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Sammanställning av regionala
miljömål för Skåne
Detta dokument innehåller generationsmålet
och de nationella miljökvalitetsmålen, med
tillhörande preciseringar, samt etappmålen.
Dessutom redovisas de regionala målen för
Begränsad klimatpåverkan som beslutats av
Länsstyrelsen Skåne.
2

Miljömål
2014-2020
Beslutade 27 november 2013
KF §166 Dnr KS 2014

3

Innehåll
Generationsmålet						5
Miljökvalitetsmål						5
Begränsad klimatpåverkan				5
Regionala mål för Begränsad klimatpåverkan
6
Frisk luft							6
Bara naturlig försurning					7
Giftfri miljö							7
Skyddande ozonskikt 					8
Säker strålmiljö						8
Ingen övergödning					8
Levande sjöar och vattendrag				
9
Grundvatten av god kvalitet				
10
Hav i balans samt levande kust och skärgård
10
Myllrande våtmarker					11
Levande skogar						11
Ett rikt odlingslandskap					12
God bebyggd miljö					13
Ett rikt växt- och djurliv					
14
Etappmål							15
Tomelillas åtgärder för miljömålen			
19
Inledning							20
Hållbara transporter					22
Hänsyn till Havet						26
Hushållning med Skånes markoch vattenresurser					31
Skydd av Natur- och kulturvärden			
34
Hållbar konsumtion					40
Kunskapsspridning och inspiration			
44

4

Generationsmålet

•

Det övergripande målet för miljöpolitiken
är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

•

•

Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom
en generation. Miljöpolitiken ska fokusera på
att:
• ekosystemen har återhämtat sig, eller är på
väg att återhämta sig.
• deras förmåga att långsiktigt generera
ekosystemtjänster är säkrad.
• den biologiska mångfalden och natur- och
kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas
hållbart.
• människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns
positiva inverkan på människors hälsa
främjas.
• kretsloppen är resurseffektiva och så långt
som möjligt fria från farliga ämnen.

en god hushållning sker med naturresurserna.
andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal
påverkan på miljön.
konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska
i enlighet med FN :s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå
som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska 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.
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Sverige har tillsammans med andra länder
ett ansvar för att det globala målet kan
uppnås.

Biogas
Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år 2020.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan
preciseras så att med målet avses att:
• den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius
jämfört med den förindustriella nivån.
Sverige ska verka internationellt för att det
globala arbetet inriktas mot detta mål.
• sveriges klimatpolitik utformas så att den
bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras
på nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter).

Transporter
Utsläppen av växthusgaser från transporter i
Skåne ska år 2015 vara 10 procent lägre än år
2007.

Frisk luft

Luften ska vara så ren att människors
hälsa samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas.
Miljökvalitetsmålet Frisk luft preciseras så att
med målet avses att halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar
eller påverkan på växter, djur, material och
kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn
till känsliga grupper och innebär att:
• halten av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som
ett årsmedelvärde,
• halten av bens(a)pyren inte överstiger
0,0001 mikrogram per kubikmeter luft
(0,1 nanogram per kubikmeter luft) beräknat som ett årsmedelvärde,
• halten av butadien inte överstiger 0,2 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som
ett årsmedelvärde,
• halten av formaldehyd inte överstiger 10
mikrogram per kubikmeter luft beräknat
som ett timmedelvärde,
• halten av partiklar (PM 2.5) inte överstiger
10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som
ett dygnsmedelvärde,
• halten av partiklar (PM 10) inte överstiger
15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mik-

Regionala mål för
Begränsad klimatpåverkan
Utsläpp av växthusgaser
Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år
2020 vara minst 30 procent lägre än 1990.
Målet gäller verksamheter som inte omfattas
av systemet för handel med utsläppsrätter.
Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta de växthusgaser som ingår
i E U: s klimatbeslut. Upptag och utsläpp till
och från skogsbruk eller annan markanvändning ingår inte i målet.
Effektivare energianvändning
Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara
l O procent lägre än genomsnittet för åren
2001-2005. Målet avser slutlig energianvändning.
Förnybar el
Produktionen av förnybar el i Skåne ska år
2020 vara 6 terawattimmar högre än år 2002.
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•

•

•

•

rogram per kubikmeter luft beräknat som
ett dygnsmedelvärde,
halten av marknära ozon inte överstiger
70 mikrogram per kubikmeter luft berälmat som ett åttatimmarsmedelvärde eller
80 mikrogram per kubikmeter luft räknat
som ett timmedelvärde,
ozonindex inte överstiger 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under en timme
berälmat som ett AOT40-värde under
perioden april-september,
halten av kvävedioxid inte överstiger 20
mikrogram per kubikmeter luft beräknat
som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram
per kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil), och
korrosion på kalksten understiger 6,5 mikrometer per år.

•

(2004:660) om förvaltningen av kvaliteten
på vattenmiljön, och
försurningen av marken inte påskyndar
korrosion av tekniska material och arkeologiska föremål i mark och inte skadar den
biologiska mångfalden i land- och vattenekosystem.

Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön som
har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller
den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och
deras påverkan på människors hälsa och
ekosystemen är försumbar. Halterna av
naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.

Bara naturlig försurning

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö preciseras så
att med målet avses att:
• den sammanlagda exponeringen för
kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den
biologiska mångfalden,
• användningen av särskilt farliga ämnen
har så långt som möjligt upphört,
• spridningen av oavsiktligt bildade ämnen
med farliga egenskaper är mycket liten
och uppgifter om bildning, källor, utsläpp
samt spridning av de mest betydande av
dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga,
• förorenade områden är åtgärdade i så stor
utsträckning att de inte utgör något hot
mot människors hälsa eller miljön,
• kunskap om kemiska ämnens miljö- och
hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning, och
• information om miljö- och hälsofarliga
ämnen i material, kemiska produkter och
varor är tillgänglig.

De försurande effekterna av nedfall och
markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet
av försurande ämnen ska inte heller öka
korrosionshastigheten i markförlagda
tekniska material, vattenledningssystem,
arkeologiska föremål och hällristningar.
Miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning
preciseras så att med målet avses att:
• nedfallet av luftburna svavel- och kväveföreningar från svenska och internationella källor inte medför att den kritiska
belastningen för försurning av mark och
vatten överskrids i någon del av Sverige,
• markanvändningens bidrag till försurning
av mark och vatten motverkas genom
att skogsbruket anpassas till växtplatsens
försurningskänslighet,
• sjöar och vattendrag uppnår oberoende
av kalkning minst god status med avseende på försurning enligt förordningen
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Skyddande ozonskikt

Ozonskiktet ska utvecklas så att det
långsiktigt ger skydd mot skadlig UVstrålning.

•

•

Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt preciseras så att med målet avses att:
• vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts och början på återväxten
observeras, och
• halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i de övre luftlagren
understiger den nivå där ozonskiktet
påverkas negativt.

•

ning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt,
utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön
begränsas så att människors hälsa och den
biologiska mångfalden skyddas,
antalet årliga fall av hudcancer orsakade
av ultraviolett strålning är lägre än år
2000, och
exponeringen för elektromagnetiska fålt
i arbetslivet och i övriga miljön är så låg
att människors hälsa och den biologiska
mångfalden inte påverkas negativt.

Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och
vatten ska inte ha någon negativ inverkan
på människors hälsa, förutsättningar för
biologisk mångfald eller möjligheterna till
allsidig användning av mark och vatten.

Säker strålmiljö

Människors hälsa och den biologiska
mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning preciseras så att med målet avses att:
• den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och fosforför-

Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö preciseras
så att med målet avses att:
• individens exponering för skadlig strål-
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•

•

•

jövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras,
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

eningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning som
fastställs inom ramen för internationella
överenskommelser,
atmosfäriskt nedfall och brukande av
mark inte leder till att ekosystemen uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga
effekter av övergödande ämnen i någon
del av Sverige,
sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för
näringsämnen enligt förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön, och
havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt havsmiljöförordningen (20l0:134).

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag preciseras så att med målet avses att:
• sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i enlighet med förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön,
• oexploaterade och i huvudsak opåverkade
vattendrag har naturliga vattenflöden och
vattennivåer bibehållna,
• ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god kvalitet,
• sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna,
• sjöar och vattendrag har strukturer och
vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda
växt- och djurarter som en del i en grön
infrastruktur.
• naturtyper och naturligt förekommande

Levande sjöar och
vattendrag

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmil-
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•

•
•

•

arter knutna till sjöar och vattendrag har
gynnsam bevarandestatus och tillräcklig
genetisk variation inom och mellan populationer,
hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla sjöar och
vattendrag,
främmande arter och genotyper inte hotar
den biologiska mångfalden,
genetiskt modifierade organismer som
kan hota den biologiska mångfalden inte
är introducerade,
sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och
utveckling av värdena finns, och
strandmiljöer, sjöar och vattendrags
värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och
annat friluftsliv är värnade och bibehållna
och påverkan från buller är minimerad.

•

•

av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god
kvantitativ status,
grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning,
markstabilitet eller djur- och växtliv i
angränsande ekosystem inte uppkommer,
och
naturgrusavlagringar av stor betydelse för
dricksvattenförsörjning, energilagring,
natur- och kulturlandskapet är fortsatt
bevarade.

Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en
god livsmiljö för växter och djur i sjöar
och vattendrag.

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

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet preciseras så att med målet avses att:
• grundvattnet är med få undantag av sådan
kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild
dricksvattenförsörjning,
• grundvattenförekomster som omfattas
av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god
kemisk status,
• utströmmande grundvatten har sådan
kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö
för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav,
• grundvattenförekomster som omfattas

Miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande
kust och skärgård preciseras så att med målet
avses att:
• kust- och havsvatten har god miljöstatus
med avseende på fysikaliska, kemiska och
biologiska förhållanden i enlighet med
havsmiljöförordningen (2010:1341 ), kustvatten har minst god ekologisk status eller
potential och god kemisk status i enlighet
med förordningen (2004: 660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,
• kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna,
• grunda kustnära miljöer präglas av en rik
biologisk mångfald och av en naturlig re-

•

Grundvatten av god kvalitet
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•

•

•

•

•

•
•

krytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer
och spridningsvägar för växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur,
naturtyper och naturligt förekommande
arter knutna till kust och hav har gynnsam
bevarandestatus och tillräcklig genetisk
variation inom och mellan populationer
samt att naturligt förekommande fiskarter
och andra havslevande arter fortlever i
livskraftiga bestånd,
hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla kustoch havsvatten,
främmande arter och genotyper inte hotar
den biologiska mångfalden och kulturarvet,
genetiskt modifierade organismer som
kan hota den biologiska mångfalden inte
är introducerade,
havs-, kust- och skärgårdslandskapens
natur- och kulturvärden är bevarade och
förutsättningar för fortsatt bevarande och
utveckling av värdena finns,
tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet, och
havs-, kust- och skärgårdslandskapens
värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och
annat friluftsliv är värnade och bibehållna
och påverkan från buller är minimerad.

•

•

•
•

•

•

som biologisk produktion, kollagring, vattenhushållning, vattenrening och utjämning av vattenflöden är vidmakthållna,
våtmarker är återskapade, i synnerhet där
aktiviteter som exempelvis dränering och
torvtäkter har medfört förlust och fragmentering av våtmarker och arter knutna
till våtmarker har möjlighet att sprida sig
till nya lokaler inom sitt naturliga utbredningsområde,
naturtyper och naturligt förekommande
arter knutna till våtmarkerna har gynnsam
bevarandestatus och tillräcklig genetisk
variation inom och mellan populationer,
hotade våtmarksarter har återhämtat sig
och livsmiljöer har återställts,
främmande arter och genotyper inte hotar
den biologiska mångfalden,
genetiskt modifierade organismer som
kan hota den biologiska mångfalden inte
är introducerade,
våtmarkernas natur- och kulturvärden i
ett landskapsperspektiv är bevarade och
förutsättningarna för fortsatt bevarande
och utveckling av värdena finns, och
våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från
buller är minimerad.

Levande skogar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras
samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Myllrande våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras
för framtiden.

Miljökvalitetsmålet Levande skogar preciseras
så att med målet avses att:
• skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och
processer är bibehållna,
• skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna

Miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker preciseras så att med målet avses att:
• våtmarker av alla typer finns representerade i hela landet inom sina naturliga
utbredningsområden,
• våtmarkernas viktiga ekosystemtjänster
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•

•

•
•
•

•

skogens biologiska mångfald är bevarad
i samtliga naturgeografiska regioner och
arter har möjlighet att sprida sig inom sina
naturliga utbredningsområden som en del
i en grön infrastruktur,
naturtyper och naturligt förekommande
arter knutna till skogslandskapet har
gynnsam bevarandestatus och tillräcklig
genetisk variation inom och mellan populationer,
hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar,
främmande arter och genotyper inte hotar
skogens biologiska mångfald,
genetiskt modifierade organismer som
kan hota den biologiska mångfalden inte
är introducerade,
natur- och kulturmiljövärden i skogen är
bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena
finns, och skogens värden för friluftslivet
är värnade och bibehållna.

Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap
preciseras så att med målet avses att
• åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och
processer är bibehållna,
• jordbruksmarken har så låg halt av föroreningar att ekosystemens funktioner, den
biologiska mångfalden och människors
hälsa inte hotas,
• odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna,
• odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat som
en del i en grön infrastruktur och erbjuder
livsmiljöer och spridningsvägar för vilda
växt- och djurarter,
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•

•

•
•
•

•

•

•

naturtyper och arter knutna till odlingslandskapet har gynnsam bevarandestatus
och tillräcklig genetisk variation inom och
mellan populationer,
husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska resurser är hållbart bevarade,
hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig,
främmande arter och genotyper inte hotar
den biologiska mångfalden,
genetiskt modifierade organismer som
kan hota den biologiska mångfalden inte
är introducerade,
biologiska värden och kulturmiljövärden i
odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig traditionsenlig skötsel är
bevarade eller förbättrade,
kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar för fortsatt bevarande och utveckling
av värdena finns, och
odlingslandskapets värden för friluftslivet
är värnade och bibehållna samt tillgängliga
för människor.

God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och
global miljö. Natur- och kulturvärden ska
tas till vara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att
en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten och andra resurser främjas.
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö preciseras så att med målet avses att:
• en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur
har utvecklats både vid nylokalisering av
byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och
omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade,
• städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade
utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö
och hälsorelaterade frågor,
• infrastruktur för energisystem, trans-

13

•

•

•

•

•

•

•

porter, avfallshantering och vatten- och
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering
samt att lokalisering och utformning av
infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs- och
energianvändning samt klimatpåverkan,
samtidigt som hänsyn är tagen till naturoch kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet,
kollektivtrafiksystem är miljöanpassade,
energieffektiva och tillgängliga och att det
finns attraktiva, säkra och effektiva gångoch cykelvägar,
det finns natur- och grönområden och
grönstråk i närhet till bebyggelsen med
god kvalitet och tillgänglighet,
det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader
och bebyggelsemiljöer samt platser och
landskap bevaras, används och utvecklas,
den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat
utbud av bostäder, arbetsplatser, service
och kultur.
människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer
och radonhalter eller andra oacceptabla
hälso- eller säkerhetsrisker,
användningen av energi, mark, vatten och
andra naturresurser sker på ett effektivt,
resursbesparande och miljöanpassat sätt
för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används, och
avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna
och att avfallet förebyggs samtidigt som
resurserna i det avfall som uppstår tas till
vara i så hög grad som möjligt samt att
avfallets påverkan på och risker för hälsa
och miljö minimeras.

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras
och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas
livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer ska värnas.
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång
till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.
Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv
preciseras så att med målet avses att:
• bevarandestatusen för i Sverige naturligt
förekommande naturtyper och arter är
gynnsam och för hotade arter har statusen förbättrats samt att tillräcklig genetisk
variation är bibehållen inom och mellan
populationer,
• den av klimatscenarier utpekade förhöjda
risken för utdöende har minskat för de
arter och naturtyper som löper störst risk
att påverkas negativt av klimatförändringar,
• ekosystemen har förmåga att klara av
störningar samt anpassa sig till förändringar, som ett ändrat klimat, så att de kan
fortsätta leverera ekosystemtjänster och
bidra till att motverka klimatförändringen
och dess effekter,
• det finns en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls genom en kombination av skydd, återställande och hållbart
nyttjande inom sektorer, så att fragmentering av populationer och livsmiljöer
inte sker och den biologiska mångfalden i
landskapet bevaras,
• genetiskt modifierade organismer som
kan hota den biologiska mångfalden inte
är introducerade,
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•
•

•

främmande arter och genotyper inte hotar
den biologiska mångfalden,
det biologiska kulturarvet är förvaltat
så att viktiga natur- och kulturvärden är
bevarade och förutsättningar finns för
ett fortsatt bevarande och utveckling av
värdena, och
tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska
mångfalden värnas och bibehålls samt är
tillgänglig för människan.

•

ändringen av Göteborgsprotokollet under
konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar har ratificerats av
tillräckligt många länder för att ha trätt i
kraft senast 2015.

Etappmål om begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten
Etappmålet om utsläpp av luftföroreningar
från sjöfarten innebär att utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar ska ha
börjat minska från fartygstrafiken i Östersjön
och Nordsjön senast 2016.

Etappmål

Etappmål om luftföroreningar från
småskalig vedeldning
Etappmålet om utsläpp av luftföroreningar
från småskalig vedeldning innebär att nya
pannor för småskalig vedeldning ska ha låga
utsläpp av luftföroreningar och hög verkningsgrad. Boverket har i uppdrag att förbereda nya byggregler under 2012.

Etappmål om utsläpp av växthusgaser till år 2020
Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan
innebär att utsläppen för Sverige år 2020
bör vara 40 procent lägre än utsläppen år
1990 och gäller för de verksamheter som
inte omfattas av EU:s system för handel
med utsläppsrätter. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka
20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre
för den icke handlande sektorn i förhållande
till 1990 års nivå. Minskningen sker genom
utsläppsreduktioner i Sverige och i form av
investeringar i andra EU -länder eller flexibla
mekanismer som mekanismen för ren utveckling (CDM).

Etappmål om kunskap om ämnens
hälso- och miljöegenskaper
Etappmålet om kunskap om ämnens hälsooch miljöegenskaper innebär att beslut som
fattas inom Europeiska unionen och internationellt ställer krav på att uppgifter om miljöoch hälsofarliga egenskaper hos kemiska
ämnen ska vara tillgängliga och tillräckliga för
att möjliggöra riskbedömning för alla användningsområden. Besluten ska innehålla åtgärder som innebär att
• relevanta regelverk ställer krav på kunskap
samt uppgifter om förekomst gällande
nanopartiklar och nanomaterial som är
tillräckliga för att bedöma och minimera
hälso- och miljöeffekter av sådana senast
2015,
• förutsättningar finns för att relevanta regelverk kan beakta kombinationseffekter

Etappmål om begränsade utsläpp av
gränsöverskridande luftföroreningar
i Europa
Etappmålet om begränsade utsläpp av
gränsöverskridande luftföroreningar i Europa
innebär att
• Europeiska unionen har beslutat om ytterligare begränsningar av nationella utsläpp
av luftföroreningar genom en revision av
det sk takdirektivet senast 2015,
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•

•

vid exponering för kemikalier senast 2015,
regelverken beaktar att barn är särskilt
känsliga för påverkan från kemikalier
senast 2015, och
informationskraven i samband med registrering i Reach för ämnen som tillverkas
eller importeras i lägre kvantiteter (mindre
än l0 ton per tillverkare eller importör och
år) stärks senast 2018.

tillgängliga under varans hela livscykel genom harmoniserade system som omfattar
prioriterade varugrupper.
Etappmål om ökad resurshushållning
i livsmedelskedjan
Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser ska vidtas
så att resurshushållningen i livsmedelskedjan
ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så
att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara
senast 2018.

Etappmål om information om farliga
ämnen i varor
Etappmålet om information om farliga ämnen i varor innebär att
• regelverk eller överenskommelser inom
Europeiska unionen eller internationellt
ska tillämpas så att information om miljöoch hälsofarliga ämnen i varor är tillgänglig för alla berörda senast 2020,
• reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i informationen ska särskilt
barns hälsa beaktas, och
• information om hälso- och miljöfarliga
ämnen som ingår i material och varor görs

Etappmål om ökad resurshushållning
i byggsektorn
Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall
innebär att insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av ickefarligt byggnads- och rivningsavfall är minst
70 viktprocent senast 2020.
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Etappmål om ekosystemtjänster och
resiliens
Etappmålet om ekosystemtjänster och resiliens innebär att viktiga ekosystemtjänster och
faktorer som påverkar deras vidmakthållande
är identifierade och systematiserade senast
2013.

Etappmål om kunskap om genetisk
mångfald
Etappmålet om kunskap om genetisk mångfald innebär att en kartläggning och övervakning av den genetiska mångfalden ska ha
inletts senast 2015.

Etappmål om betydelsen av den
biologiska mångfalden och värdet av
ekosystemtjänster
Etappmålet om betydelsen av den biologiska
mångfalden och värdet av ekosystemtjänster
innebär att senast 2018 ska betydelsen av
biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i
ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så
är relevant och skäligt.

Etappmål om hotade arter och
naturtyper
Etappmålet om hotade arter och naturtyper
innebär att åtgärdsprogram för att uppnå
gynnsam bevarandestatus för sådana hotade
arter och naturtyper som inte kan säkerställas
genom pågående åtgärder för hållbar markoch vattenanvändning och befintligt områdesskydd ska vara genomförda eller under
genomförande senast 2015.

Etappmål om invasiva främmande
arter
Etappmålet om invasiva främmande arter
innebär att invasiva främmande arters effekter
i Sverige vad avser biologisk mångfald samt
socioekonomiska effekter på bland annat hälsa ska vara bedömda och prioriterade insatser
för bekämpning ska ha inletts senast 2015
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Tomelilla kommuns
åtgärder
för miljömålen
2015-2020
Beslutade 30 mars 2015
KF §26 Dnr KS 2014/232
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Inledning
Tomelillas åtgärder för
miljömålen 2015-2020

Process
Åtgärdsprogrammet kan optimera resursanvändningen och lyfta synergieffekter i
miljöarbetet samt underlätta uppföljningen.
I den kommande översiktsplanen kommer
åtgärdsprogrammet att vara vägledande för
Tomelillas hållbara utveckling.

Samhällsbyggnad/Plan och Miljö har på
uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram
förslag till nya kommunala åtgärder för
miljömålen. Åtgärderna har plockats fram
med utgångspunkt från länsstyrelsens
åtgärdsprogram för de Skånska miljömålen. Efter framtagandet har åtgärdsförslaget skickats på remiss för yttrande till
berörda myndigheter, föreningar, politiska
partier och kommunala verksamheter.
Efter remissomgången har programmet
omarbetats för att sedan beslutas politiskt
i kommunfullmäktige.

Åtgärdsprogrammet är uppdelat i sex stycken
utmaningar;
1.
Hållbara transporter
2.
Hänsyn till havet
3.
Hushållning med Skånes mark- och
vattenresurser
4.
Skydd av natur- och kulturvärden
5.
Hållbar konsumtion
6.
Kunskapsspridning och inspiration

Syfte
Målet för miljöpolitiken i Sverige är att till
nästa generation lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att
orsaka ökade miljö-och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.

Dessa är de sex största utmaningarna för
miljöarbetet i Tomelilla och här lyfts fram
vilka insatser som krävs för att vi ska uppnå
ett hållbart Tomelilla.
Koppling
Åtgärdsprogrammet nämner ett antal andra
program, strategier och dokument som
berörs. Nedan följer en lista på vilka, samt
om de är beslutade eller på förslag;
1.
Översiktsplan för Tomelilla kommun
– den gamla är inaktualiserad och
arbetet med framtagande av en ny 		
pågår.
2.
Naturvårdsprogram – Beslutad 2010.
3.
Energi- och klimatstrategi – Beslutad
2010. Framtagande av ny påbörjas 		
2015.

Det övergripande syftet med Tomelillas
åtgärdsprogram är att förbättra miljötillståndet i Tomelilla och att skapa förutsättningar för att nå den kvalitet som uttrycks i
miljökvalitetsmålen.
Programmet ska ge vägledning och stöd för
prioriteringar av åtgärder och stimulera ökad
samverkan i miljöarbete mellan Tomelilla
kommun, grannkommuner, näringsliv,
föreningar och privatpersoner.
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4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

Energieffektiviseringsstrategi –
Beslutad 2011. Kommer att tilläggas
till Energi- och klimatstrategin.
Avfallsplan 2011-2015 för Tomelilla
och Simrishamnskommuner –
Beslutad 2011. Framtagande av ny 		
pågår.
Trafikstrategi – Ej beslutad, förslag 		
enligt åtgärdsprogrammet.
Handlingsplan för 100 % fossilfritt 		
Tomelilla 2020 – Ej beslutad, förslag
enligt åtgärdsprogrammet.
Naturvårdsstrategi – Ej beslutad,
förslag enligt åtgärdsprogrammet.
Åtgärdsprogram för Tommarpsån 		
– Ej beslutad, förslag enligt åtgärds		
programmet.
Vattenstrategiskt planeringsunderlag/
åtgärdsprogram för Nybroån – Ej
beslutad, förslag enligt åtgärdspro-		
grammet.
VA-plan - Under framtagande.

Implementering
Ansvar för åtgärdsprogrammet
Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för dokumentet och för dess uppföljning. Berörda nämnder har ansvar för sina
åtgärder och uppföljning gällande berörda
åtgärder sker till nämnd.
Ansvaret för de olika åtgärderna är förtydligade under varje utmaning. För varje
åtgärd redovisas aktörer, vilka som kan tänkas
medverka i arbetet med just den specifika
åtgärden. Redovisade aktörer ska ses som ett
förslag och fler medverkande kan komma att
vara aktuella för arbetet med att uppnå mål
och åtgärder.
Kommunförvaltningen ska ses som huvudaktör och ytterst ansvarig för Miljömålsdokumentet och åtgärdsprogrammet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvaret
för uppföljning och revidering av dokumenten.

Nya åtgärdsprogrammets förhållande
till gamla miljömålsdokumentet för
Tomelilla 2009-2015.
Det gamla miljömålsdokumentet för
Tomelilla kommun har slutår 2015 och de
mål och åtgärder som överlappar har lyfts in
i det nya åtgärdsprogrammet.

Uppföljning av åtgärdsprogrammet:
För att upprätthålla ett aktuellt och fullgott
åtgärdsprogram bör uppföljning ske årligen,
där läget för åtgärderna redovisas. Uppföljning sker i samband med bokslutet.
Tidsperiod 2015-2020
Många av regionens mål och åtgärder har
slutår 2020, därför har Tomelilla valt att sätta
slutår 2020. Dock kommer uppföljning av
programmet att ske varje år och vid behov
kommer programmet att revideras.
Revidering kan komma att ske på enbart
åtgärdsnivå och inte för hela dokumentet.

Kommunfullmäktige (KF § 166/2013)
beslutade den 27 november 2013 att anta de
regionala miljömålen som sina egna och
samtidigt beslutades att miljömål för
Tomelilla kommun, antagna i kommunfullmäktige den 7 september 2009, upphörde att
gälla.
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Hållbara transporter
En utmaning som berör frågor såsom
kollektivtrafik, fossilbränslefritt, trafikfrågor, biogas samt bredband.

HÅLLBARA TRANSPORTER
Ökad andel kollektivtrafikresande
Kollektivtrafikresandet och andelen kollektivtrafik ökas genom utveckling av t ex restider,
komfort, linjenät, hållplatser, framkomlighet,
bussfiler. Kommunförvaltningen deltar i nätverket Simrishamnsbanan.com för att öka
möjligheterna för byggande av Simrishamnsbanan. Kommunförvaltningen jobbar med
infrastrukturfrågan via Sydöstra Skånes samarbetskommitté.
Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad
översiktsplanering
Ny bostads-, verksamhets och handelsutbyggnad
i Tomelilla kommun stärker kollektivtrafikutvecklingen och genererar inte ny personbils- och
godstrafik. Åtgärder prioriteras i en trafikstrategi
och beaktas i kommande översiktsplan.

Hållbara transporter är den största utmaningen när det gäller utsläpp av växthusgaser till
atmosfären, buller samt luftföroreningar.
År 2010 uppgick den skånska trafikens andel
av de totala utsläppen av växthusgaser i Skåne
till 33 %. Personbilar står för den största
delen av utsläppen från transportsektorn,
cirka 62 %. Tunga lastbilar och bussar står för
cirka 26 % och lätta lastbilar för cirka 8 %.
Buller har betydelse för vår hälsa och möjligheten till en god livskvalitet. Besvär av buller
kan leda till sömnsvårigheter och ge upphov
till stress.

Ökad andel fossilbränslefri uppvärmning,
el och transporter
Användningen av fossil energi för uppvärmning
av byggnader, bränsle till transporter och produktion av el minskas.Tomelilla kommun deltar
i Klimatsamverkan Skånes upprop om "100 %
fossilbränslefritt Skåne 2020".

Trafik och infrastruktur påverkar hela miljön
och intrånget i landskapet samt påverkan på
djur- och växtliv är stort. Infrastrukturen tar
mark i anspråk, skapar barriärer, medför luftföroreningar som påverkar växt- och djurliv
genom övergödning, försurning och förändrat klimat. Detta är något som påverkar
oss alla!

100 % fossilbränslefritt Tomelilla 2020
En handlingsplan för att uppnå 100 % fossilbränslefritt Tomelilla kommun upprättas. Den
kommuninterna klimatkompenseringen bör förtydligas i handlingsplanen.

Regeringen har fastställt att Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränslefri 2030. Tomelilla
kommun har även tagit beslut på att anta
klimatsamverkan Skånes utmaning fossilbränslefritt Skåne 2020.

Framtagande av trafikstrategi
Omfattar Infrastruktur för gång- och cykeltrafik, översyn av trafikreglering för att minska
fordonstrafik, minskade störningar av trafikbuller i nya och befintliga boendemiljöer.
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Aktör
Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Sydöstra Skånes
samarbetskommitté
(SÖSK)
Skånetrafiken
Trafikverket

Resurser
Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Tidsplan
Löpande

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Inom ramen för ÖP

2016

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Österlenhem
Fastighetsbolag

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.
Kostnader identifieras
vid reinvesteringar.

2020

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Klimatsamverkan Skåne

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

2015

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Trafikverket

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

2016
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Tiden är kort för att uppnå målet och förändringar för att uppnå målet har redan påbörjats
i den kommunala förvaltningen, men det är
ändå en lång bit kvar.

HÅLLBARA TRANSPORTER
Ökad produktion och konsumtion av biogas
Tomelilla kommun jobbar med frågan genom
upphandling, där krav ställs på både interna och
externa entreprenörer gällande biogas. Detta
gäller både transporter samt fastighet. Tomelilla
kommunförvaltning jobbar även med frågan via
Biogas Ystad Österlen ekonomiska förening.
Bredbandsutbyggnad för Tomelilla
En heltäckande bredbandsutbyggnad skapar
förutsättningar för en ny arbetsmarknad utan
klimatpåverkande arbetsresor. 100Mbit till 100%
av medborgarna.
Minskade störningar av trafikbuller i
nya boendemiljöer
Bostadsbebyggelse ska lokaliseras och utformas
med hänsyn till de bullerstörningar som infrastrukturen ger upphov till. Åtgärder ska vidtas i
sådana områden där en god inomhusmiljö eller
tyst sida inte uppnås.
Laddstolpar
För att stimulera ökning av elfordon i kommunen ska laddstolpar sättas upp i anslutning
till viktiga pendlingsnoder, exempelvis järnvägsoch busstationer.

En stor åtgärd i denna utmaning är
trafikstrategin, där delar såsom infrastruktur
för gång- och cykel, trafikreglering och
bullerfrågan kommer att lyftas in.
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Aktör
Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Biogas Ystad Österlen
Biogasaktörer

Resurser
Tidsplan
Tjänstemannatimmar.
Löpande
Inom befintlig ram.
Specifika kostnader
identifieras vid reinvesteringar.

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Länsstyrelsen

Kommunal medfinansiering, ej fastställt av
regeringen. Kundfinansiering, idag 15000 kr ex
moms, i framtiden?
Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Österlenhem
Fastighetsbolag

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

2014 -

Löpande

100 000 kr i budget 2015 Löpande

25

Hänsyn till havet
En utmaning som behandlar åtgärder
vilka ska bidra till minskade utsläpp av
näringsämnen och miljögifter samt
klimatförändringarna i den fysiska planeringen.

HÄNSYN TILL HAVET
Åtgärdsprogram för Nybroån och Kabusaån
Programmet pekar ut lämpliga områden för åtgärder som bidrar till följande;
• Minskat näringsläckage och utsläpp av miljögifter till vatten
• Minskade flödes- och transporttoppar i
vattensystemen
• Naturliga eller naturlika svämområden för
vattenhushållningsförmågan. Fortsatt anläggande, restaurering och skötsel av våtmarker.
Åtgärderna pekas ut i ÖP och beaktas i
samband med detaljplaner och bygglov.

Landskapets vattenhushållningsförmåga har
minskat kraftigt under lång tid på grund av
utdikning, fysisk påverkan på vattendrag samt
ökade arealer hårdgjorda ytor.
Tillsammans med den ökade belastningen av
näringsämnen är dessa landskapsförändringar
huvudorsaken till att vattenmiljöerna i Skåne
är starkt övergödda.

Genomförande av ”Åtgärdsprogram för
Tommarpåns avrinningsområde”
Åtgärden kommer att bidra till följande;
• Minskat näringsläckage och utsläpp av miljögifter till vatten
• Minskade flödes- och transporttoppar i
vattensystemen
• Naturliga eller naturlika svämområden för
vattenhushållningsförmågan
• Fortsatt anläggande, restaurering och skötsel
av våtmarker. Åtgärderna pekas ut i ÖP och
beaktas i samband med detaljplaner
och bygglov.
Kommunal VA-plan
Åtgärden kommer att bidra till följande;
• Minimering av tillskottsvatten samt breddning
från kommunens spillvattennät. Minskade
flödes- och transporttoppar i vattensystemen.
• Minskat näringsläckage och utsläpp av miljögifter till vatten från den mindre kommunala
reningsverken.
• Skapa naturliga eller naturlika svämområden
för vattenhushållningsförmågan
• Fortsatt kartläggning och åtgärd av otillräckligt
renat avloppsvatten
• Åtgärden beaktas i den kommande översiktsplanen och i samband med detaljplaner.

För att värna vattenmiljöerna krävs fortsatta
åtgärder som begränsar läckage och utsläpp
av organiska ämnen, metaller och andra
föroreningar. Kombinationen stora arealer
hårdgjorda ytor och bristen på vattenrenande
strukturer, både i tätorter och på landsbygden, leder till att många förorenande
ämnen hamnar i vattenmiljöerna. Vidare
bidrar vår konsumtion och livsstil till en
”cocktail” av kemiska substanser. Kemiska
ämnen som i synergi med annan påverkan
kan bidra till ”stressade” och på sikt kollapsade ekosystem.
Av kommunens sju fastställda vattenförekomster uppnår endast två god ekologisk
status medan övriga bedöms ha måttlig ekologisk status.
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Aktör
Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun och
Ystads kommun
Vattenrådet för Nybroån,
Kabusaån och Tygeån
Enskilda markägare och
dikningsföretag

Resurser
LOVA-bidrag beviljat

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun och
Simrishamns kommun
Enskilda markägare,
dikningsföretag
Österlens vattenråd

Åtgärdsprojekt 2015-2020
Resursbehovet konkretiseras i en budget kopplad ÖP 2014-2015
till en projektplan. Externa medel söks från t.ex.
LOVA och LBU-stöden.

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Ystad- Österlenregionensmiljöförbund

LOVA-bidrag beviljat för
del av åtgärden
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Tidplan
Åtgärdsprogram 2014-2015
ÖP 2014-2015

VA-plan 2014-2015
ÖP 2014-2015

Vattendirektivet anger att alla vattenförekomster i Skåne ska ha god kemisk och ekologisk
status fram till år 2021. Ett mål som sannolikt
inte kommer att uppnås utan att nya sektorsöverskridande samarbetsformer utvecklas.
Det behövs dock en tydligare samordning
mellan de olika aktörerna. De vattenråd kommunen är medlem i är bra plattformar för
samordning och genomför-ande av åtgärder
för en förbättrad vattenmiljö.
Framtagande av åtgärdsprogram för vattendragen är en förutsättning för ett
effektivt åtgärdsarbete.

HÄNSYN TILL HAVET
Bättre reglering av ammoniumkväveutsläpp
med hänsyn till känsliga fiskarter
Ombyggnaden av Rosendals reningsverk kommer att minimera utsläppen av ammoniumkväve.
Kartläggning av miljöfarliga verksamheters
kemikalieanvändning
Åtgärden beaktas i den kommande REVAQcertifieringen. (REVAQ är ett certifieringssystem
som arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på
vägen dit. Certifieringen innebär att reningsverket bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar
med ständiga förbättringar och är öppen med all
information.)
Fortsatt kartläggning och åtgärd av
otillräckligt renat avloppsvatten
Ystads-Österlenregionens miljöförbund fortsätter
arbetet med att kartlägga och åtgärda otillräckligt
renat avloppsvatten från enskilda hushåll, fritidsområden och mindre samhällen.
Projektet "Skörda regnvatten" utvecklas i
etapp två för förbättrad dagvattenhantering
Åtgärden bidrar till minskade flödes- och
transporttoppar i vattensystemen. Projektets syfte
är att engagera de enskilda medborgarna i hantering av regnvatten inom enskilda fastigheter.
Hänsyn till klimatförändringarna i
fysisk planering
I översiktsplanen ska klimatförändringar beaktas.
Förutsättningar för eventuella skydd och andra
åtgärder som behövs på kort och lång sikt anges
i översiktsplanen. En fördjupad risk- och sårbarhetsanalys med fokus på klimatförändringar i
fysisk planering genomförs. Risken för skador på
kommunaltekniska system och infrastruktur
(vägar, broar, tunnlar, kulvertar) samt effekterna
av översvämningar inom bostadsområden, vattenskyddsområden och dikningsföretag ska
beaktas.
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Aktör
Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Resurser
Inom fastställd budget

Tidplan
År 2016

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Ystad- Österlenregionens
miljöförbund

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

År 2017-2018

Ystads- Österlensregionens miljöförbund

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Löpande

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Enskilda fastighetsägare
Österlens folkhögskola,
trädgårdsföreningar och
koloniföreningar
Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Sydöstra Skånes Räddningförbund (SÖRF)

En projektbudget tas
fram för "Skörda regnvatten"

År 2015-2016

Inom ramen för ÖP

ÖP 2014-2015

29

Hushållning med Skånes markoch vattenresurser
Utmaningen består av åtgärder för att
begränsa exploateringen av åkermark,
framtagande av vatten- och avloppsplaner
samt skydd av dricksvattentäkter.

HUSHÅLLNING MED SKÅNES MARKOCH VATTENRESURSER
Hushållning med åkermark
Kommunen ska i beskrivning till den kommande översiktsplanen beskriva vilka "väsentliga samhällsintressen som skall tillgodoses" när
kommunen föreslår exploatering på åkermark.
Kommunen ska alltid göra en bedömning av miljöpåverkan (Miljökonsekvensbeskrivning)
inför antagande av planer som medel för att
synliggöra markanvändningskonflikter som
uppstår vid exploatering på åkermark.
Kommunal VA-plan tas fram för att bidra till
följande:
Skydd av kommunala och större privata
dricksvattentäkter.
Skydd av kommunala och större privata
dricksvattentäkter
Ystad-Österlenregionens miljöförbund uppmanar
de enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler
än 50 personer eller som har ett uttag större än 10
m3/dygn att inrätta frivilliga vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter.
Minskad tillförsel av kadmium till jordbruksmark
I samband med Ystads-Österlenregionens miljöförbunds tillsyn hos lantbrukare lämnas information om vikten av att minska tillförseln av
kadmium till jordbruksmark.
Kvalitetssäkring av avloppsvatten/slam
Kvalitetsäkringen av avloppsvatten/slam är en del
i den kommande REVAQ-certifieringen (se förklaring s. 28). Vid Ystad-Östelenregionens miljöförbundets prövning av miljöfarliga verksamheter
ställs krav på intern rening av förorenat avloppsvatten istället för eller före avledning till avloppsreningsverk.

Andelen högproduktiv jordbruksmark har
gjort att Skåne kallas ”Sveriges kornbod”. För
att skydda denna markresurs bör exploatering
inte ske av högproduktiv jordbruksmark.
För att skapa en hållbar markanvändning är
det angeläget att näringsämnen återförs till
åkermarken. Detta sker genom återföring av
gödsel och avloppsslam till åkermarken. För
att kunna använda slam från reningsverk är
det viktigt att begränsa tillförseln av
främmande ämnen och tungmetaller till
reningsverken.
Genom att fastställa kommunala VA-planer
kan kommunerna långsiktigt säkra dricksvattenförsörjningen. Enligt vattendirektivet
måste befintliga vattentäkter få ett långtgående skydd. Kommunerna är skyldiga att
inrätta skyddsområden för sina vattentäkter.
Den kommande VA-planen för kommunen
kommer att bidra till att målen för hushållningen med vattenresurserna kan nås.
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Aktör

Resurser

Tidplan

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Exploatörer

Inom ÖP

ÖP 2014-2015
Löpande

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Enskilda markägare

Medfinansiering via
LOVA-medel

VA-plan 2014-2015

Ystad- Österlenregionens Tjänstemannatimmar.
miljöförbund
Inom befintlig ram.

Löpande

Ystad- Österlenregionens Inom löpande verksammiljöförbund
het
Greppa näringen
Enskilda jordbrukare

År 2014-2020

Kommunförvaltningen, Inom löpande verksamTomelilla kommun
het
Ystad- Österlenregionens
miljöförbund
Enskilda verksamhetsutövare

År 2014-2020
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HUSHÅLLNING MED SKÅNES MARKOCH VATTENRESURSER
Kemikaliefri bekämpning av ogräs
på offentlig mark
Krav ställs på att alternativa metoder används i
stället för kemisk bekämpning på offentlig mark.
Begränsa uttag av biomassa utöver stamved
i skogsbruket
Vid gallring och slutavverkning av kommunalägd
skog, lämnas grenar och toppar (GROT) samt
stubbar kvar. Mängden sparad GROT anpassas
efter områdets karaktär och nyttjande. Den kvarlämnade GROTen ordnas så att den inte utgör ett
hinder för rörligt friluftsliv.
Riktlinjer för hantering av förorenade massor
Ystad- Österlenregionens miljöförbund följer de
regionala och nationella riktlinjerna i de fall det
förekommer hantering av förorenade massor.
Tillsynsvägledning för inventering och ansvar
inom förorenade områden
Ystad-Österlenregionens miljöförbund stödjer
och använder länsstyrelsens vägledningen i sin
tillsyn.
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Aktör

Resurser

Tidplan

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Inom löpande verksamhet

År 2014-2020

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Inom löpande verksamhet

År 2014-2020

Ystad- Österlenregionens Löpande arbete
miljöförbund

År 2014-2020

Ystad- Österlenregionens Löpande arbete
miljöförbund

År 2014-2020
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Skydd av natur- och kulturvärden
Utmaningen omfattar frågor som berör
värdfulla natur- och kulturmiljöer,
landskapsperspektivet, kompensationsåtgärder vid exploatering samt att säkerställa tillgången på allemansrättslig mark.

SKYDD AV NATUR- OCH KULTURVÄRDEN
Framtagande av en naturvårdsstrategi
Kommunens naturvårdsprogram ses över och kompletteras med en grönstrukturplan med tydlig koppling
till ekosystemtjänster, friluftsliv, folkhälsa och turism.
Åtgärden omfattar följande;
• Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Även vattenknutna kulturmiljöer identifieras.
• Hänsyn tas till värdekärnor och har landskaps-perspektiv i fokus
• Säkerställande av tillgången till allemansrättslig mark
samt mark som är särskilt lämpliga för friluftsliv och
rekreation
• Peka ut skyddsvärda träd och trädmiljöer
• Förbättrat skydd av småbiotoper, för ekosystemtjänster, i landskapet
• Beskriver arter i ett landskapsperspektiv
• Kommunala ansvarsarter identifieras
• Särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer som bör
restaureras pekas ut
• Utökat bevarande och återställande för kantzoner
• Ökad kunskap om landskapets ekosystemtjänster
och hur dessa utvecklas och bevaras
Den fastställda strategin biläggs gällande ÖP samt beaktas i detaljplanearbetet och vid bygglov.

Varje år lockas över tre miljoner besökare
till nationalparker och naturreservat i Skåne.
Detta bidrar till regional tillväxt genom
utveckling av lokalt näringsliv på landsbygden. Närheten till områden för rörligt
friluftsliv och rekreation är en viktig faktor
för attraktiva boenden. Skåne är den region
i Sverige som hyser flest växt- och djurarter.
Här har också artantalet gått starkast tillbaka
och flest arter har dött ut. Exploateringen
av landskapet tillsammans med ett intensivt
jord- och skogsbruk bidrar till att livsmiljöer
och arter är på kraftig tillbakagång.
Ett variationsrikt landskap levererar ekosystemtjänster som är av stor betydelse både
för den biologiska mångfaldens men också
för de areella näringarnas långsiktiga produktionsförmåga. För att hejda utarmningen av
den biologiska mångfalden krävs nya samarbetsformer där stat, kommuner och
näringsliv kan samverka. Ökad kunskap,
samverkan och förståelse, inte minst kring
ekosystemtjänsternas betydelse för vår
nuvarande försörjning, behöver utvecklas.

Värdekärnor och landskapsperspektiv i fokus
I planeringsarbetet stärks arbetet med att skydda värdefulla kultur- och naturmiljöer med plan- och bygglagen
och miljöbalken. Åtgärden beaktas i den kommande
naturvårdsstrategin, i kommande detaljplaner samt vid
bygglov.
Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer
Exploatering medges inte i miljöer som är utpekade som
värdefulla och/eller restaurerbara i dokument fastställda
av kommunen eller andra myndigheter. Åtgärden
beaktas i den kommande naturvårdsstrategin, i
kommande detaljplaner samt vid bygglov.

Tomelilla kommun kan genom att fastställa
en naturvårdsstrategi med brett fokus, bidra
till att den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna kan bibehållas och utvecklas.

Säkerställande av tillgång till allemansrättslig mark
Kommunala grönområden utvecklas för friluftsliv, rekration och utepedagogisk verksamhet. Ågärden
beaktas i den kommande naturvårdsstrategin,
i kommande detaljplaner samt vid bygglov.
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Aktör
Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Ekoturismföretag
Ideella föreningar
Lantbrukarnas riksförbund
(LRF)

Resurser
Tidplan
Naturvårdsstrategi - en
Naturvårdsstrategi
projektbudget tas fram
2015-2017
och externa medel söks
t.ex. LONA. Om medel ej
beviljas görs arbetet inom
befintlig ram.
Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Enskilda markägare
Ideella organisationer
LRF

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Naturvårdsstrategi
2015-2017
Löpande

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Enskilda markägare
Ideella organisationer
LRF

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Naturvårdsstrategi
2015-2017
Löpande

Kommunförvaltningen
Tomelilla kommun
Enskilda markägare
Ideella organisationer
LRF

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Naturvårdsstrategi
2015-2017
Löpande
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SKYDD AV NATUR- OCH KULTURVÄRDEN
Uppföljning av länsstyrelsens skogsstrategi samt
fördjupas analys av ädellövstrakterna
Åtgärden beaktas i den kommande naturvårdsstrategin.
Skötsel av skyddsvärda/ naturvårdsintressanta
träd samt komplettering av nya fynd av skyddsvärda träd
I driften av kommunal mark tas hänsyn till skyddsvärda/naturintressanta träd. Åtgärden beaktas i den
kommande naturvårdsstrategin, i kommande detaljplaner samt vid bygglov.
Strategi för småbiotoper på slätten
Åtgärden beaktas i den kommande naturvårdsstrategin.

Arter i ett landskapsperspektiv
Åtgärden beaktas i den kommande naturvårdsstrategin, i kommande detaljplaner samt vid bygglov.

Friluftsliv och rekreation
Kommunala grönområden utvecklas för friluftsliv,
rekration samt utepedagogisk verksamhet. Områden
säkerställs via långsiktiga arrenden eller inköp av
lämplig mark. Åtgärden beaktas i den kommande
naturvårdsstrategin, i kommande detaljplaner samt
vid bygglov.
Restaurera särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer
Utifrån den kommande naturvårdsstrategin
formuleras konkreta genomförande projekt för
restaurering av värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Åtgärden beaktas i den kommande naturvårdsstrategin, i kommande detaljplaner samt vid bygglov.
Kommunala ansvarsarter
Åtgärden beaktas i den kommande naturvårdsstrategin.
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Aktör
Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Enskilda markägare
Ideella organisationer
LRF

Resurser
Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Tidplan
Naturvårdsstrategi
2015-2017
Löpande

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Löpande

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Enskilda markägare
Ideella organisationer
LRF

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Naturvårdsstrategi
2015-2017
Löpande

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Enskilda markägare
Ideella organisationer
LRF

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Naturvårdsstrategi
2015-2017
Löpande

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Enskilda markägare
Ideella organisationer
LRF

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Naturvårdsstrategi
2015-2017
Löpande

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Enskilda markägare
Ideella organisationer
LRF

Projektmedel söks inom
tex LONA och LOVA.

Naturvårdsstrategi
2015-2017
Löpande

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Naturvårdsstrategi
Löpande
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SKYDD AV NATUR- OCH KULTURVÄRDEN
Naturvårdsanpassad skötsel av vägrenar, banvallar
och kraftledningsgator
Åtgärden beaktas i den kommande naturvårdsstrategin, i kommande detaljplaner samt vid bygglov.
Skydd för vattenknuten kulturmiljö
Åtgärden beaktas i den kommande naturvårdsstrategin, i kommande detaljplaner samt vid bygglov.

Utökat bevarande och återställande för kantzoner
I kommunala arrende införs kantzoner kring vattendrag och småvatten. Välutvecklade brynmiljöer bevaras
på kommunal mark Åtgärden beaktas i den
kommande naturvårdsstrategin, i kommande detaljplaner samt vid bygglov.
Åtgärdsprogram för hotade arter
Riktlinjer och områden utpekade i åtgärdsprogram för
hotade arter. Åtgärden beaktas i den kommande naturvårdsstrategin.
Invasiva främmande arter
Kommunförvaltningen ska bevaka EU:s arbete med
att ta fram en övergripande strategi för bekämpning
av invasiva främmande arter som kan hota biologisk
mångfald eller socioekonomiska värden inom
kommunen. Prioritering av vilka arter som berör kommunen görs efter fastställda direktiv från riksdagen.
Byutveckling
Byalag och andra organsisationern informeras om
möjligheter till eventuella bidrag och stöd som kan
sökas för att byarnas natur- och kulturvärden ska
stärkas.
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet
bevaras, används och utvecklas
Uppmärksammade värdefulla miljöer och byggnader
ska därefter skyddas genom detaljplan.
Prospektering, provbrytning och brytning av
t.ex. mineraler och skiffergas
Tomelilla kommun motsätter sig all prospektering,
provbrytning och brytning av t.ex. mineraler och skiffergas i kommunen.
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Aktör
Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Enskilda markägare
Ideella organisationer
LRF
Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Enskilda markägare
Ideella organisationer
LRF
Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Enskilda markägare
Ideella organisationer
LRF

Resurser
Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Tidplan
Naturvårdsstrategi
Löpande

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Naturvårdsstrategi
Löpande

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Naturvårdsstrategi
Löpande

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Enskilda markägare
Ideella organisationer
LRF
Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Enskilda markägare
Ideella organisationer
LRF

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Naturvårdsstrategi
Löpande

Löpande tills beslut
fattats i riksdagen.

År 2020

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Byalagen
Bygderådet

Ett projekt formuleras
och en konkret budget
arbetas fram. Externa
medel söks men medfinansiering kan krävas.

År 2016-2020

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Löpande
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Hållbar konsumtion
En utmaning som behandlar åtgärder
gällande upphandling, inköp, avfallshantering, energieffektivisering och
solenergi.

HÅLLBAR KONSUMTION
Miljö- och sociala krav i offentlig
upphandling
Miljö- och sociala krav ställs på varor, tjänster
och entreprenader i den kommunala upphandlingen. Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar
upphandling ses som vägledande. Verktyg för
uppföljning av ställda miljökrav utvecklas.
Minskning av avfallsmängden
Flöden av material i verksamheten, från kravställande till kvittblivning av avfall kartläggs.
Minst fem förbättringsåtgärder som kan minska
onödig resursförbrukning (felbeställningar,
skadat material, spill etc.) identifieras.
Inköp av ekologiska livsmedel, rättvisemärkt
och klimatsmart mat
Ekologiska livsmedel och mat med låg klimatpåverkan efterfrågas och köps in i större omfattning. Vid upphandling ställs minst krav enligt
miljöstyrningsrådets baskrav. Grönsaker väljs
efter säsong. Inriktningsmål 25 % ekologiskt.
Vegetarisk dag i skolorna
Från och med hösten 2014 serveras vegetarisk
mat en dag i veckan på skolorna, detta för att
belysa folkhälso- och miljöperspektivet.
Uppföljning hösten 2015.
Energikrav i tillsynen
Medverkan i PROEFF III. En arbetsmetodik tas
fram för att bedriva energitillsyn. Krav ställs på
energikartläggning och energibesparande
åtgärder i de fall det är motiverat.

Vår livsstil och vår konsumtion ger miljöpåverkan under hela sin livscykel och påverkar på lokal, regional, nationell och global
nivå. Utarmade naturresurser, kemikalieutsläpp, minskad biologisk mångfald och
massiva sopberg är resultatet av vår ökande
konsumtion. Att vi påverkar miljön med vår
livsstil och konsumtion är säkert, en förändring av vår livsstil måste ske på samhällsoch individnivå.
Den ökande konsumtionen globalt kräver
lokala lösningar för att uppnå en hållbar
konsumtion. Att kommunen ställer miljö- och
sociala krav i upphandlingar är en nyckelåtgärd. Att ställa hållbarhets krav stimulerar
till utveckling av nya produkter av tjänster,
samt att mer miljövänliga produkter blir
tillgängliga på eftermarknaden.
Cirkulärekonomi är en ekonomi som lyfter
fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp
används snarare än linjära processer som
hittills har varit ledande. Begreppet kopplas
ofta ihop med begrepp som cradle-to-cradle,
eller vagga till vagga rörelsen.

Minskade utsläpp från biobränsleeldning
Tillsynen av småskalig till storskalig biobränsleeldning för att se till att Bästa Möjliga Teknik
(BAT) används, sker enligt tillsynsplan.
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Aktör
Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Resurser
Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Tidplan
Löpande

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Löpande

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Frågan behandlas i en
kommande kostpolicy.

Löpande

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Tjänstemannatimmar,
i övrigt inom ramen för
kosten.

Löpande

Ystad-Österlenregionens Tjänstemannatimmar.
miljöförbund
Inom befintlig ram.
Miljöstrategiska enheten
Länsstyrelsen

Pågår

Ystad-Österlenregionens Tjänstemannatimmar.
Miljöförbund
Inom befintlig ram.
Sydöstra Skånes Räddningsförbund
Sotningsföretag, SÖRF

Löpande
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Strävan är att avfall ska ses som en råvara,
produkter bör därför designas så att de är
lätta att återvinna. Biologiskt material ska
kunna komposteras och övriga material ska;
1.
2.
3.

HÅLLBAR KONSUMTION
Utfasning av särskilt farliga ämnen
inom byggande
Offentliga verksamheter ställer krav på "giftfria"
byggvaror hos byggleverantörer motsvarande
t.ex. BASTA-kraven (IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier). Krav bör
ställas för både Österlenhem samt för Tomelillas
egna fastigheter.
Avfallsplan för Tomelilla
Tomelilla kommun ska arbeta utifrån upprättad
avfallsplan, där mål och åtgärder upprättats för
information, avfallsminimering och återanvändning med mera.

Återanvändas
Materialåtervinnas
Energiutvinnas

Tomelilla kommun måste visa vägen för en
mer hållbar konsumtion och därav ett mer
hållbart samhälle. Ett samhälle där nästkommande generationer får samma möjligheter som vi har idag.

Kommunförvaltningens
energieffektiviseringsarbete
Förvaltningens strategiska arbete för att kartlägga och effektivisera energiförbrukningen
hos fastigheter, transporter och upphandling
fortlöper. Åtgärder fastställs i energi- och klimatstrategin.
Solenergi - Karta
Tomelilla kommun genomför en solpotentialstudie för kommunen.
Solenergi - Bygglov
Upprätta och informera om bygglovsregler
gällande solenergi i Tomelilla kommun.
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Aktör
Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Resurser
Kostnader identifieras
vid varje projekt

Tidplan
Löpande

Österlens kommunala
renhållningsbolag

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Gällande plan till 2015,
ny avfallsplan är under
upprättande.

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Österlenhem
TIAB

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

Löpande

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

2016

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Tjänstemannatimmar.
Inom befintlig ram.

2015
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Kunskapsspridning och inspiration
En utmaning som sätter fokus på
behovet av kommunikation och
inspiration av kommunens miljöarbete,
ett arbete som fokuseras under definitionen ”Gilla jorden”.

KUNSKAPSSPRIDNING OCH INFORMATION

Undervisning om en hållbar utveckling
för elever, inriktning vardag
Undervisning för elever i grundskolan om hur
vår vardag påverkar klimatet och miljön. Sker i
sam-arbete med skolan och andra externa aktörer.
"Kompetensutveckling för beslutsfattare”
Under varje mandatperiod kommer politikerna
erbjudas utbildning i kommunens miljöarbete och
hållbar utveckling. Detta sker i början och i
mitten av varje mandatperiod. Utbildning kommer även att ske vid behov, eller till utvalda
nämnder.
Gratis energi- och klimatrådgivning
Tomelilla erbjuder opartisk rådgivning till allmänhet och företag. Inom områdena energi, klimat
och transporter.

För att belysa det viktiga med information
och implementering gällande åtgärdsprogrammet och åtgärderna har kommunen
valt att lägga det som en egen utmaning.
Information, marknadsföring och inspiration
kommer att presenteras under konceptet
Gilla Jorden.
Informationen och kunskapsspridning sker
dels riktat mot intressenter och dels brett mot
allmänheten. Ett marknadsföringskoncept
som påbörjades redan 2010 och har följt med
sedan dess i olika former. Huvudaktör för
begreppet har varit Kultur- och fritid, Biblioteket och Samhällsbyggnad Plan och miljö.

Utbildning om offentlig upphandling för lokala producenter/leverantörer
Tomelilla kommun ska möjliggöra för lokala
producenter/leverantörer att lämna anbud vid
offentlig upphandling. Detta för att öka lokala
varor inom förvaltningen. Detta görs via en
gemensam distributionscentral samt via
informationsmöte inför "aktuella" upphandlingar.
Undervisning om en hållbar utveckling
för elever, inriktning vatten
Undervisning för elever i grundskolan om hur
vattendragen fungerar. Arbetet sker i samarbete
skolan och andra externa aktörer.

Ett stort ansvar ligger på olika aktörer att
förmedla arbetet som pågår idag och vad
som behöver göras i framtiden. För att nå ut
till fler intressenter bör samarbete sökas med
näringsliv, föreningar och andra kommuner.

Information vid upphandling av fordon
och minskade godstransporter
Information och vägledning ges till företag och
kommunala verksamheter gällande miljökrav, vid
kommunal upphandling av fordon och godstransporter.
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Aktör
Resurser
Kommunförvaltningen, Tjänstemannatimmar.
Tomelilla kommun
Inom befintlig ram.

Tidplan

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

2015

Kommunförvaltningen, 280 000 kr per år från
Tomelilla kommun och energimyndigheten
Ystads Kommun

Löpande

Kommunförvaltningen, Tjänstemannatimmar.
Tomelilla kommun
Inom befintlig ram.

Löpande

Kommunförvaltningen, Tjänstemannatimmar.
Tomelilla kommun
Inom befintlig ram.
Länsstyrelsen

2014-2016

Kommunförvaltningen, Tjänstemannatimmar.
Tomelilla kommun
Inom befintlig ram.

Löpande
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KUNSKAPSSPRIDNING OCH INFORMATION

Gilla Jorden
Kommunens marknadsföringskampanj där inriktningen är hållbar utveckling med fokus miljö.
Utställning, föreläsningar och reklam är del i konceptet Gilla Jorden, där tema väljs ut för varje år.
Information om en hållbar utveckling ekosystemtjänster
Genom att delta och anordna aktiviteter som rör
biologisk mångfald och ekosystemtjänster ökar
förståelsen och kunskapen kring vikten av en hållbar
användning av natur- och kultur-resurserna.
Information om en hållbar utveckling
Kommunen medverkar i informationskampanjer
riktad mot trafik, klimat och luftföroreningar, t.ex.
Europeiska trafikantveckan.
Information om en hållbar utveckling
(vardag)
Kommunen medverkar i informationskampanjer
med inriktning på giftfri vardag, upphandling och
avfallsminskning, t.ex. skräpplockardagarna.
Beteendepåverkan för minskad
användning av privatbilar
Medborgarnas resvanor påverkas i syfte att
minska privatbilsresandet och privatresor med flyg,
så att största andelen resor sker med cykel, till fots
eller med kollektivtrafik samt för att
stimulera till distansarbete, användning av bil-ooler
och samåkning med mera.
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Aktör
Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Näringslivet
Byalagen

Resurser
150 000 kr
vartannat år

Tidplan
Vartannat år
med start 2016

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Vattenråden

Inom ramen för
Gilla Jorden

Årligen

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun

Inom ramen för
Gilla Jorden

2020

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Näringslivet Byalagen

Inom ramen för
Gilla Jorden

2020

Kommunförvaltningen,
Tomelilla kommun
Trafikverket
Region Skåne
Energikontoret Skåne

Inom ramen för
Gilla Jorden
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