen samt Svenshögsparken i 
Arlöv och Sta  onsparken och Svanetorpsvägen i Åkarp. 
Spillepengen, Bernstorps mosse och Natur- och kultur-
stråket förbi Möllan, Arlövsgården och gol  anan är ock-
så områden som skulle kunna klassas som tätortsnära.

Fram  dens grönstruktur enligt Översiktsplanen i Burlövs 
kommun.

Hållbar avfallshantering
I Burlövs kommuns har VA SYD ansvaret för avfallsin-
samlingen och planeringen. Under åren har avfallshan-
teringen i Burlövs kommun utvecklats, vilket syns på a   
mängden restavfall minskar. 
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Restavfall

Mängden restavfall som samlats in i kommunen. Den ökning 
som  ll synes ske   år 2011 beror på en omräkning av contai-
neravfall. Generellt har trenden varit posi  v men har planat ut 
de senaste året.

Den enskilt största åtgärden är införandet av obligatorisk 
utsortering av matavfall (2013). Matavfallet samlas in för 
a   göra biogas och återföra näringsämnen  ll kretslop-
pet.
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Matavfall till biologisk behandling

Utsorteringen av matavfall har stadigt ökat sedan 2010. E   
stort framsteg gjordes i och med obligatoriet 2013.

Den totala mängden avfall har dock inte samma posi  va 
trend. Generellt ligger insamlade mängden av återvin-
ningsmaterial under rikssni  et. Sannolikt beror de  a 
delvis på brister i sta  s  ken. Under 2019 fanns det 4 
återvinningssta  oner i kommunen vilket motsvarar 2,2 
per 10 000 invånare. Riksgenomsni  et är dock 4,6 per 
10 000 invånare. Andelen med hushållsnära insamling 
(FNI) är dock hög i kommunen, vilket borde väga upp 
det låga antalet återvinningssta  oner. E   av problemen 
är dock a   den insamlade mängden förpackningar och 
 dningar  ll återvinning via FNI inte all  d redovisas i den 

offi  ciella sta  s  ken.
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Andelen avfall som materialåtervinns ser ut a   ha sjunkit de 
senaste åren. Sannolikt beror de  a på brister i sta  s  ken. Ex-
empelvis räknades konstruk  onsmaterial om 2016 och räknas 
inte in i sta  s  ken vilket förklarar delar av nedgången.

Sedan 2019 erbjuds alla villor fas  ghetsnära insamling 
av förpackningar och returpapper, vilket preliminärt ökat 
utsorteringen av förpackningar och returpapper sam  -
digt som restavfallet minskat markant för villainsamling-
en.

Hälsa och säkerhet
Burlövs kommun är kra  igt utsa   för buller  ll följd av 
järnvägarna och vägarna som går genom kommunen. I 
och med utbyggnaden av södra stambanan kommer vis-
sa områden i framförallt Åkarp där sta  onen sänks ner 
a   få bä  re bullervärden. Kommunen kommer dock a   
fortsa   ha många bullerkällor och vara kra  igt expone-
rat. I och med utbyggnaden av järnvägen används också 
översko  smassor för a   skydda befi ntliga bostäder längs 
motorvägarna vid vissa utsa  a sträckor.

De radonkartläggningar som gjorts visar på mark med 
normal risk eller lägre men det fi nns byggnader i kom-
munen vars konstruk  on ger ifrån sig radon. Rekommen-
da  on från kommunen är a   bygga radonsäkert. Tidiga-
re mätningar av radonhalter i skolor och förskolor visar 
på halter under gränsvärdena.

Vad riskeras om miljömålet inte uppnås?
Om inte vidare arbete sker för a   nå miljömålet kom-
mer samhället a   utvecklas på e   för människa och 
miljö osunt sä  . Vardagsmiljöer i Burlövs kommun med 
omnejd, som har en stor posi  v inverkan på folkhälsan, 
riskerar a   försvinna och skäras av. Den minskning av re-
sursslöseriet som kan ses i  llgänglig sta  s  k upphör och 
burlövsbornas ekologiska fotavtryck ökar. Om mål om 
bilismen inte nås kommer fordonen fortsa   ta grönytor 
och byggbarmark samt släppa ut föroreningar, bullra 
och bidra  ll växthuseff ekten i samma utsträckning som 
 digare och eventuellt öka.
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Bedömning enligt miljömålsportalen
Sveriges mångfald av växter och djur lever i en 
mosaik av olika miljöer, från odlad mark, skogar 

och  äll  ll våtmarker, va  endrag, sjöar och hav. Många 
arter och naturtyper utvecklas nega  vt och riskerar a   
försvinna på sikt.

En orsak är a   äldre brukningsmetoder inom jord- och 
skogsbruk som gynnade många arter har blivit sällsynta. 
Stor belastning av näringsämnen och kommersiellt fi ske 
är nega  vt för fl era marina miljöer.

A   lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande 
för a   ekosystem ska fungera och göra ny  a som a   
rena va  en och lu  , lagra kol och pollinera våra grödor. 
Utan många olika arter med skilda funk  oner är risken 
stor a   ny  jandet av naturresurser, klima  örändringar 
och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga a   
leverera dessa tjänster. Biologisk mångfald främjar även 
folkhälsan då många natur- och kulturmiljöer är vik  ga 
områden för rekrea  on och frilu  sliv.

 ETT RIKT VÄXT OCH DJURLIV

”Den biologiska mångfalden ska bevaras 
och ny  jas på e   hållbart sä  , för nuva-
rande och fram  da genera  oner. Arternas 
livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funk  oner och processer ska värnas. Arter 
ska kunna fortleva i långsik  gt livskra  iga 
bestånd med  llräcklig gene  sk varia  on. 
Människor ska ha  llgång  ll en god natur- 
och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och väl-
färd.”
   

   - Riksdagens defi ni  on av miljökvalitetsmålet

Vilka är utmaningarna?
Vi ny  jar mark och va  en intensivt. E  erfrågan på 
resurser som livsmedel, råvaror, energi och va  en ökar 
dessutom. A   möta de behoven utan a   överutny  ja 
olika ekosystem och öka pressen på olika arter är en 
stor utmaning. A   landskapen blir allt mer uppdelade av 
vägar och byggnader gör det också svårare för djur och 
växter a   sprida sig och försämrar deras livsvillkor.

Sverige har inom FN:s konven  on för biologisk mångfald 
åtagit sig a   bevara och ny  ja den biologiska mång-
falden på e   hållbart sä  . Värdefull natur skyddas och 
åtgärdsprogram tas fram för a   bevara våra mest hotade 
arter. För a   lyckas behövs också större hänsyn och bä  -
re planering när olika naturresurser ny  jas, för a   främja 
en grön infrastruktur. Vi måste även använda bruknings-
metoder som bidrar  ll en rik biologisk mångfald. A   
övervaka och bekämpa främmande arter och bevara 
den gene  ska varia  onen hos växter och djur är 
också mycket vik  gt.

"

Text från www.miljomal.se

"
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Regeringens precisering
Regeringen har fastställt 8 preciseringar, dvs när målet 
anses uppnå  :

Gynnsam bevarandestatus och gene  sk varia  on
Bevarandestatusen för i Sverige naturligt förekommande 
naturtyper och arter är gynnsam och för hotade arter 
har statusen förbä  rats samt a    llräcklig gene  sk varia-
 on är bibehållen inom och mellan popula  oner.

Påverkan av klima  örändringar
Den av klimatscenarier utpekade förhöjda risken för 
utdöende har minskat för de arter och naturtyper som 
löper störst risk a   påverkas nega  vt av klima  öränd-
ringar.

Ekosystemtjänster och resiliens
Ekosystemen har förmåga a   klara av störningar samt 
anpassa sig  ll förändringar, som e   ändrat klimat, så a   
de kan fortsä  a leverera ekosystemtjänster och bidra  ll 
a   motverka klima  örändringen och dess eff ekter.

Grön infrastruktur
Det fi nns en fungerande grön infrastruktur, som upprä  -
hålls genom en kombina  on av skydd, återställande och 
hållbart ny  jande inom sektorer, så a   fragmentering av 
popula  oner och livsmiljöer inte sker och den biologiska 
mångfalden i landskapet bevaras.

Gene  skt modifi erade organismer
Gene  skt modifi erade organismer som kan hota den 
biologiska mångfalden är inte introducerade.

Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologis-
ka mångfalden.

Biologiskt kulturarv
Det biologiska kulturarvet är förvaltat så a   vik  ga natur- 
och kulturvärden är bevarade och förutsä  ningar fi nns 
för e   fortsa   bevarande och utveckling av värdena.

Tätortsnära natur
Tätortsnära natur som är värdefull för frilu  slivet, 
kulturmiljön och den biologiska mångfalden värnas och 
bibehålls samt är  llgänglig för människan.

Läget i Burlövs kommun
I Burlövs kommun fi nns endast en mycket liten andel 
naturmark. Anledningen är a   Burlövs kommun  ll allra 
största delen består av an  ngen exploaterad mark eller 
av högproducerande åkermark. Kommunens va  endrag 
är kra  igt modifi erade e  ersom de dels har rätats ut och 
långa sträckor omges av branta kanter vilket försvårar för 
strandvegeta  on och annat djur och växtliv. Naturområ-
dena i kommunen är rela  vt fragmenterade och det kan 
vara svårt för individer och arter a   fl y  a mellan de olika 
områdena. Många arter är inte kopplade  ll naturmark 
utan  ll jordbrukslandskapet, framförallt ängs- och 

betesmarker och olika småbiotoper som åkeröar samt 
småva  en som dammar. Även dessa områden är idag re-
la  vt små och fragmenterade i kommunen. Vissa förbä  -
ringar har dock ske  , ibland annat har e   antal dammar 
anlagts som är kopplade  ll Sege å och viss ängsmark 
har skapats på  digare jordbruksmark i samband med 
anläggande av en ny gol  ana.

I södra delen av kommunen har mark i anslutning  ll 
Sege å detaljplanelagts som naturmark men marken 
används for  arande  ll stor del som åkermark.

I Burlövs kommun fi nns också en del ruderatmark, bland 
annat i anslutning  ll de stora motorvägarna som går 
genom kommunen. Dessa ruderatmarker skulle vid rä   
skötsel kunna bli hemvisst  ll en del djur och växtliv och 
sam  digt fungera som gröna korridorer för a   binda 
samman olika biotoper.

En rela  vt stor del av Burlövs kommuns naturvärden fi nns i 
området runt Gol  anan.
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Rödlistade arter
Rödlistade arter är arter som riskerar a   helt dö ut i 
Sverige på grund av minskande eller mycket små popula-
 oner. En komple   lista med rödlistade arter publiceras 

av artdatabanken och den senaste publicerades år 2015. 
De rödlistade arterna kategoriseras i fem olika katego-
rier beroende på hur hotade de är. I rödlistan från 2015 
har 22 900 arter inventerats av de totalt 60 000 arter 
som har påträff ats i Sverige. Av de 22 900 arter som har 
inventerats klassifi cerades 4 273 som rödlistade och av 
dem 2 029 nästan 10% som hotade.

I Burlövs kommun har 124 rödlistade arter iden  fi eras 
mellan 2000-2020 enligt artportalen. Vissa har iden  -
fi erats vid enstaka  llfällen, andra arter har iden  fi erats 
fl era gånger och kan därför antas vara väl etablerade i 
kommunen. 
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Rapporterade rödlistade arter i Burlövs kommun 
2000-2020

Antal rödlistade arter som rapporterats i artportalen under åren 
2000 - 2020.

De allra fl esta rödlistade arter som har iden  fi erats är 
fåglar som har observerats på Tågarps hed. Den lokal 
med näst fl est observa  oner är Bernstorps mosse, där 
både rödlistade kärlväxter och fåglar har observerats.

De inrapporterade fynden  ll artdatabanken bygger inte 
på systema  ska inventeringar, utan på a   enskilda per-
soner rapporterar in de fynd de gör. Sannolikt fi nns det 
därför fl er rödlistade arter som inte har iden  fi erats. Det 
är dessutom svårt a   avgöra huruvida en art är etable-
rad i kommunen eller om den bara har befunnit sig där 
vid e   enstaka  llfälle. Exempelvis utgörs fl ertalet av de 
rödlistade fåglarna som rapporterats  llfälliga gäster. För 
a   få bä  re kunskap behöver regelbundna inventeringar 
göras.

Vad riskeras om miljömålet inte uppnås?
Om inget görs riskerar utarmningen av biologisk mång-
fald a   fortsä  a. Fram  da klima  örändringar kommer 
dessutom ska y  erligare påfrestningar på de redan 
existerande ekosystemen.



Bilaga 2. Na  onella miljömål och 
läget i Burlövs kommun

Miljöfrågorna har under åren blivit en alltmer självklar del 
både av vårt tänkande i vardagen och i kommunens verksamhet.
Miljöprogrammet utgör e   av Burlövs kommuns övergripande 
miljöstrategiska dokument för a   nå kommunens vision 2030: 

"Burlöv ska vara en ekologiskt hållbar kommun 
med grönska och sköna rekrea  onsområden för alla."

Miljöprogrammet bidrar också  ll a   nå de na  onella miljök-
valitetsmålen.
Bilagan redogör för vilka na  onella miljömål som fi nns och pre-
ciseringar. Den beskriver också hur läget är i Burlövs kommun 
ute  er de na  onella målen, preciseringar och andra nyckeltal 
i den  mån det är möjligt a   bryta ner dem på kommunal nivå.
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BILAGA 3.
EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER FÖR 
KOMMUNENS VERKSAMHETER
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Inledning
Bilaga 3 Exempel på åtgärder för kommunens verksam-
heter är resultatet av vad förvaltningen och nyckelper-
sonerna arbetat fram  llsammans med miljöprograms-
gruppen för hur ramåtgärderna i miljöprogrammet kan 
genomföras. Exemplen är e   stöd för nämnderna och 
förvaltningarna i tolkningen av vad som fak  skt behöver 
göras för a   det ska anses bedrivas e   arbete inom res-
pek  ve ramåtgärd. För a   arbete ska bedrivas behöver 
åtgärderna i vissa fall budgeteras och ha stöd i verk-
samhetsplaner. Bilaga 3 utgör e   stöd för de  a vidare 
arbete.

Vad som behöver göras bör och kommer a   förändras 
över  d. De  a innebär a   e   kon  nuerligt arbete kom-
mer a   behövas för a   vidareutveckla miljöarbetet. 

En vik  g del i genomförandet är åtgärderna blir långsik-
 ga genom a   det ”miljövänliga” blir ru  n och a   det 

blir en kon  nuitet i arbetet. De  a kommer leda  ll e   
miljömässigt bä  re tankesä   och bidra  ll synergier.

Ramåtgärderna, som fi nns i denna bilaga, har länssty-
relsens åtgärdsprogram som grund men har i många 
fall omarbetats för a   passa bä  re med avseende på 
Burlövs kommuns förutsä  ningar och mål. Ramåtgärder-
na, i miljöprogrammets bilaga 1, har också skalats av från 
detaljerade exempel för a   förenkla åtgärdernas läsbar-
het. Åtgärderna i det ursprungliga formatet som bear-

betats av nämnderna och nyckelpersonerna fi nns dock 
med i bilaga 3 för a   tydligare beskriva vad åtgärderna 
kan innebära. De  a innebär a   ramåtgärderna i mil-
jöprogrammets huvuddokument är mer avskalade och 
annorlunda formulerade än de som återfi nns i denna 
bilaga men innebörden är dock i många fall densamma. 

Åtgärdstexten har förkortats och omarbetats i omgångar. 
Gråmarkerad text markerar bisatser som är av mindre 
betydelse men ändå ger informa  on om vad länsstyrel-
sen anser a   kommunerna behöver arbeta med. Eventu-
ella  llägg i åtgärdstexten är kursiva.

Avsni  en i bilagan utgår från samma struktur för ge-
nomförandet som miljöprogrammet. De  a innebär a   
bilagan är uppdelad e  er vilken förvaltningar/avdel-
ningar eller motsvarande som har störst påverkan på a   
åtgärden kan genomföras. De  a för a   tjänstepersoner-
na som sedan ska arbeta vidare med åtgärden enkelt ska 
hi  a i dokumentet. Arbetetsfördelning kan dock komma 
a   förändras över  d och utgör därmed e   inledande 
förslag.

Exemplen utgör en start på möjligt åtgärdsarbete inte 
det slutgil  ga målet. Mer fi nns a   göra!

Innehållsförteckning
Fas  ghet 3

Teknik 4

Planering 6

Miljöstrategi och upphandling 8

Barn, utbildning, städ och kost 11

Kultur och fri  d 12

Miljö och bygg 13

Socialförvaltningen  15

Energirådgivning 16
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RAMÅTGÄRD EXEMPEL PÅ GENOMFÖRANDE

Fossilbränslefri  
Användningen av fossil energi för uppvärmning av byggnader, bränsle  ll 
transporter och produk  on av el fasas ut.
Burlövs kommun deltar i uppropet ”100 % fossilbränslefri   Skåne 2020”.

Utveckling av  ärr- och närvärme
Burlövs kommun ska verka för satsning på  ärr- och närvärme genom ut-
byggnad och ihopkoppling av nät, ökad användning av biobränslen, ny  jan-
de av restvärme från verksamheter samt geoenergi.

Strategisk planering för förnybar och eff ek  v energiproduk  on
Den strategiska planeringen av förnyelsebar energi  ll exempel vindkra  , 
biogas, solenergi,  ärr- och restvärme, geoenergi och vågkra   stärks för a   
uppnå ”100 procent fossilbränslefri   Skåne 2020”. Förutsä  ningarna för 
etablering av förnyelsebar energiproduk  on ska framgå av kommunernas 
översiktsplaner och energiplaner.

Även vid nästa upphandling av energi handla 
upp biogas istället för naturgas, El-märkt med 
bra miljöval. Handla upp förnyelsebar  ärrvär-
me vid nästa  ärrvärmeupphandling.

Fortsa   arbete med a   byta ut uppvärmnings-
sä   mot mer miljövänliga alterna  v. 

Installa  on av solceller och/eller solfångare 
vid nybyggna  on och större ombyggnader om 
möjligt.

Arbeta för a   energieff ek  visera kommunens 
fas  gheter enligt uppsa  a mål.

U  asning av särskilt farliga ämnen inom byggande och renovering
Krav ställs på ”gi  fria” varor och material hos byggleverantörer, motsvaran-
de t ex BASTA-kraven, vid ny- och ombyggna  on samt renovering av fas  g-
heter och infrastruktur.

Strategiskt arbete för en gi  fri vardag
Burlövs kommun deltar i regionala samarbetet för e   gi  fri   Skåne och tar 
fram en kemikalieplan. Inom samverkan genomförs projekt som framtagan-
de av regional och lokala kemikalieplaner, utbildningar och kunskapsupp-
byggnad, gi  fria förskolor och skolor, gi  fri upphandling,  llsynskampanjer 
och insatser för minskade läkemedelsrester i miljön.

Basta-krav, Klara kemikalieregister eller motsva-
rande hanteras  som en del i kravställningen vid 
ramavtalsupphandlingar och nybyggna  on.

Ta fram policy för miljövänligt byggande som 
grundar sig på "miljöbyggnad" eller motsvaran-
de.  

Minskad påverkan från hårdgjorda ytor
Direkta dag- och vägva  enutsläpp minimeras för a   minska risken för fl öde-
stoppar, minska  llförseln av förorenande och gödande ämnen samt par  k-
lar. De  a kan  ll exempel ske genom gröna tak, marklutning för avledning, 
översvämningsbar mark, fördröjningsmagasin och färre hårdgjorda ytor.

Plats för rening och fördröjning av dagva  en 
som exempelvis gröna tak, magasin och andra 
öppna lösningar genomförs vid nybyggna  on.

Förebyggande och sortering av avfall
En systema  sk kartläggning av fl öden av material genomförs i den egna 
verksamheten för a   minska onödig resursförbrukning.

A) Burlövs kommun samverkar regionalt för arbetet med förebyggande av 
avfall stärks med fokus på mat, tex  lier, elektronik samt byggande och riv-
ning.
B) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas och 
lä   llgängliga insamlingssystem och verksamheter för återanvändning ut-
vecklas.
C) Vid  llsyn och prövning ställs krav på a   verksamhetsutövaren ska skaff a 
sig kunskap om hur avfallsmängderna och avfallets farlighet kan minskas i 
verksamheten.
D) Förebyggande av avfall beaktas i samband med kravställande vid upp-
handlingar.

Undvika onödiga byten av inredning, renove-
ringar mm. 

Vid nybygge och renovering ställa krav på mini-
mering av avfall samt a   övrig avfallshantering 
är av god kvalitet. 

Satsa på långsik  g hållbarhet- välj energieff ek  -
va varor/material med lång livslängd.

Ställa krav på a   produkter ska vara  llverka-
de av återvunnet eller återbrukade material i 
lämpliga fall.

FASTIGHET
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RAMÅTGÄRD EXEMPEL PÅ GENOMFÖRANDE

Utveckling av infrastruktur för energieff ek  va och förnybara drivmedel
Burlövs kommun verkar för a   infrastrukturen för laddsta  oner för elfordon 
och tanksta  oner för biodrivmedel utvecklas för a   främja övergången  ll 
mer energieff ek  va och förnybara drivmedel.

Stödja utvecklingen av publika laddsta  oner 
genom a   upplåta mark.

Vid inköp av fordon, köpa in fordon med alter-
na  va (biogas och el) drivmedel eller miljöfor-
don.

Stärkt infrastruktur för gång- och cykeltrafi k
Cykel- och gångtrafi k prioriteras och främjas genom utbyggnad av gång- och 
cykelvägnätet, förbä  rat underhåll, fysiska åtgärder och planprocess som 
förbä  rar och trafi ksäkrar gång- och cykelbanor, bra cykelparkeringar och 
cykelpooler i anslutning  ll kollek  vtrafi k och arbetsplatser.

Beteendepåverkan för minskat bilresande och ökande
andel fossilfria resor
Medborgarnas resvanor påverkas i sy  e a   minska bilresandet, så a   störs-
ta andelen resor sker med cykel,  ll fots eller med kollek  vtrafi k, samt för 
a   s  mulera  ll distansarbete, användning av bilpooler och samåkning med 
mera. 

Utbyggnad och förbä  ring av cykelvägar. Anläg-
gande av cykelstråk och förbä  ringar för kollek-
 vtrafi ken.

Genomför mobility management-projekt  ll ex-
empel pendla med cykel m.fl .

Minskade störningar av trafi kbuller i befi ntliga boendemiljöer
Åtgärder vidtas i befi ntliga bullerutsa  a boendemiljöer där inomhusvärden 
inte lever upp  ll Folkhälsomyndighetens riktlinjer där kommunen är väg-
hållare.

Kommunen ska bedriva uppsökande  llsyn och strategiskt arbete vid uppen-
bart bullriga platser.

Styra trafi ken  ll gator där belastningen på när-
miljön är som minst.

Genomföra bullerkartläggning för kommunala 
vägar och vidta åtgärder ute  er rekommenda-
 oner.

Verka för a   på sikt öka antalet elfordon inom 
tung trafi k som bussar, sophämtning etc.

Minskade utsläpp av miljögi  er  ll va  en
Arbetet för a   minska utsläpp/läckage av miljögi  er från punkt- och diff usa 
källor intensifi eras genom  llståndsprövning, utökad  llsyn och egenkontroll 
av verksamheter med påverkan på va  en (t ex avloppsreningsverk, bensin-
sta  oner, biltvä  ar, avfallsanläggningar), förorenade områden samt använd-
ning av bekämpningsmedel inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.

Koppling  ll Va  endirek  vets åtgärdsprogram.

A   fortsä  a avstå från kemisk ogräsbekämp-
ning i möjligast mån.

Se  ll a   va  en renas vid projektering av vägar 
om det fi nns behov.

Skydd mot översvämningar
Tema  skt  llägg  ll översiktsplanen alterna  vt program tas fram för hur 
Burlövs kommun ska hantera risker som exempelvis översvämningar som 
kan förväntas i och med de klima  örändringarna.

Förbä  ra landskapets va  enhushållande förmåga
Naturliga och naturlika svämområden som fungerar som utjämnande ma-
gasin vid höga fl öden bevaras och återskapas för a   minska risken för över-
svämningsskador, erosion och u  orkning.

Säkerställ anläggning, restaurering och skötsel av våtmarker
Nya våtmarker skapas och befi ntliga restaureras. Våtmarkernas biologiska 
mångfald bevaras genom skötsel. I de  a arbetet ska även kulturhistoriska 
värden uppmärksammas. Arbetet bedrivs både via va  enrådet och Burlövs 
kommun.

Medverka  ll framtagande av va  enplan och 
genomförande i de delar som faller på kom-
munteknik.

Ta en ak  v roll i dikningsföretagen och genom-
föra skonsamma dikesrensningar.

Skötselplaner, för va  enområden som dammar 
och våtmarker, tas fram och/eller revideras i 
samarbete med VA SYD och Va  envårdsför-
bund. Skötselplanerna ska genomföras och föl-
jas. 

TEKNIK
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Säkerställ särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer
Särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer restaureras för a   förbä  ra be-
varandestatusen. Inledningsvis kan dessa restaureringar med fördel koncen-
treras  ll värdetrakter utpekade i Naturvårdsstrategi för Skåne. I andra hand 
bör dessa värdetrakter utökas samt en fungerande grön infrastruktur bör 
säkerställas för de organismer som är knutna  ll varje enskild biotop.

Naturvårdsåtgärder för hotade arter
Åtgärdsprogram för hotade arter genomförs. Förbä  ra och geografi skt ut-
öka vik  ga livsmiljöer för dessa arter. Informa  on om och förstärkning av 
arter som är på väg a   försvinna. 

E   första steg är a   iden  fi era vilka dessa är och revidera naturvårdspro-
grammet.

Naturvårdsåtgärder för kommunala ansvarsarter
E   första steg är a   iden  fi era förslag  ll ansvarsarter lämpliga i Burlövs 
kommun. Kommunala ansvartsarter utses för a   öka kunskapen om biolo-
gisk mångfald, hot och möjligheter på kommunal nivå, samt s  mulera  ll 
genomförande av riktade åtgärder. 

Planering och åtgärder för skydd av natur- och kulturmiljöer
Burlövs kommun ska arbeta för a   skydda värdefulla kultur- och naturmiljö-
er inom fysisk planering. Burlövs kommun har i sin översiktsplan beskrivit de 
kulturhistoriska värden och den biologiska mångfald som fi nns i kommunen. 
Burlövs behöver arbeta vidare med om långsik  ga, juridiska skydd behövs. 
Relevanta planeringsunderlag för de  a arbete ska utvecklas av Länsstyrel-
sen. (Tillagd i samband med bearbetning inför antagande)

Naturvård med fokus på värdekärnor u  från e   landskapsperspek  v
E   av naturvårdsplanens mål ska vara a   arbetet med a   hejda förlusten av 
biologisk mångfald stärks i värdetrakter stärks som är defi nierade i Natur-
vårdsstrategi för Skåne. Restaureringar för a   förbä  ra habitaten  llsam-
mans med riktade åtgärder för a   förbä  ra bevarandestatusen för hotade 
arter leder  ll a   åtgärderna snabbare ger posi  v eff ekt på arternas popu-
la  onsutveckling. Genom stärkt biologisk mångfald i utpekade värdekärnor 
stärks även den biologiska mångfalden i det omgivande landskapet. Informa-
 on och kunskapsspridning fokuseras  ll värdetrakter för biologisk mångfald 

med riktade insatser i dessa områden för a   bland annat få e   helhetsgrepp 
och samspel mellan brukande, skydd och utveckling.

Skyltning av natur- och kulturmiljöer.

Sammanbinda och komple  era kulturhisto-
riska- och naturmiljöer genom ledsystem som 
Skåneleden och Natur- och kulturstråket.

Medverka  ll framtagande av ny naturvårds-
plan och genomförande i de delar som faller på 
kommunteknik.

Ta fram och genomföra trädvårdsplaner. Följa 
trädplanteringsplanen. 

Fortsa   följa och genomföra skötselplaner 
samt hålla dem uppdaterade. 
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RAMÅTGÄRD EXEMPEL PÅ GENOMFÖRANDE

Strategisk planering för förnybar och eff ek  v energiproduk  on
Den strategiska planeringen av förnyelsebar energi  ll exempel vindkra  , 
biogas, solenergi,  ärr- och restvärme, geoenergi och vågkra   stärks för a   
uppnå ”100 procent fossilbränslefri   Skåne 2020”. Förutsä  ningarna för 
etablering av förnyelsebar energiproduk  on ska framgå av kommunernas 
översiktsplaner och energiplaner.

Utveckling av  ärr- och närvärme
Burlövs kommun ska verka för satsning på  ärr- och närvärme genom ut-
byggnad och ihopkoppling av nät, ökad användning av biobränslen, ny  jan-
de av restvärme från verksamheter samt geoenergi.

Förtätning, bygga i sta  onsnära lägen för a   
spara energi, minska transporter, material och 
odlingsmark.

Bevaka och utveckla energifrågorna i detaljpla-
nerna när det är möjligt.

Bjuda in energiaktörer  ll samrådsmöten.

Minskad påverkan från hårdgjorda ytor
Direkta dag- och vägva  enutsläpp minimeras för a   minska risken för fl öde-
stoppar, minska  llförseln av förorenande och gödande ämnen samt par  k-
lar. De  a kan  ll exempel ske genom gröna tak, marklutning för avledning, 
översvämningsbar mark, fördröjningsmagasin och färre hårdgjorda ytor.

Förbä  ra landskapets va  enhushållande förmåga
Naturliga och naturlika svämområden som fungerar som utjämnande ma-
gasin vid höga fl öden bevaras och återskapas för a   minska risken för över-
svämningsskador, erosion och u  orkning.

Planera för grönytor och dammar som kan ta 
emot dagva  en.

Säkerställ anläggning, restaurering och skötsel av våtmarker
Nya våtmarker skapas och befi ntliga restaureras. Våtmarkernas biologiska 
mångfald bevaras genom skötsel. I de  a arbetet ska även kulturhistoriska 
värden uppmärksammas. Arbetet bedrivs både via va  enrådet och Burlövs 
kommun.

Förslag  ll nya våtmarker tas med  i översikts-
planen och eventuella nya detaljplaner.

Skydd vid ny bebyggelse
När ny bebyggelse eller infrastruktur uppförs gäller strängare bullerkrav än 
vid befi ntlig. Vid ny bebyggelse ska kommunen verka för a   de bullerskydd 
som anläggs även ska skydda befi ntlig bebyggelse.
Bostadsbebyggelse ska lokaliseras och u  ormas med hänsyn  ll de buller-
störningar som infrastrukturen ger upphov  ll. Åtgärder ska vidtas i sådana 
områden där en god inomhusmiljö eller tyst sida inte uppnås.

Minskade störningar av trafi kbuller i befi ntliga boendemiljöer
Åtgärder vidtas i befi ntliga bullerutsa  a boendemiljöer där inomhusvärden 
inte lever upp  ll Folkhälsomyndighetens riktlinjer där kommunen är väg-
hållare. 

Kommunen ska bedriva uppsökande  llsyn och strategiskt arbete vid uppen-
bart bullriga platser.

Krav på bullerskydd ställs i detaljplan. Även 
placeringen av bebyggelse kan påverkas i de-
taljplaneringen, för a   minimera buller.

Samordna nyexploatering så a   den medverkar 
 ll a   befi ntlig bullerutsa   bebyggelse skyddas.

Stärkt kollek  vtrafi k
Ny bostads-, verksamhets- och handelsutbyggnad i Burlövs kommun stärker 
kollek  vtrafi kutvecklingen och skapar förutsä  ningar för människor a   välja 
kollek  vtrafi k framför bilresande. Den strategiska kollek  vtrafi kplaneringen, 
”Trafi kförsörjningsprogram för Skåne” ska utgöra en del av förutsä  ningar-
na i kommunens översiktliga planering och kollek  vtrafi kplaneringen sker i 
överensstämmelse med översiktsplanen.

Utgå från sta  onsnära lägen i den översiktliga 
planeringen och e  erföljande detaljplanering. 

Stärkt infrastruktur för gång- och cykeltrafi k
Cykel- och gångtrafi k prioriteras och främjas genom utbyggnad av gång- och 
cykelvägnätet, förbä  rat underhåll, fysiska åtgärder och planprocess som 
förbä  rar och trafi ksäkrar gång- och cykelbanor, bra cykelparkeringar och 
cykelpooler i anslutning  ll kollek  vtrafi k och arbetsplatser.

Förutsä  ningar för gång- och cykelbanor ska-
pas i planeringen. Översiktsplanen pekar ut 
gång- och cykelbanor på en övergripande nivå. 
Detaljplanen reglerar juridiskt vart gång/cykel-
stråken ska gå. Detaljplanen ska även ta hänsyn 
 ll ytor för cykelparkering.

PLANERING
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Styra trafi k genom parkeringsprogrammet med 
parkeringsnormer.

Säkerställande av allemansrä  slig mark
Burlöv har/ska i sina översiktsplan redovisa  llgången på mark som är  ll-
gänglig för allmänheten, både inom och utom detaljplan. Översiktsplanen 
ska redovisa hur dessa områden kan öka i storlek samt föreslå  områden som 
behöver e   långsik  gt, juridiskt skydd. De  a gäller särskilt för tätortsnära 
natur.

Dialog för småbiotoper i odlingslandskapet
En strategi för hur mängden småbiotoper ska bevaras i odlingslandskapet 
och öka i slä  bygden tas fram och implementeras för a   kartlägga och för-
bä  ra situa  onen för dessa livsmiljöer i jordbrukslandskapet. Goda exempel 
används för a   sprida engagemanget  ll brukare och allmänheten.

Redovisa ställningstaganden kring allemans-
rä  slig mark och småbiotoper i odlingslandska-
pet likt nuvarande översiktsplan.

Sträva e  er a   bevara och öka ytorna på e   
översiktligt plan.

Exploatering av jordbruksmark
I översiktsplanen redovisas vilka väsentliga samhällsintressen som skall  ll-
godoses när kommunerna föreslår exploatering på jordbruksmark. En kopp-
ling bör ske  ll kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning. En bedömning 
av miljöpåverkan (miljökonsekvensbeskrivning) ska göras inför antagande av 
planer som medel för a   synliggöra markanvändningskonfl ikter som uppstår 
vid exploatering på jordbruksmark.

Begränsningar för exploatering av jordbruk-
smark redovisas i översiktsplanen. Bostadsför-
sörjningsprogrammet redovisar områden för 
bostadsbebyggelse och förslag  ll prioritering 
av utbyggnad.

I översiktsplanen görs ställningstagandet a   i 
princip endast bostadsbebyggelse ska  llåtas 
på jordbruksmark som är kollek  vtrafi knära.

Säkerställ och utveckla det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla bygg-
nader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används 
och utvecklas. 

Planering och åtgärder för skydd av natur- och kulturmiljöer
Burlövs kommun ska arbeta för a   skydda värdefulla kultur- och naturmiljö-
er inom fysisk planering. Burlövs kommun har i sin översiktsplan beskrivit de 
kulturhistoriska värden och den biologiska mångfald som fi nns i kommunen. 
Burlövs behöver arbeta vidare med om långsik  ga, juridiska skydd behövs. 
Relevanta planeringsunderlag för de  a arbete ska utvecklas av Länsstyrel-
sen.

Säkerställ särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer
Särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer restaureras för a   förbä  ra be-
varandestatusen. Inledningsvis kan dessa restaureringar med fördel koncen-
treras  ll värdetrakter utpekade i Naturvårdsstrategi för Skåne. I andra hand 
bör dessa värdetrakter utökas samt en fungerande grön infrastruktur bör 
säkerställas för de organismer som är knutna  ll varje enskild biotop.

Säkerställ särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
Skånes ansvarsmiljöer i bland annat ädellövskogar, våtmarker, sandmarker 
och sötva  ensmiljöer ska säkerställas. 

Bevarandeplan och uppföljning i detaljplanerna 
redovisar och ger vägledning för hur kommu-
nen avser a   bevara, använda och utveckla så-
dana miljöer.

Skydd och strategier för natur- och kulturmiljö-
er redovisas i översiktsplanen. 

Påbörja arbetet med a   skydda Burlövs kyrkby 
med bevarandebestämmelser.

Kompensa  on vid förlust av natur- och kulturvärden
Tillämpning av skadelindringshierarkin i samband med exploateringsprojekt 
stärks.

Arbetet med kompensa  onsåtgärder i prövningar enligt miljöbalken utveck-
las så a   genomförandet av sådana åtgärder ökar.

Miljökonsekvensbeskrivningen  llhörande översiktsplanen ska vid sin alter-
na  vredovisning belysa särskilt de regionala och lokala natur- och kultur-
värden, vik  ga ekosystemtjänster och områden av betydelse för den gröna 
infrastrukturen samt vilken påverkan som föreslagen exploatering kan ha på 
dessa. De ska även särskilt redovisa vilka åtgärder som är möjliga a   genom-
föra för a   minimera skadorna samt stärka och utveckla värdena.

Peka ut lämpliga kompensa  onsområden.

Pröva markens lämplighet och användning i de-
taljplaneprocessen och redovisa påverkan och 
ställningstagande avseende naturvärden. Mil-
jökonsekvensbeskrivningar tas fram i detaljpla-
neprocessen om det anses a   exploateringen 
har stor inverkan på natur- och kulturmiljöer.  I 
exploateringsavtal regleras kompensa  onsåt-
gärder och ersä  ning för a   förebygga, lindra 
eller kompensera på annan plats. 
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MILJÖSTRATEGI OCH UPPHANDLING
RAMÅTGÄRD EXEMPEL PÅ GENOMFÖRANDE

Hållbarhetskrav i off entlig upphandling
Miljö- och sociala krav ställs på varor, tjänster och entreprenader i den of-
fentliga upphandlingen. Upphandlingsmyndighetens kriterier för hållbar 
upphandling används.

Uppföljning genomförs av ställda miljö- och sociala krav om det är skäligt.

Inköp av miljöbra mat
Närproducerat, klimatsmart och ekologiskt ökar i verksamheten.

Förebyggande och sortering av avfall
En systema  sk kartläggning av fl öden av material genomförs i den egna verk-
samheten för a   minska onödig resursförbrukning.

A) Burlövs kommun samverkar regionalt för arbetet med förebyggande av 
avfall stärks med fokus på mat, tex  lier, elektronik samt byggande och riv-
ning.
B) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas och 
lä   llgängliga insamlingssystem och verksamheter för återanvändning ut-
vecklas.
C) Vid  llsyn och prövning ställs krav på a   verksamhetsutövaren ska skaff a 
sig kunskap om hur avfallsmängderna och avfallets farlighet kan minskas i 
verksamheten.
D) Förebyggande av avfall beaktas i samband med kravställande vid upp-
handlingar.

Uppdatera inköpspolicy och riktlinjer e  er 
kommunens nya miljöprogram. I policyn/rikt-
linjerna bör  det beslutas om vilken nivå mil-
jöpåverkan som kommunen kan  llåta för res-
pek  ve upphandlingsområde.

Ute  er ny inköpspolicy förbereda kravformule-
ringar för a   arbeta med minskad miljöpåver-
kan av de varor och tjänster som upphandlas. 
Formuleringarna kan röra minskad användning 
och farlighet av kemikalier, återvinning och 
minskning av avfall, miljö- och klimatsmart 
mat, fossilfria transporter och energislag etc.

Följa upp ställda miljökrav i relevanta fall.

Leda arbetet med kemikalieplan.

Bistå i arbetet a   fram riktlinjer för användning 
av engångs- och platsar  klar samt utbyte av ex-
empelvis plastbes  ck  ll träbes  ck. 

Utveckling av infrastruktur för energieff ek  va och förnybara drivmedel
Burlövs kommun verkar för a   infrastrukturen för laddsta  oner för elfordon 
och tanksta  oner för biodrivmedel utvecklas för a   främja övergången  ll 
mer energieff ek  va och förnybara drivmedel.

Peka ut strategiska platser för såväl off entliga 
som interna laddsta  oner och samordna arbe-
tet med kommunteknik. 

Beteendepåverkan för minskat bilresande och ökande
andel fossilfria resor
Medborgarnas resvanor påverkas i sy  e a   minska bilresandet, så a   störs-
ta andelen resor sker med cykel,  ll fots eller med kollek  vtrafi k, samt för 
a   s  mulera  ll distansarbete, användning av bilpooler och samåkning med 
mera. 

Bistå kommunteknik i arbetet med beteende 
påverkande kampanjer samt genomföra miljö-
dagar där cyklister uppmärksammas och belö-
nas.

Undervisning för hållbar utveckling
För a   öka kunskap och färdigheter hos barn och unga vuxna om hur vi  ll-
sammans bygger en hållbar värld genomförs följande:

A) De utbildningsmaterial om hållbar utveckling som fi nns samordnas på e   
överskådligt sä   och erbjuds  ll lärare inom för-, grund- och gymnasiesko-
lan informeras om  llgänglighet och användbarhet. Utbildningsmaterial om 
hållbar utveckling som komplement  llhandahålls för skolorna. Skolledare 
involveras och engageras.

B) Fler skolor och förskolor ansluts  ll Grön Flagg, Utmärkelsen Skola för håll-
bar utveckling eller motsvarande.

Fortsa   utdelning av Barnens miljöpris samt 
handläggning av barnens miljöpris.

Fortsa   utdelning av Natur- och miljöboken  ll 
mellanstadiet.

Anordna miljödagar genom "Håll Sverige rent" 
och därmed koppla arbetet  ll Grön fl agg.

Informa  on om klimat och lu  föroreningar
Informa  onsinsatser genomförs gällande klima  örändringar och utsläpp av 
lu  föroreningar och dess påverkan på vår miljö och hälsa.

Ta fram årliga lu  rapporter.
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Kompensa  on vid förlust av natur- och kulturvärden
Tillämpning av skadelindringshierarkin (undvika, minimera och avhjälpa ska-
da) i samband med exploateringsprojekt stärks.

Arbetet med kompensa  onsåtgärder i prövningar enligt miljöbalken utveck-
las så a   genomförandet av sådana åtgärder ökar.

Miljökonsekvensbeskrivningen  llhörande översiktsplanen ska vid sin alter-
na  vredovisning belysa särskilt de regionala och lokala natur- och kultur-
värden, vik  ga ekosystemtjänster och områden av betydelse för den gröna 
infrastrukturen samt vilken påverkan som föreslagen exploatering kan ha på 
dessa. De ska även särskilt redovisa vilka åtgärder som är möjliga a   genom-
föra för a   minimera skadorna samt stärka och utveckla värdena.

Naturvårdsåtgärder för hotade arter
Åtgärdsprogram för hotade arter genomförs. Förbä  ra och geo-
grafi skt utöka vik  ga livsmiljöer för dessa arter. Informa-
 on om och förstärkning av arter som är på väg a   försvinna.  

E   första steg är a   iden  fi era vilka dessa är och revidera naturvårdspro-
grammet.

Naturvårdsåtgärder för kommunala ansvarsarter
E   första steg är a   iden  fi era förslag  ll ansvarsarter lämpliga i Burlövs 
kommun. Kommunala ansvartsarter utses för a   öka kunskapen om biolo-
gisk mångfald, hot och möjligheter på kommunal nivå, samt s  mulera  ll 
genomförande av riktade åtgärder. 

Säkerställande av allemansrä  slig mark
Burlöv har/ska i sin översiktsplan redovisa  llgången på mark som är  ll-
gänglig för allmänheten, både inom och utom detaljplan. Översiktsplanen 
ska redovisa hur dessa områden kan öka i storlek samt föreslå  områden som 
behöver e   långsik  gt, juridiskt skydd. De  a gäller särskilt för tätortsnära 
natur.

Säkerställ särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
Skånes ansvarsmiljöer i bland annat ädellövskogar, våtmarker, sandmarker 
och sötva  ensmiljöer ska säkerställas. 

Naturvård med fokus på värdekärnor u  från e   landskapsperspek  v
E   av naturvårdsplanens mål ska vara a   arbetet med a   hejda förlusten 
av biologisk mångfald stärks i värdetrakter stärks som är defi nierade i Na-
turvårdsstrategi för Skåne. Restaureringar för a   förbä  ra habitaten  llsam-
mans med riktade åtgärder för a   förbä  ra bevarandestatusen för hotade 
arter leder  ll a   åtgärderna snabbare ger posi  v eff ekt på arternas popu-
la  onsutveckling. Genom stärkt biologisk mångfald i utpekade värdekärnor 
stärks även den biologiska mångfalden i det omgivande landskapet. Informa-
 on och kunskapsspridning fokuseras  ll värdetrakter för biologisk mångfald 

med riktade insatser i dessa områden för a   bland annat få e   helhetsgrepp 
och samspel mellan brukande, skydd och utveckling.

Dialog för småbiotoper i odlingslandskapet
En strategi för hur mängden småbiotoper ska bevaras i odlingslandskapet 
och öka i slä  bygden tas fram och implementeras för a   kartlägga och för-
bä  ra situa  onen för dessa livsmiljöer i jordbrukslandskapet. Goda exempel 
används för a   sprida engagemanget  ll brukare och allmänheten.

Ta fram och fortsa   hålla Naturvårdsplanen 
uppdaterad. Genomföra de åtgärder som na-
turvårdsplanen föreslår och som miljöstrate-
giska funk  onen ansvarar för.

Successivt inventera kommunens naturområ-
den.

Ställa krav i upphandling av skötseln av kommu-
nens grön- och naturområden.

Strategisk planering för förnybar och eff ek  v energiproduk  on
Den strategiska planeringen av förnyelsebar energi  ll exempel vindkra  , 
biogas, solenergi,  ärr- och restvärme, geoenergi och vågkra   stärks för a   
uppnå ”100 procent fossilbränslefri   Skåne 2020”. Förutsä  ningarna för 
etablering av förnyelsebar energiproduk  on ska framgå av kommunernas 
översiktsplaner och energiplaner.

Utveckling av  ärr- och närvärme
Burlövs kommun ska verka för satsning på  ärr- och närvärme genom ut-
byggnad och ihopkoppling av nät, ökad användning av biobränslen, ny  jan-
de av restvärme från verksamheter samt geoenergi.

Burlövs kommun deltar i Fossilbränslefri   Skå-
ne 2030.

Ansvara för energirådgivningen och dess verk-
samhetsplan.

Stödja Fas  ghet vid upphandling av energislag 
och energieff ek  viseringsarbetet.

Koppla ihop aktörer som exempelvis kan har 
restvärme  med aktörer som kan utny  ja den.

Ini  era kampanjer inom ämnet. 
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Framtagande av va  en- och avloppsva  enplaner
Va  en- och avloppsva  enplaner hålls aktuella.
Koppling  ll va  endirek  vets åtgärdsprogram Kommunerna nr 9

Förbä  ra landskapets va  enhushållande förmåga
Naturliga och naturlika svämområden som fungerar som utjämnande ma-
gasin vid höga fl öden bevaras och återskapas för a   minska risken för över-
svämningsskador och u  orkning.

Säkerställ anläggning, restaurering och skötsel av våtmarker
Nya våtmarker skapas och befi ntliga restaureras. Våtmarkernas biologiska 
mångfald bevaras genom skötsel. I de  a arbetet ska även kulturhistoriska 
värden uppmärksammas. Arbetet bedrivs både via va  enrådet och Burlövs 
kommun.

Minskad påverkan från hårdgjorda ytor
Direkta dag- och vägva  enutsläpp minimeras för a   minska risken för fl öde-
stoppar, minska  llförseln av förorenande och gödande ämnen samt par  k-
lar. De  a kan  ll exempel ske genom gröna tak, marklutning för avledning, 
översvämningsbar mark, fördröjningsmagasin och färre hårdgjorda ytor.

Ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder
Arbetet med a   begränsa samhällets sårbarhet för e   förändrat klimat be-
höver ta hänsyn  ll  ekosystemtjänster, biologisk mångfald, allmänhetens 
 llgång  ll kusten etc. Ekosystembaserade åtgärder där naturliga processer 

får större utrymme behöver därför övervägas i större utsträckning. Kommu-
nernas översiktsplaner ska ange förutsä  ningarna för eventuella skydd och 
visa på kommunens ställningstagande angående markanvändningen.

Skydd mot översvämningar
Tema  skt  llägg  ll översiktsplanen alterna  vt program tas fram för hur Bur-
lövs kommun ska hantera risker som exempelvis översvämningar som kan 
förväntas i och med de klima  örändringarna.

Uppdatera VA-plan och dagva  enstrategi vid 
behov.

Uppdatera Burlövs plan för va  en vid behov. 
Genomföra och samordna de åtgärder som 
va  enplanen föreslår och som miljöstrategiska 
funk  onen ansvarar för.
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Undervisning för hållbar utveckling
För a   öka kunskap och färdigheter hos barn och unga vuxna om hur vi  ll-
sammans bygger en hållbar värld genomförs följande:
A) De utbildningsmaterial om hållbar utveckling som fi nns samordnas på e   
överskådligt sä   och erbjuds  ll lärare inom för-, grund- och gymnasiesko-
lan informeras om  llgänglighet och användbarhet. Utbildningsmaterial om 
hållbar utveckling som komplement  llhandahålls för skolorna. Skolledare 
involveras och engageras.
B) Fler skolor och förskolor ansluts  ll Grön Flagg, Utmärkelsen Skola för 
hållbar utveckling eller motsvarande.

Fortsa   deltagande i barnens miljöpris och i 
utgivningen av "Burlövs miljö, din miljö"  ll års-
kurs 2, som komplement  ll övrigt läromedel. 

Fortsa    deltagande i utgivningen av "Natur- 
och miljöboken"  ll mellanstadieelever, som 
komplement  ll övrigt läromedel. 

Uppmana fl er skolor a   ansluta sig  ll Grön 
fl agg och delta i kommunens miljödagar. 

Strategiskt arbete för en gi  fri vardag
Burlövs kommun deltar i regionala samarbetet för e   gi  fri   Skåne och tar 
fram en kemikalieplan. Inom samverkan genomförs projekt som framtagan-
de av regional och lokala kemikalieplaner, utbildningar och kunskapsupp-
byggnad, gi  fria förskolor och skolor, gi  fri upphandling,  llsynskampanjer 
och insatser för minskade läkemedelsrester i miljön.

Delta i kommande arbete med framtagande av 
kommunens kemikalieplan. 

Inventera samt slänga gamla plastleksaker. 

Krav i upphandlingarna på miljömärkta varor 
exempelvis städkem, leksaker m.m, samt delta-
gande i inköpspolicy arbete.

Beteendepåverkan för minskat bilresande och ökande
andel fossilfria resor
Medborgarnas resvanor påverkas i sy  e a   minska bilresandet, så a   störs-
ta andelen resor sker med cykel,  ll fots eller med kollek  vtrafi k, samt för 
a   s  mulera  ll distansarbete, användning av bilpooler och samåkning med 
mera. 

Delta i informa  onsinsatser riktade mot barn, 
elever och vårdnadshavare i sy  e a   minska 
bilresandet.

Kostenheten för en dialog med avfallsentre-
prenör för hämtning av köksavfall så a   sop-
hämtning endast sker när sopkärlen är fulla, för 
minskade transportsträckor.

Förebyggande och sortering av avfall
En systema  sk kartläggning av fl öden av material genomförs i den egna 
verksamheten för a   minska onödig resursförbrukning.

A) Burlövs kommun samverkar regionalt för arbetet med förebyggande av 
avfall stärks med fokus på mat, tex  lier, elektronik samt byggande och riv-
ning.
B) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas och 
lä   llgängliga insamlingssystem och verksamheter för återanvändning ut-
vecklas.
C) Vid  llsyn och prövning ställs krav på a   verksamhetsutövaren ska skaff a 
sig kunskap om hur avfallsmängderna och avfallets farlighet kan minskas i 
verksamheten.
D) Förebyggande av avfall beaktas i samband med kravställande vid upp-
handlingar.

Krav på a   varuförpackningar ska kunna åter-
vinnas samt krav på leverantörer a   minska 
mängden emballage. 

Genomföra projekt likt ”översta steget” för a   
minska slöseri på resurser och därmed avfalls-
mängder.

Ta fram riktlinjer för användning av engångs- 
och platsar  klar samt utbyte av exempelvis 
plastbes  ck  ll träbes  ck. 

Källsortering följs regelbundet upp och utveck-
las där brister hi  as. Se över olika enheters 
sorteringsmöjligheter i fas  gheterna som  ll 
exempel källsorteringsmöbler.

Inköp av miljöbra mat
Närproducerat, klimatsmart och ekologiskt ökar i verksamheten.

Ställ krav i upphandling angående ekologiska/
miljömärkta råvaror samt närodlade när så är 
möjligt.

Genomföra kostpolicy som innebär klimats-
mart mat.

Minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan
Riktade åtgärder för a   minska matsvinnet genomförs i hela livsmedels-
kedjan – från producent  ll konsument. För Burlövs kommuns verksamhet 
iden  fi eras matsvinnet i exempelvis skolmatsalar och vård- och omsorg som 
vik  ga delar.

Fortsa   arbete med minskat matsvinn i hela 
livsmedelskedjan, från inköp  ll tallriksskrap.

Mängden matsvinn ska mätas regelbundet.

BARN, UTBILDNING, STÄD OCH KOST
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Säkerställ och utveckla det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla bygg-
nader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används 
och utvecklas. 

Deltagande i startmöten för detaljplaner för a   
bevaka kulturella och historiska intressen. 

Synliggöra kulturellt och historiskt intressanta 
platser genom exempelvis skyltning.

Förebyggande och sortering av avfall
En systema  sk kartläggning av fl öden av material genomförs i den egna 
verksamheten för a   minska onödig resursförbrukning.

A) Burlövs kommun samverkar regionalt för arbetet med förebyggande av 
avfall stärks med fokus på mat, tex  lier, elektronik samt byggande och riv-
ning.
B) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas och 
lä   llgängliga insamlingssystem och verksamheter för återanvändning ut-
vecklas.
C) Vid  llsyn och prövning ställs krav på a   verksamhetsutövaren ska skaff a 
sig kunskap om hur avfallsmängderna och avfallets farlighet kan minskas i 
verksamheten.
D) Förebyggande av avfall beaktas i samband med kravställande vid upp-
handlingar.

Införa källsortering för besökare av kommunens 
publika lokaler.

Marknadsföra kulturförvaltningen som en re-
surs för bedömning av kulturellt intressanta fö-
remål vid renovering, rivning m.m.

KULTUR OCH FRITID
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Energikrav i  llsynen
Krav ställs på a   verksamhetsutövare arbetar systema  skt med en-
ergieff ek  visering och genomförande av energibesparande åtgärder. 
Krav ställs även, med stöd av miljöbalken, på konvertering  ll förny-
elsebara bränslen, samt transporter upprä  ande av transportplan 
med fokus på fossilbränslefri fordonsfl o  a.

Tillsammans med energirådgivare genomföra 
minst 5  llsynsbesök per år med fokus på en-
ergi  llsyn. Däre  er ska relevanta krav ställas på 
verksamheten.

Energirådgivarens roll blir extra vik  g främst 
där krav inte ställs på energikartläggning.

Strategiskt arbete för en gi  fri vardag
Burlövs kommun deltar i regionala samarbetet för e   gi  fri   Skåne och tar 
fram en kemikalieplan. Inom samverkan genomförs projekt som framtagan-
de av regional och lokala kemikalieplaner, utbildningar och kunskapsupp-
byggnad, gi  fria förskolor och skolor, gi  fri upphandling,  llsynskampanjer 
och insatser för minskade läkemedelsrester i miljön.

Bistå i arbetet med framtagande av kemikalie-
plan. 

Tillsynskampanjer för krav och rådgivning an-
gående kemikaliehantering samt kemikalier i 
produkter.

Minskade utsläpp av näringsämnen  ll va  en
Arbetet för a   minska utsläpp/läckage av näringsämnen från punkt- och dif-
fusa källor intensifi eras genom  llståndsprövning,  llsyn på jordbruk, häst-
hållning, avloppsreningsverk och ledningsnät.
Koppling  ll Va  endirek  vets åtgärdsprogram.

Minskade utsläpp av miljögi  er  ll va  en
Arbetet för a   minska utsläpp/läckage av miljögi  er från punkt- och diff usa 
källor intensifi eras genom  llståndsprövning, utökad  llsyn och egenkon-
troll av verksamheter med påverkan på va  en (t ex avloppsreningsverk, 
bensinsta  oner, biltvä  ar, avfallsanläggningar), förorenade områden samt 
användning av bekämpningsmedel inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.

Kartläggning och riskminskning av miljöfarliga verksamheters kemikalie-
användning
Vid  llsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter ställs krav på kartlägg-
ning av verksamhetens användning av farliga ämnen respek  ve prioriterade 
ämnen enligt va  endirek  vet. Ämnenas des  na  on ska framgå (slutpro-
dukt, lu  , recipient, avfall, reningsverk). Däre  er ska verksamheten redovi-
sa utbytesmöjligheter och plan för genomförandet.

Hänsyn  ll och prioritering av Va  enmyndighe-
tens åtgärdsprogram i  llsynsplan. 

Kartlägga punktkällor med orenat avlopps- och 
dagva  en direkt  ll recipient.

Minimering av  llsko  sva  en samt bräddning från kommunens spillva  en-
nät
Problemområden iden  fi eras och planer upprä  as/revideras och samt åt-
gärder vidtas för a   minimera  llsko  sva  en i kommunens spillva  enled-
ningar, bräddning från nätet och öppna dagva  enlösningar.
Koppling  ll Va  endirek  vets åtgärdsprogram Kommunerna nr 4.

Tillsyn på VA SYDs ledningsnät.

Kartläggning och åtgärd av o  llräckligt renat avloppsva  en
A) Fortsa   inventering av enskilda avlopp.
B) Krav ställs så a   åtgärder av o  llräckligt renat avloppsva  en från enskilda 
hushåll, fri  dsområden och mindre samhällen genomförs.
C) Krav ställs på anslutning  ll verksamhetsområde för kommunalt va  en 
och avlopp inom samlad bebyggelse.
Koppling  ll Va  endirek  vets åtgärdsprogram  Kommunerna nr 3.

Kon  nuerlig uppföljning av  digare invente-
ringsresultat avseende enskilda avlopp. Krav på 
inkoppling ställs enligt  digare antagen VA-plan.

Framtagande av va  en- och avloppsva  enplaner
Va  en- och avloppsva  enplaner hålls aktuella.
Koppling  ll va  endirek  vets åtgärdsprogram Kommunerna nr 9

Bistå i arbetet vid eventuell uppdatering av VA-
plan.

MILJÖ OCH BYGG
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Förebyggande och sortering av avfall
En systema  sk kartläggning av fl öden av material genomförs i den egna 
verksamheten för a   minska onödig resursförbrukning.

A) Burlövs kommun samverkar regionalt för arbetet med förebyggande av 
avfall stärks med fokus på mat, tex  lier, elektronik samt byggande och riv-
ning.
B) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas och 
lä   llgängliga insamlingssystem och verksamheter för återanvändning ut-
vecklas.
C) Vid  llsyn och prövning ställs krav på a   verksamhetsutövaren ska skaff a 
sig kunskap om hur avfallsmängderna och avfallets farlighet kan minskas i 
verksamheten.
D) Förebyggande av avfall beaktas i samband med kravställande vid upp-
handlingar.

Krav ställs på verksamhetsutövare a   redovisa 
avfallsförebyggande åtgärder om så är mo  -
verat. Verksamheter med större mängder för-
packnings- och  dningsavfall ska sortera de  a 
enligt gällande regler.

Minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan
Riktade åtgärder för a   minska matsvinnet genomförs i hela livsmedels-
kedjan – från producent  ll konsument. För Burlövs kommuns verksamhet 
iden  fi eras matsvinnet i exempelvis skolmatsalar och vård- och omsorg som 
vik  ga delar.

Distribuera informa  onsmaterial om regionala 
samarbeten för minskat matsvinn. 

Satsning på informa  on om vikten av a   minska  llförsel av kadmium  ll 
jordbruksmark
Lantbrukare i områden med naturligt förhöjd kadmiumhalt informeras om 
vikten av a   minska  llförseln av kadmium  ll jordbruksmark. Informa  on 
och rådgivning kan ske i samband med miljö  llsyn på lantbruk.

Vid  llsyn av jordbruk fokuseras läckage av nä-
ringsämnen, spridning av bekämpningsmedel 
samt risker med förhöjda halter av kadmium 
om det är skäligt i förhållande  ll jordbrukets 
verksamhet.

Undersökningar och åtgärder inom förorenade områden
Inom arbetet med  llsyn av förorenade områden u  örs undersökningar, och 
vid behov åtgärder, avseende objekt med riskklass 1 och 2.

Ställa relevanta krav genom  llsyn och bistå 
med informa  on av objekt med riskklass 1 och 
2.

Undervisning för hållbar utveckling
För a   öka kunskap och färdigheter hos barn och unga vuxna om hur vi  ll-
sammans bygger en hållbar värld genomförs följande:

A) De utbildningsmaterial om hållbar utveckling som fi nns samordnas på e   
överskådligt sä   och erbjuds  ll lärare inom för-, grund- och gymnasiesko-
lan informeras om  llgänglighet och användbarhet. Utbildningsmaterial om 
hållbar utveckling som komplement  llhandahålls för skolorna. Skolledare 
involveras och engageras.

B) Fler skolor och förskolor ansluts  ll Grön Flagg, Utmärkelsen Skola för 
hållbar utveckling eller motsvarande.

Fortsa   utdelning av Barnens miljöpris. 

Skydd vid ny bebyggelse
När ny bebyggelse eller infrastruktur uppförs gäller strängare bullerkrav än 
vid befi ntlig. Vid ny bebyggelse ska kommunen verka för a   de bullerskydd 
som anläggs även ska skydda befi ntlig bebyggelse.
Bostadsbebyggelse ska lokaliseras och u  ormas med hänsyn  ll de buller-
störningar som infrastrukturen ger upphov  ll. Åtgärder ska vidtas i sådana 
områden där en god inomhusmiljö eller tyst sida inte uppnås.

Bistå med kompetens så a   även befi ntlig be-
byggelse skyddas mot buller när nyexploate-
ringar sker. 

Minskade störningar av trafi kbuller i befi ntliga boendemiljöer
Där kommunen är väghållare ska åtgärder vidtas så befi ntliga bullerutsat-
ta boendemiljöer där inomhusvärden lever upp  ll Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer.  

Kommunen ska bedriva uppsökande  llsyn och strategiskt arbete vid up-
penbart bullriga platser.

Prioritera  llsyn mot väghållare i områden där 
bullernivåerna överskrider naturvårdsverkets 
riktvärden för befi ntliga miljöer. 

Bistå i framtagandet av kommuntäckande bul-
lerkartläggning.
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Strategiskt arbete för en gi  fri vardag
Burlövs kommun deltar i regionala samarbetet för e   gi  fri   Skåne och tar 
fram en kemikalieplan. Inom samverkan genomförs projekt som framtagan-
de av regional och lokala kemikalieplaner, utbildningar och kunskapsupp-
byggnad, gi  fria förskolor och skolor, gi  fri upphandling,  llsynskampanjer 
och insatser för minskade läkemedelsrester i miljön.

Krav i upphandlingarna på miljömärkta varor.

Förebyggande och sortering  av avfall
En systema  sk kartläggning av fl öden av material genomförs i den egna 
verksamheten för a   minska onödig resursförbrukning.

A) Burlövs kommun samverkar regionalt för arbetet med förebyggande av 
avfall stärks med fokus på mat, tex  lier, elektronik samt byggande och riv-
ning.
B) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas och 
lä   llgängliga insamlingssystem och verksamheter för återanvändning ut-
vecklas.
C) Vid  llsyn och prövning ställs krav på a   verksamhetsutövaren ska skaff a 
sig kunskap om hur avfallsmängderna och avfallets farlighet kan minskas i 
verksamheten.
D) Förebyggande av avfall beaktas i samband med kravställande vid upp-
handlingar.

Krav på a   varuförpackningar ska kunna åter-
vinnas samt krav på leverantörer a   minska 
mängden emballage. 

Genomföra projekt likt ”översta steget” för a   
minska slöseri på resurser och därmed avfalls-
mängderna.

Källsortering följs regelbundet upp och utveck-
las där brister hi  as.

Se över olika enheters sorteringsmöjligheter i 
fas  gheterna som  ll exempel källsorterings-
möbler.

Vidareutveckling av Återbruket.

Fossilbränslefri  
Användningen av fossil energi för uppvärmning av byggnader, bränsle  ll 
transporter och produk  on av el fasas ut.
Burlövs kommun deltar i uppropet "100% fossilbränslefri   Skåne 2020".

Fortsa   ställa krav i fordonsupphandling för 
miljöbilar. 

Hemtjänsten är fortsa   en cyklande arbets-
grupp.

SOCIALFÖRVALTNINGEN 
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Fossilbränslefri  
Användningen av fossil energi för uppvärmning av byggnader, bränsle  ll 
transporter och produk  on av el fasas ut.
Burlövs kommun deltar i uppropet ”100% fossilbränslefri   Skåne 2020”.

Informa  on om klimat och lu  föroreningar
Informa  onsinsatser genomförs gällande klima  örändringar och utsläpp av 
lu  föroreningar och dess påverkan på vår miljö och hälsa.

Rådgivning  ll Burlövs hushåll samt små och 
medelstora företag, föreningar och organisa  o-
ner.

Hålla föreläsningar, kampanjer och andra loka-
la evenemang/ak  viteter för ökad kunskap och 
medvetenhet.  Samt samordna med befi ntliga 
evenemang.

Energikrav i  llsynen
Krav ställs på a   verksamhetsutövare arbetar systema  skt med en-
ergieff ek  visering och genomförande av energibesparande åtgärder. 
Krav ställs även, med stöd av miljöbalken, på konvertering  ll förny-
elsebara bränslen, samt transporter upprä  ande av transportplan 
med fokus på fossilbränslefri fordonsfl o  a.

Följa med inspektörer vid  llsyn av lämpliga fö-
retag/verksamheter för a   bidra  ll relevanta 
kravställningar avseende energi.

Strategisk planering för förnybar och eff ek  v energiproduk  on
Den strategiska planeringen av förnyelsebar energi  ll exempel vindkra  , 
biogas, solenergi,  ärr- och restvärme, geoenergi och vågkra   stärks för a   
uppnå ”100 procent fossilbränslefri   Skåne 2020”. Förutsä  ningarna för 
etablering av förnyelsebar energiproduk  on ska framgå av kommunernas 
översiktsplaner och energiplaner.

Stöd i planering för a   iden  fi era synergier mel-
lan olika verksamheter för omhändertagande 
av ex. spillvärme och lämpliga platser för sole-
nergi.

Stödja Burlövs hushåll samt små och medelsto-
ra företag, föreningar och organisa  oner i deras 
val av energikälla. 

Beteendepåverkan för minskat bilresande och ökande
andel fossilfria resor
Medborgarnas resvanor påverkas i sy  e a   minska bilresandet, så a   störs-
ta andelen resor sker med cykel,  ll fots eller med kollek  vtrafi k, samt för 
a   s  mulera  ll distansarbete, användning av bilpooler och samåkning med 
mera. 

Anordna ak  viteter under trafi kantveckan.

ENERGIRÅDGIVNING
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Bilaga 3. Exempel på åtgärder för 
kommunens verksamheter

Miljöfrågorna har under åren blivit en alltmer självklar del 
både av vårt tänkande i vardagen och i kommunens verksamhet.
Miljöprogrammet utgör e   av Burlövs kommuns övergripande 
miljöstrategiska dokument för a   nå kommunens vision 2030: 

"Burlöv ska vara en ekologiskt hållbar kommun 
med grönska och sköna rekrea  onsområden för alla."

För a   konkre  sera vad de beslutade ramåtgärderna i Mil-
jöprogram 2030 kan innebära för kommunens verksamhet 
har denna bilaga tagits fram. Exemplen på åtgärder i bilagan 
har tagits fram och bearbetats  llsammans med avdelningar-
na och tjänstepersonerna som kan påverka genomförandet 
och därmed verka för e   bä  re miljöarbete i kommunen.
Exemplen på åtgärder i bilagan har inte beslutats av kommun-
fullmäk  ge i samband med antagandet av miljöprogrammet 
utan arbetas successivt in i kommunens arbete genom exem-
pelvis verksamhetsplaner och budgetarbete.
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