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UNDER år 2008 presenterade Miljömålsrådet sin
halvtidsutvärdering av de nationella miljömålen
i rapporten – Nu är det bråttom! Statusen för
miljömålen och vår väg till desamma såg lång
och arbetsam ut.
UNDER de senaste åren har Burlövs kommun
publicerat sina egna utvärderingar av antagna
miljömål. Generellt har kommunen haft ”glada-
re” gubbar. Eftersom programtiden för miljöpro-
gram 2003-2008 nu har löpt ut är det därför
lämpligt att göra en djupare studie av hur vi lig-
ger till i jämförelse med målen – är våra ”glada” gubbar den sanning som vi
trott och hoppas på?
MED ÅRETS miljöbokslut gör vi också bokslut för hela programperioden för
tidigare miljöprogram och tar avstamp och ser fram emot arbetet med nya
åtgärder och delmål. I backspegeln ska vi ha med oss att vi har genomfört
många åtgärder och att många av delmålen är uppnådda, men också att vi har
en bit kvar till generationsmålen.
MED TANKE på att vi ska lämna över en så liten miljöskuld som möjligt till nästa
generation och nästa generation enligt antagna mål tar över år 2020 kan vi i
Burlöv likt Miljömålsrådet konstatera att nu är det bråttom!

FFÖÖRROORRDD

JJaann  HHaannssssoonn
Ordförande
Miljö- och byggnämnden

IINNLLEEDDNNIINNGG

VARJE ÅR tas ett miljöbokslut fram som en uppföljning av Burlövs kommuns
Miljöprogram 2003-2008. Detta miljöbokslut är det femte i ordningen. Likt
föregående miljöbokslut redovisas kommunens pågående och fortlöpande mil-
jöarbete och de åtgärder som är utförda under 2008, för att nå miljömålen inom
ramen för miljöprogrammet. I miljöboksluten ges även en bedömning om de
lokala miljömålen kommer att nås inom uppsatt tid.

TEMAT för årets miljöbokslut är Miljöprogram 2003-2008. Efter att kommu-
nen arbetat med miljöprogram 2003-2008 i fem år är det viktigt att se vad som
uppnåtts av antagna mål. När miljöprogrammet antogs var kommunen väldigt
tidig med sitt miljömålsarbete utefter de då 15 av riksdagen antagna miljömå-
len. Programtiden för Miljöprogram 2003-2008 har nu löpt ut och målen och
åtgärderna får med denna rapport anses vara utvärderade. Givetvis fortsätter
kommunen sträva efter att nå de övergripande miljömålen men i framtiden
kommer detta ske utefter ett nytt reviderat miljöprogram – Miljöprogram
2009-2015 - som förväntas antas under 2009.

HAR KOMMUNEN nått de uppsatta målen? En sammanfattande slutsats är att
kommunen i hög grad har utfört förslagna till åtgärder och att antagna delmål
ofta nås. Sämre är det dock med de övergripande miljömålen där de flesta tro-
ligen inte kommer att uppnås inom en generation dvs. till år 2020.



4

Förord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Nämndernas arbete under 2008 – i riktning mot miljömålen  . . . . . . . . . . . . 5 

1. Begränsad miljöpåverkan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  

2. Frisk luft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. Bara naturlig försurning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4. Giftfri miljö   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5. Skyddande ozonskikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6. Säker strålmiljö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tidigare miljöbokslut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

7. Ingen övergödning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

8. Levande sjöar och vattendrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

9. Grundvatten av god kvalitet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

11. Myllrande våtmarker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

12. Ett rikt odlingslandskap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

13. God bebyggd miljö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

14. Hälsa på lika villkor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Sammanfattning av miljömålen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

IINNNNEEHHÅÅLLLLSSFFÖÖRRTTEECCKKNNIINNGG



5

NNÄÄMMDDEERRNNAASS  AARRBBEETTEE  UUNNDDEERR  22000088
––  ii  rriikkttnniinngg  mmoott  mmiilljjöömmåålleenn

Barn- och utbildningsnämnden
PÅ DALSLUNDSKOLAN har man fortsatt med källsortering och upprättat ett
system för övervakning av innemiljö och miljön på skolgården. När eleverna
källsorterar ser de samtidigt till att miljön i och runt skolan är god och rappor-
terar ev. brister som tas upp på klassråden. Elevrådets/skolrådets representanter
har också miljöfrågor regelbundet på agendan. Dalslundskolan har uppmanat
och förenklat för sin egen personal att källsortera. Den mest miljöaktiva perso-
nalen har antagit utmaningen och källsorterar på Dalslundskolan.Till de mindre
barnen lär skolan ut källsortering genom miljövandringar till soprummet. En
7:e klass på Dalslundskolan bedrev även miljöövervakning i liten skala när de
följde årstidsvariationerna i en naturruta vid Åkarpsdammen.

PÅ HUMLEMADSKOLAN har man också en miljögrupp bestående av lärare som
träffas 4 gånger per termin och ett miljöråd bestående av elever från alla klas-
ser och en lärarrepresentant, vilka också träffas 4 gånger per termin.
Humlemadskolan valde under 2008 ett nytt tema för sitt arbete med Grön
Flagg – Energi. Målet för verksamheten var att släcka lampor, stänga av
datorskärmar som inte används, använda torkskåp ekonomiskt, stänga klass-
rumsdörrar (så att inte värmen läcker ut) och att inte slösa på varmvatten.
Dessutom fortgår miljöarbetet efter de tidigare uppsatta miljömålen, som beslu-
tats om (batteriinsamling, dubbelkopiering, kompostering, pappersåtervinning
mm). Skolan deltog också i de nationella Skräpplockardagarna och plockade 13
sopsäckar skräp i närområdet.Alla returflaskor som Humlemadskolan samlat in
under året, pantade man och köpte träd runt Victoriasjön i Afrika för.

TÅGARPSKOLAN vann prestationstävlingen för bästa lag i tävlingen
Skånetrampar som går ut på att minska arbetsresorna med bil. De vann även en,
av kommunen, anordnad tävling för att spara energi. Hälften av den besparade
energin i pengar gick till trivselåtgärder.

SVENSHÖGSKOLAN klass 3 vann Barnens miljöpris för sitt arbete med läro-
medlet Burlövs miljö – din miljö.Vinnande klass var även med och invigde
informationstorget om naturen på strandängarna.

■■■ Här följer en redovisning av de viktigaste åtgärderna
som utfördes av kommunens nämnder under 2008, inom
ramen för Burlövs Miljöprogram 2003-2008.
Redovisningen avser såväl de konkreta åtgärder som står
inskrivna i programmet, som sådana som leder i riktning
att nå våra 13 miljömål och folkhälsomålet.   

Symbolerna…
… i marginalen anger vilka miljömål som
påverkas av åtgärden. En listning av miljö-
målen finner ni på miljöbokslutets baksida.
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UNDER ÅRET började nya riktlinjer för kost att gälla. Riktlinjerna behandlar
bl.a. mål om 25 % ekologiskt odlad mat.

PÅ SKOLORNA har det också bedrivits antirökkampanjer för att färre skall börja
röka och folkhälsan öka på sikt.

Kommunstyrelsen

FÖRSLAG FRÅN Skånetrafiken att anlägga pendlarstation med pendlarparkering
i Arlöv har diskuterats, vilket skulle främja kollektivåkandet och därigenom leda
till målet Begränsad klimatpåverkan. I planerna ligger också att tågen kommer
stanna betydligt oftare i Burlövs kommun.

UNDER ÅRET fick tunnelprojektet genom Åkarp sin lösning. Beslutet blev en
kompromiss mellan kommunen och Banverket i form av ett nedsänkt delvis
övertäckt tråg.

UNDER ÅRET påbörjades arbetet med ett underlag för källsortering så att alla
kommunens verksamheter ska kunna införa en hållbar avfallshantering och där-
med bidra till ett mindre resurskrävande samhälle.

KOMMUNEN arbetade med en Energi- och klimatstrategi, som förväntas vara
klar under 2009. Innehållet är omfattande och målen ambitiösa, vilket krävs för
att nå målet Begränsad klimatpåverkan.

ARBETET MED fördjupade översiktsplanen över Arlöv har fortlöpt och bland
annat togs en strukturplan för området mellan Arlöv (inklusive Burlövs station)
och Åkarp fram. Utredningen visade på det bästa läget för att gynna kollektiv-
trafiken, dvs. nuvarande stationsläge.

VID NÄRINGSLIVSTRÄFFAR har energirådgivare deltagit och informerat om
energibesparande åtgärder.

KOMMUNEN var representerad i Region Skånes projekt Strukturbild för Skåne
där bland annat frågor om markanvändning för hög tillgänglighet och effektiv
infrastruktur utreds.

UNDER ÅRET avslutades ytterligare en etapp av det mångåriga internationella
miljöarbetet inom ramen för Agenda 21. Den senaste etappen fokuserade på att
ta fram ett åtgärdsprogram för likabehandling. I arbetet har framförallt
Vårboskolan och Tågarpskolan deltagit.

UNDER 2008 deltog kommunen också i kampanjen Håll Sverige Rent. I arbe-
tet har det framförallt varit skolorna och eleverna som varit aktiva.

Kultur- och fritidsnämnden

INOM RAMEN för hälsobefrämjande åtgärder inom miljömålet Hälsa på lika
villkor erbjöds de kommunanställda att utnyttja badets friskvårdsutbud för 200
kr per år. Projektet har ökat i omfattning under 2008 och varit väldigt upps-
kattat.
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PROJEKT på fritidsgårdarna för att lära sig av varandras kultur och för att öka
integration genom olika former av gruppverksamheter.

Miljö- och byggnämnden

UNDER 2008 beviljades bygglov till kommunens första passivhus. Projektet är
ett privat initiativ att bygga en av Sveriges energisnålaste villor.

FÖR ATT minska antalet utsatta för buller beslöts det att atriumhus skulle byg-
gas på Lycköäng. Atriumhus är utformade så att de i sig skyddar sin innergård
mot buller.

KÄLLSORTERINGSPROJEKTET för alla verksamheter inom Burlövs kommun
har påbörjats och underlagsarbetet förväntas bli klart under 2009.

UNDER 2008 arbetades det med att ta fram ett nytt reviderat miljöprogram
(Miljöprogram 2009-2015). I arbetsgruppen har även kommunstyrelsen och
tekniska nämnden deltagit. Enligt uppgifter från länsstyrelsen är kommunen
bland de första i Sverige att göra en ny utgåva.

PÅ TILLSYNSSIDAN arbetades det med ett projekt om att se över transporter-
na hos verksamheterna miljö- och byggnämnden har tillsyn över. Projektet
genomfördes tillsammans med Miljösamverkan Skåne.

TILLSAMMANS med Hållbar Mobilitet Skåne har kommunen genomfört kam-
panjen Skånetrampar. Skånetrampar är ett projekt för att minska bilresorna i
tjänst och till och från arbetet.Till kampanjen fanns det en tävling om vilken
kommun och lag som cyklade längst per person. Burlövs kommun och
Tågarpsskolan vann priset som bästa kommun respektive lag.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN har arbetat med att ta fram en Energi- och kli-
matstrategi för kommunen. Projektledare var kommunstyrelsen.

SAMTLIGA miljöfarliga verksamheter och livsmedelsverksamheter omklassades
under året enligt ny lagstiftning.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN antog under hösten ett informationsmaterial om
vedeldning för att minska luft- och luktföroreningar där människor vistas mer
än tillfälligt.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN har regelbundet informerat i Spegeln om bland
annat köldmedier, cisterner, radon, skånetrampar m.m.

PROJEKTET med information om strandängar - Naturpunkt Strandäng – avslu-
tades med invigning på Spillepengen där bl. a. Lennarth ”Silvertärnan”
Blomquist och Cecilia Gagge föreläste. Projektet genomfördes tillsammans med
Fågelskydd spillepengen, Malmö, Lomma och statliga medel (LONA).

UNDER ÅRET har miljöövervakning skett av luft och vatten. Regelbundna pro-
ver har tagits i Kalineån och Alnarpsån. Provtagning i Sege å har genomförts av
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Segeåns vattendragsförbund. Partikelövervakning (PM10) av luften skedde
kontinuerligt på Lundavägen 35. Under året mättes även partiklar passivt på
Pilevallen och vid Burlövsbadet. Flyktiga organiska ämnen mättes också på
Pilevallen.

Socialnämnden

2008 fick socialnämnden, efter ansökan till ESF-rådet, pengar till en förstudie
tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.
Studien skulle ligga som underlag till en större ansökan om ett gemensamt
arbetsmarknadsprojekt i kommunen med socialnämnden som projektägare.
Målgruppen är arbetslösa och långtidssjukskrivna med arbetslöshetskassa, sjuk-
penning eller försörjningsstöd.

SINNENAS TRÄDGÅRD på demensboendena Harakärrsgården i Åkarp och
Svenshögs äldreboende i Arlöv är färdigställda och invigda.

ANHÖRIGSTÖD har bedrivits under 2008 med framgång och fortsätter även
2009. Anhörigstöd är numera en lagstadgad skyldighet för kommunerna att
bedriva.

Tekniska nämnden

UNDER ÅRET har stora insatser gjorts för att utveckla gång- och cykelvägar
både på Stora Bernstorpsområdet och längs Lundavägen. Utbyggnaden i Stora
Bernstorp har också lett till att Staffanstorp och Malmö har blivit sammanlän-
kade med gång- och cykelväg.

FÖR ATT underlätta och göra det säkrare för gång- och cykeltrafikanter har
farthinder byggts på tre ställen.

DETALJPLAN för att bygga badplats på Spillepengen har tagits fram. Badsugna
får dock vänta i ca 40 år till dess att verksamheten på Spillepengen är avslutad…

BULLERVALLAR har under året färdigställts till skydd för boende på
Rotgatan.

KULTURMILJÖN på Möllegården har utvecklats och renoverats och är ett vik-
tigt kulturbärande inslag i den bebyggda miljön. I byggnaden huserar nu bl.a
kultur- och fritid.

EN HEL DEL arbete har lagts ned på ventilationssystemen i kommunens fastig-
heter. På Tågarpsskolan och Dalslundsskolan har in- och utgångarna för luften
ändrats, på Dalslundsförskola, Dungen och företagshälsan har grundliga rengör-
ingar genomförts och på Svenshögskolan har ventilationssystemet renoverats
och värmeväxlare rengjorts. Åtgärderna ger energibesparingar och förbättrar
inomhusklimatet.

TEKNISKA NÄMNDEN och Kommunstyrelsen har under året samarbetat med
Skånetrafiken för att förbättra kollektivtrafiken, vilket bland annat lett till utö-
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kade möjligheter till kollektivtrafik i Stora Bernstorpsområdet.Arbete påbörja-
des också för att få en ny hållplats i nordvästra Arlöv och därmed kommer den
snabba busslinje (133) mellan Lomma och Malmö även att trafikera Arlöv.

GAMLA FORDON har under året delvis bytts ut mot nya mer
miljövänliga.

TRE LEKPLATSER rustades upp: Spjutvägen där bl.a. boulebana anlagts, Östra-
gård där det skett en totalupprustning och basket- och landhockeyplan anlagts
samt åtgärder på Kockumsområdet där lekplatsen är lite mindre.

VÅTMARKEN vid Sege å blev klar under 2008 och kommer att fungera som ett
bra naturområde och samtidigt rena dagvatten från jordbruket. Projektet
genomfördes i samarbete med Segeåns vattendragsförbund.Anbudsunderlag för
restaurerande åtgärder på Bernstorps mosse gick ut till företag. Åtgärderna
kommer att genomföras under 2009.

UNDER ÅRET fattades det beslut om Skåneledens dragning. Skåneleden kom-
mer att ansluta i både Malmö och Lomma vid Tågarps hed i norr. I söder vid
är anslutningen till Malmö planerad vid Flansbjersvägen.

Alla nämnder

HÄLSORÅDET har arbetat vidare med folkhälsorelaterade frågor som motion,
alkohol- och drogmissbruk m.m. även under 2008. Rådet består förutom av
politiskt tillsatt ordförande resp. medborgarrepresentant bl.a. av representanter
från flera av kommunens förvaltningar, Vårdcentralen, Försäkringskassan,
Burlövs Bostäder och Polisen. Rådet förfogar inte över några egna budgetera-
de medel utöver den arbetstid som deltagarna bidrar med.



Bakgrund

ATT KLIMATET förändrats under de senaste 150 åren råder det inte läng-
re några tvivel om. Forskare har under en lång tid debatterat om för-
ändringarna beror på mänsklig aktivitet eller om det är naturliga fak-
torer. En stor majoritet av forskarna anser numera att det är männi-
skan som skapat klimatförändringarna vi nu ser och att det framför-
allt är förbränning av fossila bränslen, exempelvis olja, som är orsa-
ken.
Om utsläppen fortsätter som nu, ökar risken för att klimatsystemet
påverkas på ett farligt sätt. Detta kallas för "växthuseffekten". Genom
Kyotoprotokollet har ett antal länder åtagit sig att minska sina utsläpp
av ämnen som påverkar klimatet. Globalt går det emellertid för lång-
samt.

Förändringarna i klimatet bedöms bli större vid våra nordliga breddgrader, där
vi lever, än i världen igenomsnitt. Om temperaturen ökar med ca 2,5 grader
globalt under de närmaste 50–100 åren kan ökningen bli ca 4 grader i Norden.
Mängden nederbörd kan också komma att påverkas kraftigt. Förväntade effek-
ter av växthuseffekten är bl. a ett kraftigt förändrat jord- och skogsbruk, käns-
liga miljöer som Östersjön och fjällen går förlorade och invadering av främ-
mande arter som tidigare inte funnits här sker. Det är högst troligt att klimat-
förändringarna kommer att medföra att många arter slås ut och flora och fauna
förändras kraftigt.

11..  BBEEGGRRÄÄNNSSAADD  KKLLIIMMAATTPPÅÅVVEERRKKAANN
■■■ Halten av växthusgaser i atmosfären
skall i enlighet med FN:s ramkonvention
för klimatförändringar stabiliseras på en
nivå som innebär att människans påverkan
på klimatsystemet inte blir farlig. Målet
skall uppnås på ett sådant sätt och i en
sådan takt att den biologiska mångfalden
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med
andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

BEDÖMNING AV ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL
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Även om utsläppen har minskat och tidigare klimatmål är uppnådda är
det inte troligt att klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig till och med år
2050.

Figur 1. Transporter är en stor källa till
växthusgaser.
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Miljömålsportalen, www.miljomal.nu

Länsstyrelsen i Skåne län,
www.lansstyrelsen.se/skane

Naturvårdsverket,
www.naturvardsverket.se

Burlövs kommun, www.burlov.se

LÄS MER OCH REFERENSER
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Figur 3. Skiss över Sveriges energi
effektivaste byggnad som kommer att
ligga i Åkarp (Prime projekts AB, Karin
Adalberth)

Delmål i Burlövs kommun enligt Miljöprogram 2003-2008

Delmål 1 - ☺☺
Utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden 2008-2012 vara minst
fyra procent lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalen-
ter och om fatta de sex växthusgaserna, koldioxid, metan, kväveoxid, HFC (mjuka fre-
oner), svavel hexa fluorid samt fluorkolväten, enligt Kyotoprotokollets och IPCC:s defi-
nitioner (Regeringens proposition 2001/02:55). För Burlövs del koncentreras delmålet
på koldioxidutsläppen och målet innebär att de totala koldioxidutsläppen ska uppgå till
högst 104 000 ton för perioden 2008-2012.

Bedömning
Målet med en fyraprocentig
nedgång av utsläpp av växthus-
gaser nåddes redan innan det
var satt, eftersom 1990 utgör
basår och vi i Burlövs kommun
hade en kraftig nedgång av fos-
sila CO2-utsläpp redan i början
av 1990-talet. De fossila utsläp-
pen sjönk mellan 1990 och
2006 med 37 % totalt eller 42
% per person.
Om man räknar de totala utsläppen av växthusgaser dvs. inklusive metangas,
lustgas, freoner osv. var år 2006 utsläppen räknat som CO2-ekvivalenter 78 700
ton. Detta är betydligt lägre än satta delmål på 104 000 ton.

Delmål 2 - ☺☺
Energianvändningen per capita ska minska med 4 % till år 2010. (Särskilt delmål för
Skåne och Burlöv).

Bedömning
Energianvändningen har minskat drastiskt sedan 1990, vilket är det vanliga
basåret när det gäller denna typ av mål. Mellan åren 1990-2006 minskade ener-
gi användningen med 19 % per person i kommunen.

Delmål 3 - ��
El producerad med förnyelsebara energikällor i Sverige ska öka med 10 TWh från 2002
års nivå till år 2010. För Skåne innebär detta 2 TWh. (Särskilt delmål för Skåne).

Bedömning
Utvecklingen av produktionen av förnyelsebar el har inte gått lika bra som man
i Skåne hade satt målen. År 2002 producerades ca 0,6 TWh förnyelsebar el i
Skåne medan det år 2006 producerades drygt 1 TWh. Det är inte troligt att
produktionen av förnyelsebar energi kommer att öka tillräckligt snabbt för att
nå målet.

Figur 2. Utsläppt mängd CO2 i Burlövs kommun
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22..  FFRRIISSKK  LLUUFFTT
■■■ Luften skall vara så ren att människors
hälsa samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas.

BEDÖMNING AV ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

I vissa fall är halterna i Burlövs kommun marginellt bättre än vad som
medges enligt nuvarande proposition.

Bakgrund

Luft som är förorenad skadar människors hälsa. Föroreningarna
bidrar till sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, allergier
och lungsjukdomar. Årligen räknar man med att luftburna partiklar
och marknära ozon förkortar livet för tusentals invånare i Sverige.
Det är inte bara människor som tar skada av föroreningarna. Marknära ozon har
också en stor påverkan på naturen då det förstör växternas blad. När försuran-
de ämnen släpps ut i luften ökar korrosionen på byggnader och kulturvärden
riskerar att förstöras.
Även om luften vi andas idag är långt ifrån hälsosam var den betydligt sämre
förr. För 100 år sedan släppte industrier ut orenad rök mitt i städerna samtidigt
som människor eldade i nästan varenda bostad och olika cancerframkallande
ämnen spreds i tätorterna.Tack vare stora och små åtgärder, som rökgasrening
inom industrin och katalysatorer på bilar, har luften blivit bättre.Vi har dock en
bit kvar innan luften är så ren att människors hälsa samt djur, växter och kul-
turvärden inte skadas.

Delmål i Burlövs kommun enligt Miljöprogram 2003-2008

Delmål 1 - ☺☺
Halten 5 µg/m3 för svaveldioxid som årsmedelvärde ska vara uppnådd år 2005. I kom-
munen är delmålet uppnått. Delmålet för Burlöv är att halten ska kvarstå på dagens
nivåer och om möjligt minska ytterligare fram till år 2005.

Bedömning
Halterna av svaveldioxid i Burlövs bedöms också vara lägre än både miljökva-
litetsnormer och utvärderingströsklar. Svavelhalten i luften har sjunkit kraftigt i
Sverige under senaste 20 åren och är långt under miljökvalitetsnormerna och
miljömål. Under senare år har inga mätningar genomförts men det är inte tro-

Figur 4. Brand i industriområde i norra
Malmö.
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ligt att halten stigit betydande.

Delmål 2 - ��
Halterna 20 µg/m3 som årsmedelvärde och 100 µg/m3 som timmedelvärde för kväve-
oxid ska i huvudsak vara uppnådda år 2010. I kommunen överskrids årsmedelvärdet i
centrala gaturum.

Bedömning
Kvävedioxid (NO2), som troligen är det största problemet i Sverige när det gäl-
ler att uppfylla miljökvalitetsnormer för luft.Tidigare har halterna både mätts
och beräknats i kommunen.Varken mätningar eller beräkningar har visat att
halterna överskrider utvärderingströsklar och NO2 mäts därför inte kontinuer-
ligt. De högsta halterna som beräknades under 2005 års undersökningar var
runt Medborgarhuset i Arlöv där årsmedelvärdet beräknades till mellan
21–23 µg/m3 i urban bakgrundsmiljö.Vid mätningar som genomfördes 2006
visade sig halterna vara ännu lägre. Årsmedelvärdena var som högst 20 µg/m3

och som lägst 16 µg/m3 vilket är betydligt lägre än både miljökvalitetsnormer
och övre utvärderingströsklar.

Delmål 3 - ☺☺
Halterna marknära ozon ska inte överskrida 120 µg/m3 som åttatimmarsmedelvärde år
2010.

Bedömning
De högsta halterna av marknära ozon nås i regel utanför tätorterna då bilarnas
utsläpp av kväveoxid minskar halterna. För att marknära ozon ska bildas krävs
solljus, kolväten och kväveoxider. Det är inte troligt att det i Burlövs kommun
är halter över miljökvalitetsnormerna då det i Malmö och Vavihill (mätstation
för bakgrundshalter) är lägre halter än normerna.Tidigare mätningar visar att
Vavihill har 10–40% högre värden än Burlövs kommun. Då mätningar av
månadsvedelvärde genomförts var halterna mellan 50 och 75 µg/m3. Mätningar
har dock inte genomförts med glidande åttatimmarsmedelvärde som målet pre-
ciserar men det är ganska troligt att målet nåtts.

Delmål 4 - ☺☺
År 2010 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i Sverige, exklusive metan,
ha minskat till 241 000 ton. För Skåne respektive Burlövs kommun innebär det att
utsläppen skall ha minskat till 21 000 ton respektive 315 ton till år 2010.

Bedömning
Mängden utsläppt VOC har sjunkit under de senaste 20 åren i Sverige. Enligt
RUS (regionalt uppföljningssystem för miljömålen) sjönk utsläppen av VOC i
kommunen mellan år 2000 och 2006 för att återigen öka 2007. Den största
delen av ökningen 2007 står användningen av lösningsmedel i produkter för. I
kommunen har dock målet nåtts trots 2007 års ökning. Figur 6. VOC-utsläpp (ej metan) i Bur-

lövs kommun (bearbetad data från RUS)

Figur 5. Mätning pågår!
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Miljömål och åtgärd Kommentar Status

Frisk luft/
Begränsad klimatpåverkan

Luftövervakning Kontinuerliga mätningar görs vid Lundavägen
i Arlöv, där partiklar (PM10) mäts i gaturum.
Kompletterande mätningar görs då och då.

Fortlöpande

Minska och leda om trafiken i
centrala Arlöv och Åkarp.

Under 2004 åtgärdades Lundavägen och
under år 2005 har Lommavägen byggts om
till miljöprioriterad genomfart.

Fortlöpande

Gång- och cykelbefrämjande
åtgärder.

Sker löpande runt om på kommunens gator.
Senaste större projektet var att åtgärda G/C-
väg utefter Lundavägen.

Fortlöpande

Projekt Burlöv-MaTs Diskussioner förs fortlöpande avseende
trafikåtgärder, både inom kommunal och
inom regional nivå.

Fortlöpande

Energiåtgärder (energiplan, ener-
girådgivning, effektivisering)

Energieffektivisering sker fortlöpande i kom-
munens fastigheter. Energirådgivning sker i
samarbete med Energikontoret i Skåne där
allmänhet och företag erbjuds gratis ener-
girådgivning. Arbetet med framtagande av en
energiplan påbörjades under 2007 och för-
väntas antas 2009.

Fortlöpande

Utförda åtgärder enligt Miljöprogram 2003–2008

Miljömålsportalen, www.miljomal.nu

Länsstyrelsen i Skåne län,
www.lansstyrelsen.se/skane

Naturvårdsverket,
www.naturvardsverket.se

Burlövs kommun, www.burlov.se

LÄS MER OCH REFERENSER

�

�

�

�

Delmål 5 - ��
Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre
år 2010 än år 1995.Detta ska bl.a. ske genom att den totala energianvändningen effek-
tiviseras för att på sikt minska. Målet innebär för Skåne och kommunen att energi
användningen och miljöbelastningen minskar och ska år 2005 vara lägre än år 1995.
(Nationellt och regionalt ligger delmålet under ”God bebyggd miljö”.) 

Bedömning
Energianvändningen i kommunens lokaler
och byggnader var år 2005 ungefär 13 %
högre än den var 1995. Dock har invånar-
antalet också ökat i kommunen vilket ger
9 % högre energianvändning per person
2005 gentemot 1995. Framförallt minska-
de hushållens energikonsumtion under
perioden. Denna minskning åts emellertid
upp av ökningen av övriga tjänster och
offentlig verksamhet.Figur 7. Mått på energianvändning i byggnader i Burlövs kommun.
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33..  BBAARRAA  NNAATTUURRLLIIGG  FFÖÖRRSSUURRNNIINNGG
■■■ De försurande effekterna av nedfall
och markanvändning ska underskrida
gränsen för vad mark och vatten tål.
Nedfallet av försurande ämnen ska heller
inte öka korrosionshastigheten i markför-
lagda tekniska material, vattenlednings-
system, arkeologiska föremål och hällrist-
ningar.

BEDÖMNING AV ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

I kommunen finns inga dokumenterade problem med försurning.

Bakgrund

Problemen med försurning har tidigare varit svåra nationellt sett.
Stora delar av Sverige består av svårvittrad berggrund vilket innebär
att marken inte kan neutralisera det sura nedfallet som transporteras
med regnvattnet. Sydvästra Skånes mark består emellertid av mer
lättvittrat material vilket medfört att vår regionala miljö inte är lika
känslig.
Försurningen drabbar bl. a. skogsbruket, sjöar och vattendrag, marker och kul-
turvärden. I markerna lakas näringsämnen ut och transporteras bort med regn-
vattnet, markerna blir näringsfattiga. Nedfallet har också lett till artfattigare
marker. I vattendrag och sjöar förändras faunan när vattnet blir surt. Metaller
urlakas och de känsligare arterna dör. Byggnader och andra kulturvärden tar
också skada av ett surt nedfall då korrosionshastigheten ökar och materialet
bryts ner.

Delmål i Burlövs kommun enligt Miljöprogram 2003-2008

Delmål 1 - ☺☺
I Skåne ska år 2010 högst 5 % av antalet sjöar och högst 15 % av sträckan rinnande
vatten i länet vara drabbade av försurning som orsakats av människan. För Burlövs del
är målet redan uppnått eftersom inga vattendrag är försurade. Delmålet innebär för kom-
munen att bibehålla nuvarande tillstånd.

Bedömning
Målet är sedan länge uppnått och det finns inga tendenser på att det skulle för-
ändras.
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Delmål 2 - ��
År 2010 ska utsläppen i Sverige av svaveldioxid till luft ha minskat till 60 000 ton.
För Skåne respektive Burlövs kommun innebär det att utsläppen av svaveldioxid till luft
ska ha minskat till 5600 ton respektive 84 ton. I kommunen ligger redan nivån på 8
ton (1998). Delmål för kommunen är att utsläppen inte ska öka utan om möjligt mins-
ka ytterligare fram till år 2010.

Bedömning
I kommunen släpps det ut betydligt mindre än 84 ton svaveldioxid per år som
målet medger, enligt data från RUS. Det är tveksamt om kommunens mål nås
då det enligt RUS har skett en ökning av utsläppen de senaste åren.Vad denna
ökning beror på är svårt att säga, men ökning har skett inom energiförsörjning
via el- och värmeverk samt industri och den totala mängden utsläppt svaveldi-
oxid låg år 2007 på 17 ton. Ökning kan bero på annorlunda beräkningsmeto-
der i förhållande till de som användes 2003 (1998).

Delmål 3 - ☺☺
År 2010 ska utsläppen av kväveoxider till luft i Sverige ha minskat till 148 000 ton.
För Skåne respektive Burlövs kommun innebär detta att utsläppen av kväveoxider till
luft ska ha minskat till 22 000 ton respektive 330 ton. I kommunen ligger nivån redan
på 283 ton (1998). Med hänvisning till kapitel 2 ”Frisk luft”, delmål 2, är delmålet
för kommunen att utsläppen inte ska öka utan om möjligt minska.

Bedömning
Likt delmål 2 om
svaveldioxid är målet
uppnått. Enligt 1998
års beräkningar var
utsläppen 282 ton/år
vilket var lägre än
beräkningar för år
2000.Tillsynes
ökade utsläppen 
mellan 1998 och
2000, troligen beror dock uppgången på olika beräkningsmetoder. Eftersom
halten 2007 är lägre än både miljömålet och 1998 års utsläpp bedöms i dags-
läget målet uppnått i sin helhet.

Utförda åtgärder enligt Miljöprogram 2003-2008

Inga föreslagna åtgärder.Miljömålsportalen, www.miljomal.nu

Länsstyrelsen i Skåne län,
www.lansstyrelsen.se/skane

Naturvårdsverket,
www.naturvardsverket.se

Burlövs kommun, www.burlov.se

LÄS MER OCH REFERENSER

�

�

�

�
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44..  GGIIFFTTFFRRII  MMIILLJJÖÖ
■■■ Miljön skall vara fri från ämnen och
metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors
hälsa eller den biologiska mångfalden.

BEDÖMNING AV ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

Halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är på sina ställen
betydligt högre än bakgrundsnivåerna och de icke naturligt förekomman-
de är klart mätbara.

Bakgrund

Överallt i dagens samhälle används kemikalier. Beroende på deras
egenskaper och halt påverkar de miljön på olika sätt.
Det senaste århundradet har användningen av kemikalier ökat radikalt.Tyvärr
har inte kunskapen om ämnena ökat i samma takt, vilket medför att ett stort
antal ämnen finns i naturen och orsakar skador. Även källorna till utsläppen har
i viss mån förändrats från industrier till användare. Som exempel kan nämnas
kläder som impregnerats med antibakteriella medel, rengöringsmedel där anti-
bakteriella medel tillsats som till slut hamnar i våra vattendrag eller renings-
verkets slam.
Miljögifterna syns också i befolkningen.Till exempel har man sett förhöjda hal-
ter kadmium i njurarna hos några procent av befolkningen och PCB och bro-
merade flamskyddsmedel förekommer i bröstmjölk. En miljon svenskar har
besvär som hänger samman med kemiska ämnen i inomhusmiljön. På vissa
platser, t ex där industrier och bensinstationer har legat, är det särskilt stora
mängder föroreningar i marken. Länsstyrelserna beräknar att det finns ca 50 000
sådana förorenade områden i landet.

Delmål i Burlövs kommun enligt Miljöprogram 2003-2008

Delmål 1 – ��
År 2010 ska kunskapen ha ökat om vilka halter av särskilt farliga ämnen som finns i
naturmiljön, samt deras negativa effekter på ekosystem och/eller arter. Särskilt farliga
ämnen definieras i delmål 3. (Särskilt delmål för Skåne och Burlöv)

Bedömning
I och med REACH-lagstiftningen och vattenförvaltningen krävs bättre kun-
skaper om kemikalierna som släpps ut på marknaden och var de förekommer i
vatten. I Skåne bedöms målet kunna nås med ytterligare insatser.
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Delmål 2 – ��?
Senast år 2006 har länets samtliga kommuner antagit och infört en strategi för miljö-
anpassad upphandling som prioriterar inköp av miljöanpassade varor och tjänster och
utesluter användningen av ämnen som omfattas av kemikaliestrategins gällande begräns-
ningar. Delmålet innebär för Burlöv att senast år 2006 arbetar kommunens samtliga för-
valtningar/nämnder med miljöanpassad upphandling, i enlighet med av kommunfull-
mäktige antagen miljöpolicy 1999-10-18, samt i av kommunfullmäktige antagen eko-
nomihandbok. (Särskilt delmål för Skåne och Burlöv)

Bedömning
Kommunen deltar inte i t.ex. MILOU-projekt. Hur väl förvaltningar/nämnder
följer riktlinjer om miljöanpassning är oklart. Det är inte heller utrett hur mil-
jön viktas i upphandlingen generellt.

Delmål 3 – ��
I Skåne ska avvecklingen/utfasningen av särskilt farliga ämnen, definierade nedan, ha
påbörjats till år 2004. Delmålet avser ämnen som människan framställt eller utvunnit
ur naturen. Delmålet avser även ämnen som ger upphov till ämnen med nedanstående
egenskaper, inklusive det som bildas oavsiktligt. Delmålet innebär bl.a. att tillstånds- och
tillsynsmyndigheter år 2004 i beslutsprocessen tillser att avvecklingen påbörjats. Följande
ska gälla:
• Nyproducerade varor och produktionsprocesser (om inte företaget kan visa att hälsa och
miljö inte kan komma till skada) skall vara fria från: cancerframkallande, arvsmassepå-
verkande och fortplantningsstörande ämnen senast år 2007 om varorna är avsedda att
användas på ett sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet; nya organiska ämnen som
är långlivade och mycket bioackumulerande senast år 2010; övriga organiska ämnen som
är mycket långlivade och mycket bioackumulerande senast år 2010; övriga organiska
ämnen som är långlivade och bioackumulerande senast år 2015; kvicksilver senast år
2003 samt kadmium och bly senast år 2010.
• Redan befintliga varor, som innehåller kadmium samt bly, skall hanteras på ett sådant
sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. (Särskilt delmål för Skåne och Burlöv)

Bedömning
För Burlövs del gäller samma bedömning, som länsstyrelsen gör då kun-
skapsunderlaget på kommunal nivå inte är tillräckligt stort. Länsstyrelsen i
Skåne gör följande bedömning: ”Nationella och internationella insatser gör det
möjligt att begränsa tillförseln av nya farliga ämnen till miljön.Tillämpningen
av EU:s nya kemikalielagstiftning (Reach) ökar också trycket på företag att
ersätta särskilt farliga ämnen med mindre farliga alternativ. Den skånska
bedömningen, att målet inte kommer att nås i tid, är samma som den nationel-
la.”

Delmål 4 – ☺☺
Det ska utöver tillförsel via luften inte ske någon nettotillförsel av kadmium till jord-
bruksmarken i kommunen med utgångspunkt från år 2002. (Särskilt delmål för Skåne
och Burlöv)

Figur 9. Oljeutsläpp i Kalineån som spri-
dit sig ner till Natura 2000-området på
Tågarps hed.

Figur 10. Sönderrostat tomt fat. 
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Bedömning
För Burlövs del gäller samma bedömning, som länsstyrelsens då kunskapsun-
derlaget på kommunal nivå inte är tillräckligt stort. Länsstyrelsen i Skåne gör
följande bedömning: De senaste åren har halten kadmium i handelsgödsel
minskat kraftigt. 1999 var medelinnehållet 12 milligram kadmium per kilogram
fosfor (mg Cd/kg P) och 2004/05 drygt 5 mg Cd/kg P. 1999 infördes skatt på
mineralgödsel där kadmiumhalten är högre än 5 mg Cd/kg P. Mineralgödsel
med över 100 mg Cd/kg P får inte säljas.Tillförseln av kadmium via slam har
uppmärksammats, vilket lett till en minskad användning av slam på åkermark.
Nedfallet från luften har också minskat de senaste åren tack vare åtgärder i övri-
ga Europa.

Delmål 5 – ��
Senast år 2015 skall förekomsten av kemiska bekämpningsmedel och deras nedbryt-
ningsprodukter vara nära noll i kommunens vattendrag samt vara så låga att växter och
djur inte skadas. Kemiska bekämpningsmedel eller deras nedbrytningsprodukter som
används från år 2003 och framåt bör inte kunna påvisas i grundvatten. (Särskilt delmål
för Skåne och Burlöv)

Bedömning
Enligt undersökningar genomförda under 2007 fanns bekämpningsmedel och
nedbrytningsprodukter i både Kalineån och Alnarpsån i koncentrationer, som
var klart mätbara. I Kalineån kunde konsulterna som genomförde undersök-
ningarna inte utesluta att gifteffekter förekom. Om bekämpningsmedelsan-
vändningen upphör bör målet kunna nås även om det kräver omfattande arbe-
te. I och med vattenförvaltningen får vattnet troligen också ett ökat skydd.

Delmål 6 – ��
Det regionala delmålet om förorenad mark innebär för kommunen att förorenade områ-
den skall vara identifierade och riskklassade senast 2005. Sanering och efterbehandling
av områden ska ske vid behov i samband med exploatering.

Bedömning
Målet bedöms delvis vara nått. Över 50 områden är identifierade, dock är bara
13 riskklassad. Sanering och efterbehandling ska normalt ske vid exploatering.

Delmål 7 – ��
Senast år 2005 bör minst 10 procent av den odlade arealen vara ekologiskt odlad vilket
motsvarar mer än en fördubbling från år 2000. Senast år 2010 bör minst 20 procent av
den odlade arealen vara ekologiskt odlad och försäljningen av dessa varor bör ha ökat i
motsvarande grad. (Särskilt delmål för Skåne och Burlöv)

Bedömning
Under 2007 odlades ingen mark i kommunen ekologiskt. Fram till 2001 ökade
odlingen av ekologiska produkter i kommunen och var på som mest drygt 2 %
av marken. Efter detta har den ekologiska odlingen minskat. Eftersom trenden
vänt till det negativa ser målet inte ut att nås.

Figur 11. Ekologiskt odlad mark i Burlövs
kommun och övriga Skåne (bearbetad
data SKL)
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Delmål 8 – ��
Allvarliga kemikalieolyckor enligt SEVESO II-direktivets definition ska inte inträffa i
kommunen. Olyckor i samband med hantering av kemikalier ska inte medföra allvarli-
ga konsekvenser för människa och miljö. (Särskilt delmål för Burlöv)

Bedömning
Inga allvarliga kemikalieolyckor enligt SEVESO ll-direktivet har inträffat men
utsläpp av exempelvis olja har medfört skador på miljön och däribland t.ex.
fågellivet.

Utförda åtgärder enligt Miljöprogram 2003-2008

Miljömål och åtgärd Kommentar Status
Giftfri miljö
Metall- och kemikalieförekomst
i vattendragen (Sege å,
Alnarpsån och Kalineån)

Analyser genomfördes hösten 2007. Klart

Miljöanpassad upphandling Variationer mellan olika förvaltningar. Upphandlingen
sker ofta ihop med andra kommuner. Tydliga riktlinjer
saknas.

Fort-
löpande

Utfalsning av särskilt farliga
ämnen genom 1) Miljöstation i
kommunen, 2) PCB handling-
splan

PCB-handläggning pågår. Utskick gällande PCB-
inventering skickades under 2007 ut till samtliga berör-
da fastighetsägare i kommunen. Vi har ännu ingen mil-
jöstation i kommunen.

Fort-
löpande

Kommunen bör avstå från
kemisk bekämpning på offentlig
mark samt informera och utbil-
da personal i alternativa meto-
der.

Framtagande av bekämpningsmedelspolicy har påbör-
jats av miljö- och byggnämnden tillsammans med
Tekniska nämnden.  Alternativa metoder till kemisk
bekämpning bör utredas. Beräknas genomföras 2009-
2010.

Påbörjat

Information till allmänheten gäl-
lande bekämpningsmedel,
avfallshantering m.m.

Informationsarbete pågår fortlöpande i
Burlövstidningen och på hemsidan.  

Fort-
löpande

Sanering av förorenade områ-
den 1) Området för nya skolan
(Tågarpskolan, 2) Herman
Gotthardområdet (Strandängen)

Åtgärderna utförda. Herman Gotthardområdet sanera-
des 2007 i samband med nybyggnation.

Klart

Förebygga allvarliga kemikalie-
olyckor (Seveso)

Sker fortlöpande genom Länsstyrelsens miljötillsyn. Klart

Fördjupad studie av den yttre
miljöns påverkan på hälsan.

Genom regelbundna kontakter med Yrkes- och miljö-
medicinska kliniken i Lund fås information om aktuella
forskningsresultat, vilket kommer till nytta i samband
med remissyttranden och beslut. Under 2007 utfördes
en miljörelaterad häsloenkätundersökning i Burlöv. 

Klart

Miljömålsportalen, www.miljomal.nu

Länsstyrelsen i Skåne län,
www.lansstyrelsen.se/skane

Naturvårdsverket,
www.naturvardsverket.se

Burlövs kommun, www.burlov.se

LÄS MER OCH REFERENSER

�

�

�

�
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55..  SSKKYYDDDDAANNDDEE  OOZZOONNSSKKIIKKTT
■■■ Ozonskiktet skall utvecklas så att det
långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strål-
ning.

BEDÖMNING AV ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

Ozonskiktet återhämtar sig från den uttunning som utsläpp från männi-
skan orsakat.

Bakgrund 

Ozonskiktet fungerar som jordens solglasögon och filtrerar bort stora
delar av det skadliga UV-ljuset som sänds ut från solen. Utan ozon-
skiktet hade människor, djur och växter inte kunnat leva på jorden.
Anledningen till att ozonskitet tunnades ut var användningen av klorerade lös-
ningsmedel, freoner, som klorflourkarboner (CFC) och klorflourkolväten
(HCFC) i olika processer. Freonerna fanns och finns främst i kylskåp (både i
isolering och som köldmedium), luftkonditioneringsanläggningar och
skumplast. När ämnena kommer ut i atmosfären verkar de ozonnedbrytande.
En kloratom från en freon kan bidra till att 10 000 - 100 000 ozonmolekyler
förstörs. Freonerna kan dessutom överleva flera decennier i atmosfären. Tack
vare åtgärder i Sverige och andra länder har utsläppen av freoner minskat.
Ozonskiktet återhämtar sig kontinuerligt då nya ozonmolekyler bildas som en
naturlig process i atmosfären.
Över Antarktis är uttunningen ca 50 % under september–oktober (vårmåna-
derna på södra halvklotet). På våra breddgrader har uttunning av ozonskiktet
på upp till 5–10 % observerats under de senaste 20 åren.

Delmål i Burlövs kommun enligt Miljöprogram 2003-2008

Delmål 1- ☺☺
År 2010 ska utsläpp av ozonnedbrytande ämnen till största delen ha upphört.

Bedömning
Tack vare lagstiftningsåtgärder i Sverige och stora delar av världen är proble-
men i stort sett lösta med uttunning av ozonlagret. Som köldmedia är det inte
längre tillåtet att fylla på eller installera CFC- och HCFC-köldmedel. Hot mot
målet ligger främst i andra typer av produkter och illegal handel.



22

Utförda åtgärder enligt Miljöprogram 2003-2008

Miljömål och åtgärd Kommentar Status
Skyddande ozonskikt

Information om CFC och
HCFC

Samhällsbyggandsförvaltningen, område Miljö
granskar årligen företagens köldmedierapporter
avseende anläggningarnas funktion och ev.
utsläpp. I samband med att verksamheterna änd-
ras försöker man miljöanpassa köldmedietyper
och system. Ny lagstiftning började gälla i 4 juli
2007 för en del av köldmedielagstiftningen. Under
2008 beräknas större delen av lagstiftningen
träda i kraft.

Klart/fortlöpande
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66..  SSÄÄKKEERR  SSTTRRÅÅLLMMIILLJJÖÖ
■■■ Människors hälsa och den biologiska
mångfalden skall skyddas mot skadliga
effekter av strålning i den yttre miljön.

BEDÖMNING AV ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

Miljömålsrådet och Länsstyrelsen bedömer läget osäkert för målet. Det
finns kunskapsbrister.

Bakgrund

Under århundradenas lopp har vi lärt oss att utnyttja olika former av
strålnng.Vi använder till exempel strålning från radioaktiva ämnen till
elproduktion i kärnkraftverk och röntgenstrålning inom sjukvården.
Radioaktiva ämnen finns också i produkter som t ex brandvarnare.
Strålning i höga koncentrationer kan vara mycket farliga och även mycket små
mängder av ett radioaktivt ämne kan vara farligt. Många ämnen strålar också i
skadliga koncentrationer lång tid efter det att vi slutat använda dem. Med olika
tekniska lösningar har människan försökt minska riskerna med strålkällorna och
kärnkraftverken.
I dagsläget finns det en generell oro för elektromagnetiska fält och då främst de
magnetiska fälten eftersom de är svåravskärmade. Det finns i nuläget inga gene-
rella gräns- eller riktvärden för elektriska eller magnetiska fält då de forsk-
ningsresultat som presenterats hittills inte ger tillräckligt underlag att motivera
denna typ av åtgärd.

Delmål i Burlövs kommun enligt Miljöprogram 2003-2008

Delmål 1 - ☺☺
År 2010 ska halterna i miljön av radioaktiva ämnen som släpps ut från alla verksam-
heter vara så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas. Det indi-
viduella dostillskottet till allmänheten ska understiga 0,01 mSv per person och år från
varje enskild verksamhet.

Bedömning
Åtgärder på kärnkraftverk nationellt och internationellt har ökat förutsättning-
arna för att nå målet. Strålsäkerhetsmyndigheten har nedklassat Barsebäck till
säkerhetsklass tre och säkerhetszonen har förminskats betydligt. Det största
hotet från att nå målet är haverier i kärnkraftverk nationellt eller utomlands.
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Delmål 2 - ��
År 2020 ska antalet årliga fall av hudcancer orsakade av solen inte vara fler än år 2000.

Bedömning
Trenden är att det blir fler fall av hudcancer orsakade av UV-strålning. Ett pro-
blem är att tiden för insjuknande är fördröjd med flera årtionden vilket gör att
även om exponeringen av UV-ljus skulle upphöra nu, kommer vi inte se några
effekter förrän om flera år. Enkätundersökningar, nationellt, visar dock att vi
utsätter oss för mindre UV-strålning vilket är positivt för miljömålet.

Delmål 3 - ☺☺
Riskerna med elektromagnetiska fält ska kontinuerligt kartläggas och nödvändiga åtgär-
der ska vidtas i takt med att sådana eventuella risker identifieras.

Bedömning
Nationella beräkningar visar på att vi utsätter oss för betydligt mindre strålning
än gällande referensvärde. Forskning pågår dock i ämnet och man bör vara för-
siktig när det gäller lågfrekventa magnetfält från exempelvis kraftledningar och
vid användning av mobiltelefon.

Delmål 4 - ��
År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska
det säkerställas att:
• Radonhalten i alla skolor, förskolor och fritidshem år 2005 är lägre än 200 Bq/m3 i
luft. Det regionala målet anger här år 2010.
• Radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft. I länsstyrelsens för-
slag till miljöhandlingsprogram ingår delmålet i kapitel ”God bebyggd miljö”. (Se även
kapitel 14.)

Bedömning
Den första delen av delmålet är redan uppnått enligt genomförda mätningar.
Den senare delen av målet är betydligt svårare att uppnå då styrmedel till stora
delar saknas.

Delmål 5 - ��
Att kraftledningarna till och från Sege transformatorstation grävs ner. (Särskilt delmål för
Burlöv, se även kapitel 14)

Bedömning
Kommunen har hittills inte haft någon framgång i sin önskan att få kraftled-
ningarna nergrävda.

Figur 12. Uppmätta radonhalter i fastig-
heter mellan 2005-2008.

Figur 13. Radonhalten i skolor, förskolor
och daghem i kommunen.
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Utförda åtgärder enligt Miljöprogram 2003-2008

Miljömål och åtgärd Kommentar Status

Säker strålmiljö

Information till allmänheten
om strålning (radon, UV
etc.)

Information bl.a. i samband med radonmät-
ningar och genom artiklar i Burlövstidningen
och på hemsidan.

Klart/Fortlöpande

Radonprogram Radonprogram antaget i Miljö- och räddnings-
nämnden 2005.

Klart

Radonmätningar i skolor,
förskolor, fritidshem

Enligt antaget radonprogram genomfördes
mätningar i alla skolor, förskolor och fritidshem
under 2006. Mätningar gjorda, men inga höga
värden som behövts åtgärdats upptäcktes. 

Klart

Åtgärder vid behov på sko-
lor etc.

Enligt radonprogrammet ska åtgärder utföras
vid behov efter mätningar som genomfördes
2006. Inga skolor behövde åtgärdas.

Klart

Kartläggning av elektro-
magnetisk strålning och
åtgärdsförslag.

Kommunen arbetar för att E.ON:s kraftledning-
ar ska grävas ner. Verksamhetsutövaren, dvs.
EON bör lämpligen vara de som kartlägger
strålningen. Mätningar sker även punktvis i
samband med nya planer.

Ej genomfört

Åtgärder för att minska den
lokala elektromagnetiska
strålningen t.ex. genom att
gräva ner kraftledningar till
och från Sege transforma-
torstation

Arbete pågår för att få kraftledningarna vid
Sege nedgrävda. Energimyndighetens beslut
att tillåta luftledningar överklagade kommunen
till regeringen. E.ON har fått koncession att ha
vissa sina ledningar i luften ytterligare 40 år.
Nya koncessioner är för närvarande under
utredning.

Ej genomfört

Miljömålsportalen, www.miljomal.nu

Länsstyrelsen i Skåne län,
www.lansstyrelsen.se/skane

Burlövs kommun, www.burlov.se

Strålsäkerhetsmyndigheten,
www.ssi.se

LÄS MER OCH REFERENSER

�

�

�

�
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TTIIDDIIGGAARREE  MMIILLJJÖÖBBOOKKSSLLUUTT

■■■ Samtliga miljöbokslut finns att ladda ner på kommunens
hemsida www.burlov.se eller kan läsas i Medborgarhuset.

Miljöbokslut 2004

MILJÖBOKSLUTET för år 2004 redovisade likt årets miljöbokslut alla antagna
miljömål. I bokslutet finns också ett intressant reportage om Natur- och kul-
turstråket från Kronetorps mölla, förbi Arlövsgården till Sege å. Nedan följer en
aptitretare ur 2004-års miljöbokslut.

Det är lättillgängligt och, kanske det som är mest frapperande, ger möjligheter att blicka
mot landskapet ur nya synvinklar. Ett viktigt bidrag till Natur- & Kulturstigen gjor-
de Charlotta Lorentzen med sitt examensarbete i biologi vid Lunds universitet. Hon
följde kommunens arbete med projektet och gjorde en historisk beskrivning av land-
skapsutvecklingen från forntid till nutid. Det är hennes informationsskyltar som väg-
leder vandraren utmed stigen och bidrar till att förmedla landskapets kulturhistoria till
framtida generationer.

Miljöbokslut 2005 – Tema: God bebyggd miljö

FOKUS i 2005-års miljöbokslut togs på miljömålet God bebyggd miljö. I
Bokslutet finns en mängd intressanta artiklar om det som kanske berör flest
människor dagligen, nämligen vår närmiljö. Bland annat finns intervjuer med
fågelexperten som bor i kommunen, Kenneth Bengtsson, sopornas väg till åter-
vinning beskrivs, vår tätortsnära natur beskrivs och hanteringen av buller- och
luftproblem tas upp.

Hanteringen av buller utgör en av de största utmaningarna Burlövs kommun arbetar
med i samhällsplaneringen. Genom kommunen går både motorvägar och järnvägar.
Trycket på att bygga fler bostäder i denna attraktiva och expansiva del av Skåne blir
allt större, samtidigt som trafiken fortsätter att öka. Den ökade medvetenheten om de
negativa hälsoeffekter en bullrig boendemiljö orsakar, gör att ansträngningarna för att
förebygga och åtgärda bullret blir allt större.
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Miljöbokslut 2006 – Tema: Klimat

TEMAT 2006 var klimatförändringar, en stor fråga där de lokala konsekvenser-
na är osäkra. Miljöbokslutet fördjupar sig i problemet och tar hjälp av experter
för att försöka få ett svar på hur vi i Burlöv kommer att påverkas och vad vi
gör och kan göra för att minska våra utsläpp av växthusgaser. Ett enkelt kon-
staterande är att ju snabbare och kraftfullare vi agerar som individer, kommun,
land och världssamfund, desto mindre blir de ekologiska och ekonomiska kost-
naderna. Miljöbokslutet innehåller också flertalet intressanta och spännande
intervjuer med bland andra Bengt Linné (energiexpert), Pär Holmgren (mete-
orolog) och EU-parlamentarikern Anders Wijkman. Nedan ser ni ett kort
utdrag ur intervjun med Pär Holmgren.

Det plötsligt uppflammande intresset är inte förvånande. Det har varit något lurt med
vädret i så många år, att även de största skeptiker börjar acceptera att människan påver-
kar klimatet. Medvetenheten fick sig ett rejält uppsving när IPCC, Internationella kli-
matpanelen som består av hundratals forskare, presenterade sin senaste rapport. Där
fastslås, bortom allt rimligt tvivel, att människan orsakar klimatförändringar. I rappor-
ten finns hur många exempel som helst på oroande fakta. Ett av dem är att elva av
de senaste tolv åren är de varmaste som registrerats sedan 1850.

Miljöbokslut 2007 – Tema: Vatten

ÅR 2007 var temat Vatten. Anledningen till varför just vatten valts som tema
var dels med tanke på att vatten av god kvalitet är livsviktigt för oss och alla
andra livsformer på jorden, men även med tanke på alla vattenrelaterade hän-
delser under 2007. Kommunen drabbades av skyfall och översvämningar, det
genomfördes också undersökningar av hur kvaliteten är i vattendragen i kom-
munen och planerade för förbättrande åtgärder. Mer om detta och Burlövs vat-
tenförekomster i övrigt, kan man läsa längre fram i detta bokslut. Nedan följer
ett utdrag ur en artikel om utsläppen som skedde till följd av översvämningarna.

En stor del av föroreningarna lyckades sugas upp. Det är ingen som vet exakt hur
mycket olja som läckte ut i Kalineån, men tillräckligt mycket för att orsaka skador på
fåglarna. Under de tre första dagarna hittades ca 30 oljeskadade gravandungar ute på
strandängen vid Tågarps hed. Detta motsvarar en tredjedel av det totala antalet gra-
vandungar på stranden.Två skärfläckor var också så pass skadade att de bedömdes ha
mycket små chanser att överleva.
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77..  IINNGGEENN  ÖÖVVEERRGGÖÖDDNNIINNGG
■■■ Halterna av gödande ämnen i mark
och vatten ska inte ha någon negativ inver-
kan på människors hälsa, förutsättningar
för biologisk mångfald eller möjligheterna
till allsidig användning av mark och vatten. 

BEDÖMNING AV ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

Vattendragen i kommunen är kraftigt övergödda och det bedöms inte rim-
ligt att halterna skulle kunna sjunka i tillräckligt snabb takt.

Bakgrund

Övergödningen i våra sjöar, vattendrag och hav beror i första hand på
utsläpp av kväve och fosfor. Alla växter behöver dessa ämnen för att
kunna växa, men när för mycket kväve och fosfor kommer ut i vatt-
net blir tillväxten för stor.
När vattenmiljöerna övergöds, kan de växa igen av snabbväxande alger och
stora algblomningar kan uppstå. Algblomningen i sig kan vara giftig eftersom
en del alger producerar gifter. När algerna dör skapas nya problem eftersom det
går åt syre när de ska brytas ner. I värsta fall tar syret slut och bottenlevande djur
och växter dör. Om en vattenmiljö blir kraftigt övergödd försvinner de mest
känsliga arterna, fiskfaunan förändras och badvatten förstörs.
De största källorna till de övergödande utsläppen till vattendragen är jordbru-
ket och enskilda avlopp. Även långväga transporter av kväve via luft, regn och
snö bidrar till övergödningen. Utdikningen av landskapet som skett de senaste
hundra åren är också en betydande orsak till övergödningen.

Delmål i Burlövs kommun enligt Miljöprogram 2003-2008

Delmål 1 - ��
Det regionala delmålet för vattenburna utsläpp av fosforföreningar innebär för Burlöv att
fram till år 2010 skall utsläppen från mänsklig verksamhet till vattendrag och kustvat-
ten ha minskat kontinuerligt från 1995 års nivå. (Målet omformuleras efter år 2005 –
enligt uppgift från länsstyrelsen.)

Bedömning
I ett längre perspektiv tenderar fosfortransporten till havet att minska från Sege
å enligt Segeåns vattendragsförbund. Som treårsmedelvärden visar inte
Alnarpsån några tydliga trender på att fosforutsläppen skulle minska i större
omfattning. Det finns dock positiva tendenser till att transporten minskar här
liksom i flera andra skånska vattendrag.
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Delmål 2 - ��
Det nationella målet innebär för Skåne att senast år 2010 skall de vattenburna utsläp-
pen av kväve från mänsklig verksamhet till Skånes kustvatten ha minskat med minst 30
% från 1995 års nivå till 11 700 ton. För att klara målet måste utsläppen från jord-
bruket minska med 25 % (inkl. anläggning av våtmarker), från kommunala avloppsre-
ningsverk med 50 % samt från industrin med 60 %. För Burlövs del innebär det att
utsläppen ska fortsätta att minska.

Bedömning
Likt fosfordelmålet visar Sege å tendenser till en minskad transport av kväve.
Alnarpsån visar inte på några tydliga trender att kväveutsläppen skulle minska
i större omfattning som treårsmedelvärden. En mindre minskning tycks dock
förekomma. Troligen är minskningen inte lika stor som de 30 % som målet
medger.

Tabell 1. Arealspecifik förlust i Alnarpsån och Sege å (Alnarpsåns värden bygger till viss
del på interpolerade värden)

Artspecifik förlust (kg/ha)
Alnarpsån 3-årsmedelvärde Sege å 3-årsmedelvärde

Tot
kväve

Tot-
fosfor

Tot
kväve

Tot-
fosfor

Tot
kväve

Tot-
fosfor

Tot
kväve

Tot-
fosfor

2006 23,2 0,33 18,6 0,27 16 0,27 13,70 0,26

2005 11,8 0,16 13,6 0,21 7,8 0,18 10,40 0,22

2004 20,7 0,30 15,4 0,28 17,3 0,34 13,63 0,28

2003 8,3 0,15 12,6 0,24 6,1 0,14 10,93 0,21

2002 17,3 0,37 15,4 0,29 17,5 0,36

2001 12,3 0,20 18,5 0,30 9,2 0,13

2000 16,6 0,29 21,5 0,43

1999 26,5 0,42 19,3 0,40

1998 21,5 0,59

1997 9,8 0,20

Bedömningsgrunder

Klasser Tot-kväve Tot-fosfor

1 <1 0,04

2 1 - 2 0,04-0,08

3 2 - 4 0,08-0,16

4 4 - 16 0,16-0,32

5 > 16 > 0,32

Delmål 3 - ☺☺
Senast år 2010 ska utsläppen av ammoniak i Skåne ha minskat med
minst 30 % från 1995 års nivå till 5000 ton. Det innebär för Burlöv
att utsläppen ska ha minskat till 48 ton.

Bedömning
Ammoniakutsläppen är relativt små i kommunen och målet nås
med råge enligt RUS beräkningar. Även här kan det skilja i
beräkningsmetoder för året då målet sattes och nu.

Figur 15. Ammoniakutsläpp i kommunen (bearbetad data från
RUS)
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Delmål 4 - ��
Särskilda mål för Sege å genom Segeåns vattendragsförbund. Handlingsprogrammet för
Sege å anger att transporten av kväve och fosfor till Öresund ska minska med 10-15 %
till år 2010 jämfört med genomsnittstransporten för åren 1989-1997. Det övergripan-
de målet är en minskning med 35 %.

Bedömning
Enligt Segeåns vattendragsförbunds mätningar är målet om 10 – 15 % minsk-
ning i stort sett nått i dagsläget. I och med åtgärder genom förbundet är för-
hoppningen att även framtida mätningar visar på sjunkande kväve- och fosfor-
halter.

Figur 16. Trend och uppmätta halter av
fosfor i Sege å (diagram från Segeåns vat-
tendragsförbunds rapporter)

Figur 17 Trend och uppmätta halter av
kväve i Sege å (diagram från Segeåns vat-
tendragsförbunds rapporter)

Utförda åtgärder enligt Miljöprogram 2003-2008

Segeåns vattendragsförbund,
www.segea.se

Miljömålsportalen, www.miljomal.nu

Länsstyrelsen i Skåne län,
www.lansstyrelsen.se/skane

Naturvårdsverket,
www.naturvardsverket.se

Burlövs kommun, www.burlov.se

LÄS MER OCH REFERENSER
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Miljömål och åtgärd Kommentar Status

Ingen övergödning

Deltagande i mellankom-
munala samarbeten för
vattendragen.

Segeåns vattendragsförbund och samarbete
runt Alnarpsån och Kalineån. Under 2008 blev
en ny våtmark vid Sege klar, inom ramen för
Segeå-projektet. Kommunen deltar bland annat
i Segeåns vattendragsförbund

Fortlöpande

Anläggning av våtmarker:
1) Sege å, 2) Alnarpsån

Två LIP-dammar anlagda i Burlövs kommun.
Deltagande i Segeåns vattendragsförbund inne-
bär medverkan till att dammar anläggs i avrin-
ningsområdet. Våtmarken vid Sege å färdigställ-
des under 2008. Plats för våtmarker längs
Alnarpsån eftersöks fortfarande.

Klart/Påbörjat

Projekt enskilda avlopp Inventering utförd. Samarbete mellan Miljö och
Kommunteknik med målsättning att så gott som
alla enskilda avlopp i kommunen ska kopplas till
det kommunala nätet.

Klart/Påbörjat

Avloppsutredning och
åtgärder för Sunnanå by

Under 2007 påbörjades projekteringen av
påkoppling av avloppsvatten från Sunnanå by
till det kommunala spillvattennätet. Dagvatten
kommer att omhändertas och renas lokalt.
Området prioriteras högt för påkoppling till
kommunalt avlopp.

Påbörjat

Information till allmänheten
om odling med begränsad
gödningsanvändning. 

Åtgärden inte genomförd. Sker normalt till lant-
brukare via Greppa näringen.

Ej genomfört
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88..  LLEEVVAANNDDEE  SSJJÖÖAARR  OOCCHH  VVAATTTTEENNDDRRAAGG
■■■ Sjöar och vattendrag skall vara ekolo-
giskt hållbara och deras variationsrika livs-
miljöer skall bevaras. Naturlig produk-
tionsförmåga, biologisk mångfald, kultur-
miljövärden samt landskapets ekologiska
och vattenhushållande funktion skall beva-
ras, samtidigt som förutsättningar för fri-
luftsliv värnas. 

BEDÖMNING AV ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

Vattendragen är uträtade, rensas och har branta kanter vilket inte gynnar
vare sig flora, fauna eller bidrar till goda livsmiljöer.

Bakgrund

Att skydda våra sjöar och vattendrag i Sverige är en mycket viktig
uppgift. Dels är vi människor beroende av vatten för vår överlevnad
och dels är vattnet mycket viktigt för djur och växter.
Vi människor utnyttjar vattnet varje dag till dricksvatten, tvätt, fiske, vattenkraft
och så vidare.Vattnet i våra sjöar och vattendrag fyller också andra viktiga funk-
tioner i vårt samhälle, som till exempel möjlighet till rekreation genom bad, fri-
tidsfiske, vackra miljöer med mera.
Sjöar och vattendrag hyser också stora biologiska värden och mångfald som
måste skyddas. De stora hoten som finns mot sjöar och vattendragen är fram-
förallt övergödning och utsläpp av föroreningar.

Delmål i Burlövs kommun enligt Miljöprogram 2003-2008

Delmål 1 - ��
Senast år 2005 ska berörda myndigheter ha identifierat och tagit fram åtgärdsprogram
för särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer som behöver ett långsiktigt skydd i eller i
anslutning till sjöar och vattendrag. Senast år 2010 ska minst hälften av de skyddsvär-
da miljöerna ha ett långsiktigt skydd.

Bedömning
I dagsläget finns inga områden i anslutning till vattendragen som är klassade
som särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer i Burlövs kommun. Tågarps
hed redovisas under kapitlet Hav i balans.

Figur 18. Bit av Kalineån som är uträ-
tad, rensad och har branta kanter.
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Delmål 2 - ��
Senast år 2005 ska berörda myndigheter ha identifierat och tagit fram åtgärdsprogram
för restaurering av skyddsvärda vattendrag eller sådana vattendrag som efter åtgärder har
förutsättningar att bli skyddsvärda. Senast år 2010 ska minst 25 % av de värdefulla och
potentiellt skyddsvärda vattendragen ha restaurerats.

Bedömning
I dagsläget finns inga vattendrag som är klassade som skyddsvärda i Burlövs
kommun.

Delmål 4 - ��
Senast år 2005 ska utsättning av djur och växter, som lever i vatten ske på sådant sätt
att biologisk mångfald inte påverkas negativt.

Bedömning
Rapporterna om introducerade arter i kommunen är få. Dock har en åtminsto-
ne en främmande art påträffats i Alnarpsån. Att denna skulle påverka den bio-
logiska mångfalden negativt är i dagsläget osannolikt.Vidare finns signalkräftan
högre upp i Sege åns vattensystem. Signalkräftan kan ha negativ inverkan på
den biologiska mångfalden.

Delmål 4 - ��
Senast år 2005 ska åtgärdsprogram finnas och ha inletts för de hotade arter och fisks-
tammar som har behov av riktade åtgärder.

Bedömning
I Sege ån finns bland annat ålen, men någon strategi eller åtgärdsprogram finns
inte på kommunal nivå.

Utförda åtgärder enligt Miljöprogram 2003-2008

Segeåns vattendragsförbund,
www.segea.se

Miljömålsportalen, www.miljomal.nu

Länsstyrelsen i Skåne län,
www.lansstyrelsen.se/skane

Naturvårdsverket,
www.naturvardsverket.se

Burlövs kommun, www.burlov.se

LÄS MER OCH REFERENSER

�

�

�

�

�

Figur 19. Här är en bit av Sege å där
kanten inte jättebrant och en bit av ån
skuggas.

Miljömål och åtgärd Kommentar Status
Levande sjöar och vattendrag

Deltagande i mellankommunala samar-
beten för vattendragen, miljöövervak-
ning samt anläggning av dammar.

Deltar i Segeåns vattendragsförbund och
samarbete runt Alnarpsån och Kalineån.

Fortlöpande

Miljöövervakning/provtagning i
Alnarpsån. 

Miljöövervakning/provtagning fortlöpan-
de. Bottenfaunainventering utförd 2007. 

Fortlöpande

Projekt Alnarpsån - åtgärdsprogram för
att förbättra vattenkvaliteten. 

Bottenfauna och kem.analyser under
2007. Åtgärdsförslag kom under 2008.

Klart

Projekt Kalineån Miljö-
övervakning/provtagning, bottenfau-
nainventering

Bottenfauna och kem.analyser under
2007. Åtgärdsförslag kom under 2008.

Klart

Inventering och åtgärdsprogram av
hotade arter i kommunens vattendrag.

Under 2008 kommer ett åtgärdsprogram
för Alnarpsån och Kalineån att tas fram
och implementeras i kommunens kom-
mande miljöprogram.

Klart
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99..  GGRRUUNNDDVVAATTTTEENN  AAVV  GGOODD  KKVVAALLIITTEETT
■■■ Grundvattnet skall ge en säker och
hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra
till en god livsmiljö för växter och djur i
sjöar och vattendrag.

BEDÖMNING AV ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

I kommunen är inte överuttag av vatten och inte heller utsläpp från män-
niskan ett problem.

Bakgrund

Vatten är människans viktigaste livsmedel. En stor del av det totala
vattnet som förbrukas i Sverige har sitt ursprung i grundvattnet.
Burlövs kommun får dock sitt dricksvatten ifrånVombjön.
Risker för grundvattnet kan bl.a. uppstå om det sker ett överuttag av vatten
eftersom det kan ta lång tid för grundvatten att återbildas. Om man tar upp vat-
ten i en allt för stor omfattning kan tryckförändringar uppstå och saltvatten
ifrån havet tränga in. Det kan också påverka områden där grundvatten normalt
skulle tränga upp vatten till ytan och då istället dra ner vattnet i marken, vilket
påverka de biologiska förhållandena på marken.Andra faror för grundvattnet är
att det kan förorenas av t.ex. bekämpningsmedel, utsläpp från olyckor, vägsalt,
nedfall från luften och läckage från förorenad mark och avfallsupplag. Över-
gödningen kan göra grundvattnet otjänligt som dricksvatten om nitrathalterna
blir höga. Försurning kan göra att aluminium och tungmetaller löses ut ur mar-
ken och gör grundvattnet obrukbart.

Delmål i Burlövs kommun enligt Miljöprogram 2003-2008

Delmål 1 - ��
Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida vatten-
försörjning ska senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som begränsar
användningen av vattnet. Delmålet för Burlöv innebär att Alnarpsströmmen senast år
2010 ska ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som begränsar användningen av
vattnet.

Bedömning
I kommunen tas inte ut några större mängder vatten ur Alnarpsströmmen.
Enligt Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen är det i dagsläget inte någon

Figur 20. Alnarpsströmmens tillrin-
ningsområde (Bild från Samarbets-
kommittén för Alnarpsströmmen)
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risk för framtida användning utefter akvifärens kapacitet. I kommunen finns
dock inget långsiktigt skydd mot exploatering som skulle kunna ha negativa
konsekvenser för användningen av grundvatten.

Delmål 2 - ☺☺
Senast år 2010 ska användningen av mark och vatten inte medföra sådana ändringar
av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, markstabili-
teten eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem.

Bedömning
Se delmål 1.

Delmål 3 - ��
Senast år 2010 ska alla vattenförekomster som används för uttag av vatten som är avsett
att användas som dricksvatten och som ger mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt eller
betjänar mer än 50 personer per år uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av
god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet.

Bedömning
I kommunen finns inga uttag av denna omfattning men kommer troligen i
framtiden av industrier.

Utförda åtgärder enligt Miljöprogram 2003-2008

Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen
www.alnarpsstrommen.nu

Miljömålsportalen, www.miljomal.nu

Länsstyrelsen i Skåne län,
www.lansstyrelsen.se/skane

Naturvårdsverket,
www.naturvardsverket.se

Burlövs kommun, www.burlov.se

LÄS MER OCH REFERENSER

�

�

�

�

�

Miljömål och åtgärd Kommentar Status

Grundvatten av god kvalitet

Deltagande i Kommittén för
Alnarpsströmmen

Kommunen deltar fortlöpande. Fortlöpande

Minskad tillförsel av miljös-
kadliga ämnen till grundvatt-
net. Övergång till användning
av mindre farliga ämnen. 

Sker fortlöpande genom miljötillsyn och informa-
tion. Under 2007 skedde en länsomfattande prov-
tagning av grundvattnet. I detta bidrar Burlöv i
egenskap av medlem i Samarbetskommittén för
Alnarpsströmmen. Genom tillsyn arbetar kommu-
nen för att fasa ut särskilt giftiga ämnen.

Fortlöpande

Åtgärdsplan för utsläpp av
farliga ämnen i gatumiljö.

I och med ny lagstiftning måste förorenat dagvat-
ten från vägar och parkeringar renas så att de inte
skadar miljön, vilket också läggs in i samband
med exploatering i planer m.m.

Klart
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1100..  HHAAVV  II  BBAALLAANNSS  SSAAMMTT
LLEEVVAANNDDEE  KKUUSSTT  OOCCHH  SSKKÄÄRRGGÅÅRRDD

■■■ Västerhavet och Östersjön skall ha en
långsiktigt hållbar produktionsförmåga och
den biologiska mångfalden skall bevaras.
Kust och skärgård skall ha en hög grad av
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden. Näringar, rekrea-
tion och annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedri-
vas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla
områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar.

BEDÖMNING AV ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

Även om vi når lokala delmål är övergödning och andra problem så stora
att de inte förväntas lösas tillräckligt snabbt.

Bakgrund

Sveriges hav och kust har en mycket växlande miljö på grund av de
olika förutsättningarna som råder. Det salta västkustvattnet och det
bräckta Öresundsvattnet skiljs av Drogden/Limhamn-tröskeln som
fungerar som ett hinder för det salta vattnet att tränga in och röra om
i Östersjöns mer söta brackvatten. I Östersjön påverkas vattnet i stör-
re utsträckning av åar och floder. Mångfalden av kustområden och
vatten gör att Sverige har en unik havsmiljö.
Det största problemet för havsmiljöerna i Sverige är övergödningen och dess
konsekvenser. I Östersjön ses algblomningar av skadliga s.k. blågröna alger årli-
gen. Normalt är Öresund, i jämförelse med Östersjön, relativt förskonat från
denna typ algblomning, men vissa år har även problemen i Öresund varit stora.
Övergödningen ger också upphov till att livsmiljöerna i havet förändras och
leder till syrebrist på bottnarna, stränder växer igen och badvatten blir grumligt
och otjänligt.
Ett annat stort problem är överfisket, vilket hotar fisket i sig och rubbar den
naturliga balansen i djur- och växtsamhällena. I Öresund ser däremot situa-
tionen bättre ut och där är torskbeståndet betydligt bättre. Detta dels tack vare
bättre syresatta bottnar, men framför allt därför att det råder ett förbud mot bot-
tentrålning sedan 1930-talet.
Miljögifter som t ex PCB, DDT,TBT, dioxiner och tungmetaller har tidigare
varit ett stort problem för havet. Havsörnen höll t.ex. på att helt utrotas på
grund av PCB. I takt med att ämnena förbjudits eller fasats ut har halterna av

Figur 21. Informationstorg på Spille-
pengen med utsikt över strandängarna
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miljögifter i havet blivit allt lägre de senaste åren. Detta har även gett resultat
hos djuren där exempelvis havsörnen återhämtat sig och är nästan uppe i 1950-
års nivå.Emellertid används fortfarande en del miljögifter och ämnen som kun-
skapen är dålig om, som till slut kommer ut i havet.

Delmål i Burlövs kommun enligt Miljöprogram 2003-2008

Delmål 1 - ☺☺
Det nationella målet om långsiktigt skydd av skyddsvärda marina miljöer och kust- och
skärgårdsområden med höga natur- och kulturvärden innebär för kommunen att Tågarps
hed och den marina miljön utanför kusten ska ha ett långsiktigt skydd.

Bedömning
Kommunens huvudsakliga kuststräcka och den lilla havsbiten som ligger inom
kommunens gränser är skyddad av både marint naturreservat och naturreservat
samt natura 2000. Detta innebär ett relativt starkt långsiktigt skydd för både
havet och strandmiljöerna.

Delmål 2 - ☺☺
Det nationella målet om en strategi för hur kustens och skärgårdens kulturarv och
odlingslandskap kan bevaras och brukas innebär för kommunen att de hävdade stran-
dängar på Tågarps hed vara långsiktigt skyddade.

Bedömning
Se ovan.Tidvis har emellertid hävden varit för svag, detta påverkar dock inte
tillräckligt mycket för att göra en annan bedömning.

Delmål 3 - ☺☺
Senast år 2005 ska åtgärdsprogram finnas och ha inletts för de hotade marina arter och
fiskstammar som har behov av riktade åtgärder i kommunen.

Bedömning
Se delmål 1.

Delmål 4 - ☺☺
Buller och andra störningar från båttrafik ska vara försumbara inom särskilt känsliga och
utpekade skärgårds- och kustområden senast 2010. För kommunen innebär det att en
eventuell framtida fritishamn inom Spillepengs fritidsområde, södra delen av udden, inte
ska störa det känsliga fisk- och fågellivet inom kommunens kustområde, föreslaget Natura
2000-område.

Bedömning
Se delmål 1.

Figur 22. Vy över strandängarna och
Lommabukten.
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Utförda åtgärder enligt Miljöprogram 2003-2008

Öresunds vattenvårdsförbund
www.oresunds-vvf.se

Miljömålsportalen, www.miljomal.nu

Länsstyrelsen i Skåne län,
www.lansstyrelsen.se/skane

Naturvårdsverket,
www.naturvardsverket.se

Burlövs kommun, www.burlov.se

LÄS MER OCH REFERENSER

�

�

�

�

�

Miljömål och åtgärd Kommentar Status

Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Deltagande i Öresunds vat-
tenvårdsförbund och
Öresundsvattensamarbetet.

Miljö- och byggnämnden deltar i de båda organisa-
tionerna.

Fortlöpande

Lokala åtgärder för att
minska tillförseln av olika
förorenande ämnen till kus-
ten via vattendrag, dagvat-
ten m.m.

Sker löpande genom miljötillsyn och information.
Fordonstvättspolicy framtagen. En bekämpnings-
medelspolicy är under framtagande.  Arbete pågår
med framtagande av en dagvattenpolicy . Vid pla-
nering av ny bebyggelse är målsättningen att allt
dagvatten ska tas omhand lokalt (LOD). 

Fortlöpande
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1111..  MMYYLLLLRRAANNDDEE  VVÅÅTTMMAARRKKEERR
■■■ Våtmarkernas ekologiska och vatten-
hushållande funktion i landskapet skall
bibehållas och värdefulla våtmarker beva-
ras för framtiden.

BEDÖMNING AV ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

I kommunen har viktiga våtmarksområden restaurerats, återskapats och
anlagts.

Bakgrund

Globalt har Sverige väldigt god tillgång på våtmarker.Våtmarkerna
har dock minskat markant historiskt sett. Under 1800-talet dikades
våtmarker ut för att skapa större odlingsarealer när jord- och skogs-
bruk intensifierades. I Skåne är endast ca 10 % av den tidigare våt-
marksarealen kvar.
Våtmarker är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden. Många växter och
djur är beroende av våtmarker.Av alla arter som är hotade eller missgynnade i
Sverige är ca 15 % knutna till våtmarker.Våtmarkerna är också en mycket bra
resurs för människan i och med att våtmarker kan fungera som fällor för kväve
och fosfor, vilket kan användas för att rena vatten från t ex jordbruksmark.
Normalt räknar man i södra Sverige med att vattnet renas med 500–1000 kg
kväve per ha och år. I jordbrukslandskap kan reningen dock vara betydligt
lägre, ca 175 kg per ha och år.Våtmarker fungerar också som utjämnings- och
fördröjningsmagasin vilket gör att vattenflödet i vattendragen blir jämnare sett
över året.

Delmål i Burlövs kommun enligt Miljöprogram 2003-2008

Delmål 1 - ☺☺
Det nationella målet om anläggning och återskapande av våtmarker innebär för Skåne
att i odlingslandskapet ska minst 5 000 ha våtmarker och småvatten anläggas eller åter-
ställas fram till år 2010. För Burlövs del innebär målet att andelen våtmarker och för-
dröjningsdammar ska öka jämfört med andelen år 2002.

Bedömning
Ett flertal nya våtmarker och fördröjningsdammar har anlagts i kommunen.
Exempelvis har dammarna längs natur- och kulturstråket och våtmarken öster

Figur 23. Nyanlagd våtmark vid Sege å,
som tar emot vatten från jordbruksland-
skapet.
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Tabell 2. Våtmarker av betydelse i
Burlövs kommun. 

Segeåns vattendragsförbund,
www.segea.se

Miljömålsportalen, www.miljomal.nu

Länsstyrelsen i Skåne län,
www.lansstyrelsen.se/skane

Naturvårdsverket,
www.naturvardsverket.se

Burlövs kommun, www.burlov.se

LÄS MER OCH REFERENSER

�

�

�

�

�

Figur 24. Åkarpsdammen under våren

Utförda åtgärder enligt Miljöprogram 2003-2008

Miljömål och åtgärd Kommentar Status

Myllrande våtmarker

Skötselplan för Bernstorps
mosse samt genomföran-
de av planen. 

Plan antagen i Miljö- och räddningsnämnden. 2007 togs
beslut i Kommunfullmäktige att avsätta medel i 2008 års
budget till genomförande av planen. Åtgärderna ännu
inte genomförda.

Påbörjat

Tågarps hed blir skyddat
genom att det utsetts till
Natura 2000-område. 

En stor del av Lommabukten, inklusive Tågarps hed
utgör Natura 2000-område. Tågarps hed och
Lommabukten är sedan 2008 dessutom klassat som
naturreservat respektive marintreservat.

Klart

Areal (ha)

Våtmarker 25

Tågarps hed 12

Bernstorps mosse 9

Ny våtmark Sege å 4

Dammar 6,2

Dammar (LIP-stråk) 3,2

Damm (Gotthardsvägen) 0,8

Damm (Åkarp j.v.) 0,6

Damm (v. om Yttre ringv.) 0,5

Damm (ö. om Yttre ringv.) 0,4

Damm ("Sibirien") 0,3

Damm (Stora Bernstorp) 0,3

Damm (Spillepengen) 0,1

Totalt 31,2

om brukshundsklubben längs Sege å anlagts och bidragit till att delmålet kan
nås.

Delmål 2 - ☺☺
Åtgärdsprogram ska senast till år 2005 finnas och ha inletts för de hotade arter som har
behov av riktade åtgärder.

Bedömning
Skötsel planer finns för våra båda stora våtmarksområden, Tågarps hed och
Bernstorps mosse. I båda lokalerna finns ett flertal rödlistade djur och växter.
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Bakgrund

Jordbruket som företeelse började för ca 10 000 år sedan och sedan
dess har det utgjort grunden för människans livsmedelsförsörjning.
Brukandet av marken har med fört en lång rad natur- och kultur-
värden genom årens
lopp.
Många växter och djur är
starkt knutna till olika jord-
bruksformer. Utan bete och
slåtter är det många växter
som inte klarar sig. Med
tiden har jordbruket, liksom
samhället i övrigt, förändrats
drastiskt. Det förindustriella
jordbruket kännetecknades
av små jordbruksenheter
med många olika livsmiljöer
för djur och växter. När jord
bruket intensifierades mins-
kade de viktiga och vanliga inslagen av t.ex. alléer, odlingsrösen, märgelgravar
och olika typer av våtmarker i jordbruksmiljöerna kraftigt.
I takt med att jordbruket intensifierats och användningen av bekämpningsme-
del och konstgödsel ökat har avkastningen blivit större men också miljöpro-
blemen. Förutom minskade och försämrade livsmiljöer för växter och djur har
det moderna jordbruket fört med sig problem, som övergödning av hav, sjöar
och vattendrag och bekämpningsmedel i grundvatten. I och med att man inte
är beroende av djur för gödsling har många naturbetesmarker försvunnit och
växterna och djuren som levt på ängs- och hagmarkerna, där de varit konkur-
renskraftiga, har försvunnit i takt med att deras livsmiljöer försvunnit. Runt 300

1122..  EETTTT  RRIIKKTT  OODDLLIINNGGSSLLAANNDDSSKKAAPP
■■■ Odlingslandskapets och jordbruksmar-
kens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion skall skyddas samti-
digt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

BEDÖMNING AV ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

Eftersom jordbruksmarken minskar kontinuerligt minskar också de bioto-
per som är knutna till odlingslandskapet.

Figur 25. Åkerlandskap längs Sege å.



41

växtarter samt ett antal fåglar och insekter är knutna till odlingsland skapet och
är hotade att försvinna.
Jordbrukare lämnar i allt större utsträckning obesprutade och obrukad kantzo-
ner längs åkrarna, vilket ger positiva effekter då de fungerar som livsmiljöer och
minskar över gödningen. Fler och fler jordbrukare väljer också på senare tid att
ställa om sitt jordbruk till ekologiskt jordbruk, vilket betyder att man inte får
använda konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Delmål i Burlövs kommun enligt Miljöprogram 2003-2008

Delmål 1 – ☺☺
Det nationella målet om att senast år 2010 skall samtliga ängs- och betesmarker beva-
ras och skötas på ett sätt som bevarar deras värden innebär för kommunen att i särskilt
värdefulla vegetationstyper som Bernstorps mosse och Tågarps hed skall hävden säker-
ställas.

Bedömning
Skötselplaner finns för både Tågarps hed och Bernstorps mosse. På Tågarps hed
är skötselplanen genom förd och området brukas i enighet med planen. På
Bernstorps mosse är skötselplan framtagen som före språkar betes djur (nötkre-
atur). I dagsläget slåttras marken i framtiden är tanken att den ska betas. Slåtter
är dock ett gott alternativ till bete fram tills dess att åtgärder för att marken ska
kunna betas är vidtagna.

Delmål 2 – ��
Mängden småbiotoper i odlingslandskapet ska bevaras i minst dagens omfattning i hela
landet. För kommunen innebär det att mängden småbiotoper karaktäristiska för respek-
tive landskapstyp skall bevaras t.ex. märgelgravar.

Bedömning
Huruvida småbiotoperna i odlingslandskapet minskat eller ökat under pro-
gramtidens ramar är svårt att veta eftersom det inte finns något egentligt start-
värde. Samtidigt har en del åtgärder genomförts som t.ex. ökat antalet nya våt-
marker.

Delmål 3 – ��
Mängden kulturbärande landskapselement som vårdas ska öka till år 2010 med ca
70 %. För Skåne innebär det att minst 3.000 gårdar sköter sina kulturbärande land-
skapselement senast 2010. Länsstyrelsen ansvarar för detta delmål som genomförs bl.a.
med hjälp av EU:s miljöstöd.

Bedömning
Målet går inte att utvärdera på ett enkelt sätt vare sig på nationellt, regionalt
eller lokalt i och med förändrade ersättningar. Länsstyrelsens bedömning är
negativ.

Figur 26. Vy från Spillepengen över äng-
arna på Tågarps hed.

Figur 27. Hästar som landskapsvårdare.
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Delmål 4 – ��
Senast år 2006 ska åtgärdsprogram finnas och ha inletts för hotade arter som har behov
av riktade åtgärder.

Bedömning
Inga nya åtgärdsprogram för hotade arter i odlingslandskapet har tagits fram
men åtgärder efter naturvårdsplan osv. har genomförts.

Delmål 5 – ��
Senast år 2005 ska ett program finnas för hur lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla
ekonomi byggnader kan tas till vara. Målet för Skåne innebär också att kulturarvet i
odlingsland skapet kan upplevas och förstås samt att hotade kulturmiljöer skyddas och
bevaras. I Burlöv redo visas i Bevarandeplan 2000 lantbrukets kulturhistoriskt värdeful-
la ekonomibyggnader och kulturmiljöer. Delmålet innebär för kommunen att de identifi-
erade miljöerna långsiktigt ska skyddas och bevaras. Jämför delmål 2, God Bebyggd
miljö. (Särskilt delmål för Skåne och Burlöv)

Bedömning
I alla befintliga detaljplaner har man gjort tillägg med bevarandebestämmelser
enligt bevarandeplanen. Områdesbestämmelser för Burlövs kyrkby kommer att
tas fram framöver. Generellt har det inte gjorts för landsbygden som inte är
detaljplanerad.

Delmål 6 – ��
Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska
mångfalden introduceras inte. (Särskilt delmål för Skåne och Burlöv) 

Bedömning
Kunskap på lokal nivå
om miljömålet finns
inte. Motivering enligt
Länsstyrelsen i Skåne
län: ”I odlingslandskapet
tillförs nya arter och sor-
ter kontinuerligt i sam-
band med brukandet av
marken. De arter som
den här vägen tillförs
odlingslandskapet gör
det på legal väg och är
normalt inte något pro-
blem. Det finns en risk att importerat utsäde, jord eller jordbruks produkter
innehåller frön från främmande organismer, eller smådjur och insekter som i de
fall de är anpassade till ett klimat liknande vårt kan etablera sig. Sådana arter kan
sakna natur liga fiender, och klarar de konkurrensen kan en snabb spridning äga
rum.”

Figur 28. Vägen mot Burlövs Kyrkby.
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Utförda åtgärder enligt Miljöprogram 2003-2008

Miljömålsportalen, www.miljomal.nu

Länsstyrelsen i Skåne län,
www.lansstyrelsen.se/skane

Naturvårdsverket,
www.naturvardsverket.se

Burlövs kommun, www.burlov.se

LÄS MER OCH REFERENSER

�

�

�

�

Miljömål och åtgärd Kommentar Status

Ett rikt odlingslandskap

Fördjupad ÖP för grönom-
råden och landskapsstråk

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för
Arlöv pågick under 2007. Under hösten antogs ett
första samrådsförslag av kommunstyrelsen som
sedan skickades på samrådsbehandling. Ett foku-
sområde i den fördjupade översiktsplanen är grö-
nområden och landskapsstråk. Planen inkluderar för-
slag på bostadsnära grönytor med hög tillgänglighet.
Arbetet har sedan bromsats för att återigen ta fart
under 2008. 

Påbörjat

Öka och bevara småbioto-
per i odlingslandskapet
samt inventera och infor-
mera.

Natur- och kulturstråk anlagt under 2004 med dam-
mar och trädplanteringar (LIP). Inventering av stråket
gjordes under 2008. En våtmark anlades vid Sege.
Skötseln av Bernstorps mosse kommer ske enligt
framtagen skötselplanen.

Klart/
Fortlöpande

Kulturarvet i odlingsland-
skapet - förstärka upple-
velsen

Informationsskyltar finns vid kommunens natur- och
kulturstråk samt över Tågarps hed. Det finns också
informationsfoldrar över de bägge områdena.

Klart

Inventering av hotade arter
i kommunens markområ-
de.

Fågelinventeringar gjordes under 2007 vid LIP-strå-
ket och vid Bernstorps mosse. Behov finns av flora-
och insektsinventeringar vid Tågarps hed,
Bernstorps mosse och övriga småbiotoper i landska-
pet. 

Påbörjat/
Fortlöpande

Säkerställa och bevara
lantbrukets kulturhistoriskt
värdefulla ekonomi- och
mangårdsbyggnader samt
kulturmiljöer, t.ex. Burlövs
Kyrkby.

I alla befintliga detaljplaner har man gjort tillägg för
att få med bevarandebestämmelserna enligt beva-
randeplanen. Områdesbestämmelser för Burlövs
kyrkby kommer framöver att tas fram. Generellt har
det inte gjorts för landsbygdsbebyggelse.

Påbörjat/
Fortlöpande
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1133..  GGOODD  BBEEBBYYGGGGDD  MMIILLJJÖÖ
■■■ Städer, tätorter och annan bebyggd
miljö skall utgöra en god och hälsosam liv-
smiljö samt medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och kulturvärden
skall tas till vara och utvecklas. Byggnader
och anläggningar skall lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas. 

BEDÖMNING AV ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

Målet bedöms inte kunna nås på grund av en rad faktor såsom t.ex. bul-
ler, avfallshantering, transportbehov m.m.

Bakgrund

Miljömålet God bebyggd miljö handlar framförallt om hur männi-
skans samhällsstruktur ska kunna anpassas till ett hållbart samhälle,
både för oss själva och så att resurserna på jorden ska räcka.
Under de senaste 50 åren har samhällena växt både till både yta och invånar-
antal. Även strukturen på samhällena har förändrats och ställer andra och högre
krav på transporter och infrastruktur. För att möta kraven och samtidigt leva på
ett hållbart sätt behövs ett miljötänkande i planeringen. Målet belyser framför-
allt tätortsnära frågor som buller, kretslopps- och hushållningstänkande, kultur-
byggnader, energianvändning och avfall.

Delmål i Burlövs kommun enligt Miljöprogram 2003-2008

Delmål 1 - ☺☺
Senast år 2010 ska fysisk planering och samhälls byggande grundas på program och stra-
tegier för:
● hur planeringen av stadsmiljön kan åstadkomma en minskad bilanvändning och för-
bättra förut sättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter,
● hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till vara och utvecklas,
● hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras och ande-
len hårdgjord yta inte ökas,
● hur energianvändningen ska effektiviseras, hur förnyelsebara energiresurser ska tas till
vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle
och vindkraftverk ska främjas.Figur 29. Bild ur strukturplanen över

området mellan Arlöv och Åkarp. 
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I kommunen finns redan strategier för hur detta ska ske, bl.a. i översiktsplanen. Det
nationella målet innebär för kommunen att strategierna kontinuerligt bör revideras och
införlivas i samhällsplaneringen.

Bedömning
I kommunen finns planer, eller planer under framtagande, för samtliga områden
ovan. Bland de viktigaste dokumenten är Översiktsplanen, Fördjupad över-
siktsplan för Arlöv (ej antagen i skrivandets stund), Energi- och klimatstrategi,
Miljöprogram 2009-2015, Naturvårdsplan och Bevarandeplan.

Delmål 2 - ☺☺
Det nationella delmålet om att
kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen senast år 2010
ska vara identifierad och ett
program finnas för skydd av
dess värden, innebär för kom-
munen att minst 25 % av den
värdefulla bebyggelsen identifi-
erad i Bevarandeplan 2000
också ska vara långsiktigt
skyddad.

Bedömning
Kommunen ligger långt fram när det gäller skydd av kulturhistorisk bebyggel-
se. Samtliga objekt i bevarandeplanen är skyddade i detaljplan, utom Burlövs
kyrkby.

Delmål 3 - ��
Buller:
● Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden
som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 % till år 2010
jämfört med år 1998.
● För att bevara tysta/bullerfria områden skall infrastrukturplaneringen förhindra ytter-
ligare fragmentering av landskapet och använda redan existerande korridorer istället för
nya, där landskapet är förhållandevis opåverkat av buller. (Särskilt delmål för Skåne och
Burlöv)

Bedömning
Kommunen har gjort åtgärder vid fastigheter där nivåerna är för högre än 60
dBA (enligt bullerberäkningar) och där bullerkällan är kommunala vägar. För
järnvägar och statliga vägar har en del åtgärder vidtagits. Buller är ett av kom-
munens stora problem och kommunen har under en lång tid verkat för en järn-
vägstunnel under Åkarp. Järnvägen genom Åkarp blir nedsänkt i tråg som del-
vis kommer vara övertäckt. Hur många som är utsatta för buller över riktvär-
den är inte beräknat i kommunen.

Figur 30. Bild över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
på Dalbyvägen 16.
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Delmål 4 - ��
Det nationella målet för naturgrus innebär för Skåne att år 2010 är länets uttag av
naturgrus högst 1 miljon ton per år och andelen återanvänt material utgör minst 15 %
av ballast användningen. För Burlöv innebär målet att den totala användningen av
naturgrus inte ska öka.

Bedömning
I kommunen tas det inte ut något naturgrus. Det finns inga beräkningar gjor-
da för användningen av naturgrus. I Skåne användes 2007 ca 20 miljoner ton
naturgrus.

Delmål 5 - ��
● Mängden deponerat avfall ska minska med minst 50 % till år 2005 räknat från
1994 års nivå samtidigt som den totala mängden genererat avfall inte ökar. För Burlöv
innebär målet att den totala mängden deponerat avfall ska minska genom utökad käll-
sortering och att mängden avfall som genereras inte ska öka.
● Samtliga avfallsdeponier har senast år 2008 upp nått en enhetlig standard och upp-
fyller högt upp ställda miljökrav enligt EU:s beslutade direktiv om deponering av avfall.

Bedömning
Den deponerade mängden avfall har minskat varje år. Ca 96 %  av avfallet som
kommer till SYSAV deponeras numera inte. I och med nya avfallslagar, som
kom 2006 har mängden deponerat avfall minskat kraftigt de senaste åren i hela
Sverige.Totala avfallsmängderna har legat relativt stabilt sedan 2005 till idag.

Delmål 6 - ��
Energianvändning m.m. i byggnader: se kapitel 2. Frisk luft.

Delmål 7 - ��
År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför skall
det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid
senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation. I kommunen ska delmålet
om fungerande ventilation vara uppnått år 2005.

Bedömning
Att ha en dokumenterat fungerande ventilation är något som ska ingå i fastig-
hetsägares egenkontroll (OVK). I dagsläget bedöms egenkontrollen hos fastig-
hetsägare vara mycket bristfällig. Miljömålet uppnås därför inte i kommunen.

Delmål 8 - ��
Radon: se kapitel 6. Säker strålmiljö.

Delmål 9 - ��
Att kraftledningarna till och från Sege transformatorstation grävs ner. (Särskilt delmål för
Burlöv, se även kapitel 6)

Figur 32. ”Vita husen” vid Harakärrs-
parken.

Figur 31. Avfallshantering på
Spillepengen.
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Utförda åtgärder enligt Miljöprogram 2003-2008

Miljömål och åtgärd Kommentar Status

God bebyggd miljö

Järnvägstunnel i Åkarp Kommunen har bl.a. yttrat sig över Banverkets
järnvägsutredning och uppvaktat regeringen. Under
2008 beslutades det att järnvägen skall gå ned-
sänkt i tråg.

Ej genomfört

Fördjupad ÖP för Arlöv
och Åkarp

Arbete med FÖP-Arlöv pågår. Påbörjat

Uppföljning av
bevarandeplanen

Ingår i detaljplanerna. Klart

Tätortsnära natur (LIP) Tätortsnära natur, grönstråk med damm och
gångslinga från Sege å nedanför Arlövsgården till
Dalbyvägen via Kronetorps mölla invigdes 2004. 

Klart

Projekt upprusta grönom-
råden 1)Rinnebäcksparken,
2)Harakärrsparken,
3)Kockumsområdet

Rinnebäcksparken och Kockumsområdet färdigt.
Under 2007 blev upprustningen av
Harakärrsparken klar. Vid byggandet exploaterades
delar av parken till bostäder och resten rustades
upp.

Klart

Projekt lekplatser Kommunens lekplatser upprustas. Påbörjat/
Fortlöpande

Utemiljöer på skolor
och förskolor

Pågår Fortlöpande

Bullerkartläggning och
åtgärdsförslag

Bullerkartläggning avseende buller från de kommu-
nala vägarna har tagits fram. Banverket har utfört
bullerkartläggningar längs spåren. Kommunen
arbetar för att Vägverket ska ta fram en aktuell
kartläggning vid deras vägar. En sammantagen bul-
lerkartläggning kommer ev. att göras inom ramen
för FÖP-Arlöv.

Påbörjat/
Fortlöpande

Tillgänglighetsstudie Programmet för att enkelt avhjälpta hinder framta-
get.

Klart

Renhållningsordning
och avfallsplan

Renhållningsordning och avfallsplan togs fram
under 2005. 

Klart

Kvalitets- och miljöprogram
för kommunala byggen

Finns för förskolor och skolor vilken för närvarande
revideras. Behövs för övrig kommunal verksamhet.

Påbörjat

Gräva ner kraftledningar till
och från Sege transforma-
torstation.

Arbete pågår för att få kraftledningarna vid Sege
nedgrävda. Energimyndighetens beslut att tillåta
luftledningar överklagade kommunen till regering-
en. E.ON har fått koncession att ha vissa sina led-
ningar i luften ytterligare 40 år. Nya koncessioner är
för närvarande under utredning.

Ej genomfört
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1144..  HHÄÄLLSSAA  PPÅÅ  LLIIKKAA  VVIILLLLKKOORR
■■■ Samhälleliga förutsättningar ska ska-
pas för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen 

BEDÖMNING AV ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

Ohälsotalet minskar visserligen, men samtidigt har kommunen,
relativt övriga Skåne, sämre hälsa i enkätundersökningar.?

Bakgrund

Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Det
övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa för hela befolkningen. Särskilt angeläget är det att förbätt-
ra hälsan för de grupper som är mest utsatta.

På nationell nivå ansvarar regeringen för folkhälsoarbetet. Statens folkhäl-
soinstitut samordnar och följer upp arbetet. Den kommunala nivån utgör basen
i folkhälsoarbetet och kommunen har såväl tillsynsansvar som ansvar för hälso-
främjande insatser. Kommunen är också en stor verksamhetsutövare, inköpare
och arbetsplats, vilket ökar genomslagskraften i folkhälsoarbetet.
Folkhälsoarbete utgår från befolkningens behov med utgångspunkt från socia-
la sammanhang, livsstil, miljö och ekonomi. Genom folkhälsoarbetet skapas
möjligheter till ett tvärsektoriellt perspektiv. Detta bidrar till att kommunens
samlade resurser tillvaratas och ger förutsättningar för människor att inte bara
etablera och bibehålla hälsosamma levnadsvanor, utan även kunna förändra
mindre hälsosamma levnadsvanor.

Delmål i Burlövs kommun enligt Miljöprogram 2003-2008

I Miljöprogram 2003-2008 antogs inte några delmål som kan jämföras med
delmålen i övriga miljökvalitetsmål. Däremot gjordes bedömningen att för att
nå folkhälsa skall de 11 målen i fokhälsopropositionen 2002/03:3 uppnås. Dessa
är dock inte kvantifierade.

Ohälsotal
I jämförelse av ohälsotalet med övriga kommuner i Sverige rankingmässigt lig-
ger Burlöv ungefär i mitten. Kommunen ligger dock en bit över Sverige som
medel. Detta beror på att de större kommuner generellt har ett lägre ohälsotal.
Ohälsotalet har också sjunkit i Burlöv så pass mycket de fem senaste åren att
ohälsotalet 2008 var lägre än i Skåne 2003. Kommunen har dock fortfarande
ett högre ohälsotal än Skåne i övrigt beräknat vid samma tidpunkt.

Figur 33. Jämförelse av Burlövs kommuns
ohälsotal gentemot övriga Sveriges kom-
muner som representeras av ljusblå staplar
(bearbetad data från Försäkringskassan)

Figur 34. Jämförelse av Burlövs kommuns
ohälsotal gentemot Skånes och Sveriges
(bearbetad data från Försäkringskassan).
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Region Skåne – Folkhälsa
www.skane.se

Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se

Försäkringskassan,
www.forsakringskassan.se

Burlövs kommun, www.burlov.se

LÄS MER OCH REFERENSER

�

�

�

�

Målområden och bedömning enligt proposition 2002/3:35
och Folkhälsoenkät 2004:

Målområde i prop. 2002/03:35 Svarande i folkhälsoenkät 2004

1. Delaktighet och inflytande i samhället När det gäller parametrar som svagt emotionellt
stöd*, svagt praktiskt stöd* och låg tillit tenderar både
männen och kvinnorna i Burlövs kommun att ha det
sämre ställt än övriga Skåne. Även när det gäller lågt
socialt deltagande är det fler i Burlöv än övriga
Skåne.

2. Ekonomisk och social trygghet Ekonomisk stress är en parameter som verkar lägre
för männen i Burlöv än övriga Skåne, den är emeller-
tid högre för kvinnorna. Se delmål 1.

3. Trygga och goda uppväxtvillkor Känslan av att vara osäker i sitt boendeområde är
högre för både män och kvinnor i Burlöv än i övriga
Skåne.

4. Ökad hälsa i arbetslivet Det tenderar att vara fler som upplever svagt socialt
stöd i arbetet av både männen och kvinnorna i
Burlövs kommun än övriga Skåne.

5. Sunda och säkra miljöer
och produkter

Se delmål 3

6. En mer hälsofrämjande
hälso- och sjukvård

7. Gott skydd mot smittspridning

8. Trygg och säker sexualitet
och en god reproduktiv hälsa

9. Ökad fysisk aktivitet Större andel av de svarande i Burlöv hade låg fysisk
aktivitet på fritiden än de svarande i övriga Skåne. 

10. Goda matvanor och säkra livsmedel I Burlövs kommun tenderar övervikt hos både män
och kvinnor att vara större än i övriga Skåne. 40 % av
kvinnorna och 60 % av männen i Burlöv uppges vara
överviktiga. Däremot tycks fetma för män vara ett
mindre problem i Burlöv än i övriga Skåne medan det
för kvinnor tycks vara ett större problem. Övervikt och
fetma är idag ett av vår tids stora folkhälsoproblem.

11. Minskat bruk av tobak, alkohol, ett
samhälle fritt från narkotika och doping
samt minskade skadeverkningar av över-
drivet spelande.

I Burlövs kommun befinner sig färre män och kvinnor i
intervallet för riskkonsumtion av alkohol än i övriga
Skåne. Större andel, framförallt kvinnor men även
män, i Burlövs kommun röker dagligen än i övriga
Skåne. Lägre andel män men högre andel kvinnor i
Burlöv har prövat hasch/marijuana än i resten av
Skåne. 
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Utförda åtgärder enligt Miljöprogram 2003-2008

Miljömål och åtgärd Kommentar Status

Hälsa på lika villkor

Folkhälsoråd Träffas 4 gånger om året. Representanter från kommunens förvaltningar, vårdcentralen,
Försäkringskassan, Burlövs Bostäder och polisen. Folkhälsorådet förfogar inte över några egna
medel utöver den arbetstid som deltagarna bidrar med

Fortlöpande

Brottsförebyggande
gruppen

Samma som folkhälsorådet ovan, med närvaro av närpolis. Fortlöpande

Drogsamordning En drogsamordnare har funnits i kommunen 2004-2005. Under 2005 antog kommunfullmäktige
ett Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram som nu håller på att implementeras inom kom-
munens verksamheter. Drogsamordnartjänsten är dock borttagen. Pågående projekt;
- Komet, en evidensbaserad metod för föräldrar och lärare, 
- MI motiverande samtal,
- Livbojen Burlöv,
- rePuls en träningsmetod för personer med problem med att styra impulser,
- antirökkampanj,
- alkotest,
- dansgrupp,
- musikstudio,
- livskunskap,
- övrig verksamhet drogfria mötesplatser vid skolavslutningar, skoldiskon, utbildningar för kura-
torer och skolsköterskor, ungaKris etc.

Påbörjat/Fortlöpande

Hälsofrämjande
1)Arbetsplatser, 2)Boende,
3)Skolor

Under år 2005 har arbetet med AAB (Attraktiv Arbetsplats Burlöv) kommit igång. Insatser för
att kompetensutveckla, förbättra de kommunanställdas hälsa och få ner sjukskrivingarna.
Avslutat under 2007.

Klart

Stödboende För ungdomar och missbrukare. Stödboende är nu en del av en tillsvidaretjänst som socialråd-
givare.

Klart

Svenshögsprojektet Svenshög har genom Burlövs Bostäder flertalet projekt som syftar till att öka integrationen mel-
lan människor och aktivera de boende.

Fortlöpande

BURSAM Träffas regelbundet, inklusive arbetsförmedlingen. Finansiell samverkan har diskuterats, avvak-
tar ny mandatperiod. Under 2007 sökte organisationen medel från EU:s socialfond för att hjäl-
pa arbetslösa och långtidssjukskrivna. 

Fortlöpande

Familjecentral Startades under 2006 och är igång sedan dess. Positiva resultat har visats av satsningen. Fortlöpande

Informationssatsningar för
hälsa och välbefinnande,
ex. Burlövstidningen

Kommunen har deltagit i projekt "Landskapet som resurs för hälsa och välbefinnande".
Informationssatsningar om bland annat kost och motion görs ständigt genom utskick och
annonser i bl.a. Burlövstidningen.  

Fortlöpande

Projekt
"Sätt Burlöv i rörelse"

Projekt med idrottsföreningar för att öka antalet människor som promenerar har genomförts Påbörjat/Fortlöpande

Projekt "Örat"
– bullerprojekt i skolan

Ej genomfört. Ej genomfört

Matprojekt "Ät friskare" Har delvis genomförts genom Vårdcentralernas arbete med dietistgrupper. Fortlöpande
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MILJÖ
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OCH VATTEN-
DRAG

BARA NATURLIG
FÖRSURNING

SKYDDANDE
OZONSKIKT

SÄKER
STRÅLMILJÖ

Det är inte troligt att klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påver-
kan på klimatsystemet inte blir farlig till och med år 2050. 

I vissa fall är halterna i Burlövs kommun marginellt bättre än vad som medges enligt nuvarande pro-
position. 

I kommunen finns inga dokumenterade problem med försurning.

Halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är ibland betydligt högre än bakgrundsnivå-
erna och de icke naturligt förekommande är klart mätbara.

Ozonskiktet återhämtar sig från den uttunning som utsläpp från människan orsakat.

Miljömålsrådet och Länsstyrelsen bedömer läget osäkert för miljömålet. Det finns kunskapsbrister.

Vattendragen i kommunen är kraftigt övergödda och det bedöms inte rimligt att halterna skulle
kunna sjunka i tillräckligt snabb takt.

Vattendragen är uträtade, rensas och har branta kanter vilket inte gynnar vare sig flora, fauna eller
bidrar till goda livsmiljöer.

I kommunen är inte överuttag av vatten och inte heller utsläpp från människan ett problem.

Även om vi når lokala miljömål finns andra problem t.ex. övergödning som inte förväntas lösas till-
räckligt snabbt.

I kommunen har viktiga våtmarksområden restaurerats, återskapats och anlagts.

Eftersom jordbruksmarken minskar kontinuerligt minskar också de biotoper som är knutna till
odlingslandskapet. 

Målet bedöms inte kunna nås på grund av en rad faktor såsom t.ex. buller, avfallshantering, trans-
portbehov m.m.

Ohälsotalet minskar visserligen men samtidigt har kommunen, relativt övriga Skåne, sämre hälsa i
enkätundersökningar.

☺ = Målet bör kunna uppnås inom utsatt tid!

� = Vi är på rätt väg, men det är tveksamt om målet kan nås inom utsatt tid.

� = Det blir svårt även med kraftfulla insatser.

�
�
☺
�
☺

�

�

�

☺

�

☺
�
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