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Detta dokument , Handlingsplan för miljöprogrammet 2014-2020, är baserat på Båstads kommuns miljöprogram 2012-2020 som antogs av 
kommunfullmäktige den 27 juni 2012§139, Dnr: KS 235/11-809. 

Båstads kommun bedriver ett aktivt arbete med miljöfrågor på många olika nivåer i organisationen, från insatser och riktlinjer på kommunens 
övergripande nivå till enskilda medarbetares åtgärder i det dagliga arbetet. Precis som med kommunens dagliga verksamhet är syftet med det 
kommunala miljöarbetet att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Detta sker genom att kommunen tar ansvar för att arbeta med att 
minska miljöbelastningen i Båstads kommun. Till grund för miljöarbetet ligger gällande miljölagstiftning och av riksdagen fastsällda 
handlingsprogram för miljöarbetet i Sverige. Genom ett systematiskt och konsekvent miljöarbete visar Båstads kommun trovärdighet och långsiktigt 
ansvarstagande gentemot medborgare och det omgivande samhället. 

Handlingsplanen omfattar fem områden som arbetats fram och som utgår från de nationella och regionala miljömålen. De fem områdena är Natur 
och Ekosystem (N), Energi och Klimat (E), Transporter (T), Bebyggd miljö (B) och Vatten (V). 

Handlingsplanen är utarbetad av förvaltningens ledningsgrupp utökad med miljöstrateg, miljöchef och kanslichef. 

1.1 Tid 

Handlingsplanen för miljöprogrammet gäller 2014-2020. Uppföljning sker årligen i särskild årsredovisning för planer och program. Revidering av 
handlingsplanen sker inför 2018 års mandatperiod. 

1.2 Prioriteringar 

Prioriteringarna är utarbetade av kommunens utökade ledningsgrupp. Ansvaret för utförande är fördelat på respektive förvaltning. 

1 



� 
� 

BÅSTADS 
KOMMUN 

1.3 Finansiering 

Insatserna i handlingsplanen arbetas årligen in i verksamhetsplan och budget 

2. Natur och Ekosystem (N) 

2.1 Främja biologisk mångfald 

2.1.1 Vad behöver göras? 

Andelen ängs- och betesmark ska bevaras och förvaltas på ett sätt som bevarar deras värden. Arealen hävdad ängsmark bör utökas och valet av 
betesdjur och perioden år av hävd är extra viktig att ta hänsyn till. 

Flyttningskorridorer för växter och djur ska bevaras och nya ska korridorer skapas. Nyckelbiotoper och viktiga naturområden ska sammanbindas på 
ett sådant sätt att en naturlig spridning kan ske. Inriktningen är att vattendrag och dagvattenhantering inte kulverteras och att vandringshinder för 
fisk ska undanröjas. 

Bevara och öka 
sammanhängande 
grönytor med : r 
kvalitativa värden. 

Inventera grönytor. Inventera grönytor 2016. 
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Samhällsbyggnad i 
samarbete med Teknik 
& service. 

Årsbokslut för plan & 
program 2018. 



� 
BÅSTADS 
KOMMUN 

2.2 Andel ekologisk odlad mark ska öka och möta det regionala miljömålet - MÅLET PRIORITERAS BORT! 

Då kommunens markinnehav inte omfattas av produktiv jordbruksmark är målet bortprioriterat. 

2.3 Anlägga nya våtmarker och vid behov restaurera befintliga 

2.3.1 Vad behöver göras? 

Våtmarker främjar den biologiska mångfalden och utgör ett naturligt habitat för många arter som idag på många ställen helt är borta. Våtmarker kan 
också fungerar som näringskällor och bidrar därmed till att målet minskad övergödning ska kunna uppnås. Denna inriktning är densamma som 
riktlinjerna i ÖP08. 

Våtmarker av god 
kvalitet. Ökat 
antal våtmarker i 
områden där 
behov finnes. 

Informationskampanj till markägare I Informationskampanj 2015. 
om möjligheter till bi dragsansökan för 
anläggning av våtmarker. 

Inventera befintliga våtmarker. 
Inventera områden med behov av nya 
våtmarker. 
Anlägga nya våtmarker. 

Ta fram en våtmarkspolicy. 

Inventera befintliga våtmarker 
och områden med behov av 
nya våtmarker 2017. 

Våtmarkspolicy klar 2018. 
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Samhällsbyggnad i 
samarbete med 
Kommunledningskontoret. 

Samhällsbyggnad i 
samarbete med 
Kommunledningskontoret. 

Samhällsbyggnad i 
samarbete med 
Kommunledningskontoret 

I årsbokslut för plan & 
program 2015. 

I årsbokslut för plan & 
program 2017. 

I årsbokslut för plan & 
program 2018. 
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2.4 Bevarande av Båstads kommuns kustbiotoper 

2.4.1 Vad behöver göras? 

Hela Bjärehalvön är kantad av en unik kust med många skyddsvärda naturområden där många av kuststräckorna som är skyddande under bl.a. 
naturreservat. Detta innebär att förutom att skydda de ekologiska förutsättningarna skyddas även Båstads kommuns unika landskaps bild. 

Bevarade 
kustbiotoper. 

Ta fram marin miljöpolicy som även 
innefattar klimatanpassningen. 

Marin miljöpolicy klar 2015. 

2.5 Bevara och utveckla Båstads kommuns naturvårdsområden 

2.5.1 Vad behöver göras? 

Samhällsbyggnad i 
samarbete med 
Kommunledningskontoret. 

I årsbokslut för plan & 
program 2016. 

Beakta kulturarv, rekreationsområden och grönstrukturytor vid exploatering. Utveckla vandringsleder och cykelstråk för att få synergi mellan 
folkhälsa, miljö och upplevelser med minimal påverkan på omgivningen. 

Båstads kommun 
har 
naturvårdsområden 
som är attraktiva 
och ger möjlighet 
till rekreation 

-��!'P--�i_q!g!_ �om 

Ta fram ett natur- och 
kulturmilj öprogram. 

Natur- och kulturmiljöprogram 
klart 2020. 

4 

Bildning och arbete i 
samarbete med 
Kommunledningskontoret. 

I årsbokslut för plan & 
program för 2017. 
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kulturarv och 
grönytor beaktas. 

Öka tillgänglighet I Inventera naturmark 2017. 
för rörligt friluftsliv. 

2.6 Levande skogar 

2.6.1 Vad behöver göras? 

Natur- och kulturmiljöprogram 
klart 2020. 

Samhällsbyggnad i 
samarbete med Bildning & 
arbete. 

I årsbokslut för plan & 
program 2020. 

Arealen äldre lövrik skog, gammal skog och mängden död ved ska förstärkas. Med förstärkas menas att förvaltningen av skogar ska ske på ett sätt 
som gynnar den biologisk mångfalden. 

Levande skogar 
som förvaltas för 
att gynna biologisk 
mångfald. 

Aktualisera kommunens 
Skogsbruksplan. 

Informera om naturvårdsavtal till 
markägare. 

3. Energi och klimat (E) 

Skogsbruksplan klar 2015. 

Informera om naturvårdsavtal 
2016. 

Teknik & service. 

Samhällsbyggnad i 
samarbete med 
Kommunlednine:skontoret. 

3.1 Självförsörjandegraden av förnybar elenergi i byggnader som ägs eller brukas av kommunen ska öka 
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I årsbokslut för plan & 
program 2015. 

I årsbokslut för plan & 
program 2016. 
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3.1.1 Vad behöver göras? 

Främja och stimulera småskalig förnybar elproduktion. 

Båstads kommuns 
självförsörjandegrad 
av förnybar elenergi 
ökar i förhållande 
till programåret 
2012. 

• Främja geoenergi 
• Underlätta användning av 

småskalig energi t.ex. vid 
bygglovs givning. 

• Gas - ökad inblandning av 
biogas 

• Öka andel återvunnen 
energi. 

• Upphandla förnyelsebar el. 
• Främja anläggandet av 

solenergi vid nybyggnation 
och omläggning av tak 

Januari 2016. Teknik & service i 
samarbete med 
Båstadhem AB. 

I årsbokslut för plan & 
program 2017. 

3.2 Halvera energianvändning per kvadratmeter för kommunens ägda eller av kommunen förhyrda fastigheter 

3.2.1 Vad behöver göras? 

Främst bör energieffektiviseringsåtgärder prioriteras i verksamheten och inkludera både "hårda" åtgärder inriktade mot byggnation och "mjuka" 
åtgärder riktade mot beteende. Detta ska resultera i att energianvändningen per kvadratmeter ska snarast möjligt halveras jämfört med mätningarna 
2011. 
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Halverad 
energiförbrukning 
i kommunens 
lokaler 2020 
jämfört med 
energiförbrukning 
2011. 

• Öka andelen återvunnen 
energi. 

• 

• 

All nyproduktion och 
renovering ska ansluta till 
miljöbyggprogram syd. 
Stimulera lokala 
entreprenörer. 

• Se över befintliga lokaler och 
utforma en plan för 

- - - - -1-
-
- - - - - - - - -�!!�_r_giE.:ff��i_":'.'i��!.i!!g_ ?-_":'.' _��-5_�?-� -
Genomföra kampanj inom 
kommunens verksamheter. 

Energieffektiviserande åtgärder 
genomförda 2020. 

Kampanj genomförd senast 2015. 

3.3 Helt fossil bränslefri uppvärmning i alla byggnader kommunen äger eller brukar 

3.3.1 Vad behöver göras? 

Båstadhem AB i 
samarbete med 
Samhällsskydd. 

I årsbokslut för plan & 
program 2015. 

--I årsbokslut för plan & 
roe:ram 2020. 

Fossilbränsle för uppvärmning ska fasas ut snarast möjligt. Främja och stimulera utbyggnad av förnybar energiproduktion med hänsyn till 
ekonomiska förutsättningar och teknologisk utveckling. 

Alla fastigheter 
ägda och brukade 
av kommunen 
värms upp med 

Byta ut de (fyra) resterande 
oljepannorna i kommunägda 
fastigheter. 

Bytt ut oljepannor 2017. 

_(q ��Yh�r�n�_r_gt. _____ , __ F�-;a-�t- i�kÖp-a�- �at��g��t:-iiiiö��å�---[ -F���-ut naturgas 2020. 
för biogas eller andra förnybara 
enernikällor. 
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Teknik & service. 

Båstadhem AB. 

I årsbokslut för plan & 
program 2017. 

I årsbokslut för plan & 
program 2018. 
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3.4 Helt fossil bränslefri elanvändning inom kommunens verksamhet 

3.4.1 Vad behöver göras? 

Elenergi som är 100% fossilbränslefri uppnås primärt genom upphandlingsåtgärder. 

Fossil bränslefri 
elanvändning i 
kommunens 
verksamheter. 

Upphandla 100% grön el. 

4. Transporter (T) 

Kommunens elanvändning är helt I Båstadhem AB. 
grön 2020. 

4.1 Prioritera och främja gång-, cykel- och kollektivtrafik 

4.1.1 Vad behöver göras? 

I årsbokslut för plan & 
program 2020. 

Gång- och cykeltrafik ska prioriteras. Detta innebär bl.a. att binda ihop kommunens tätorter med cykelvägar. Kollektivtrafiken bör byggas ut och 
förbättras. Detta bör i stor utsträckning göras i samarbete med externa aktörer och angränsande kommuner. 

Kommunen har ett 
väl utbyggt nät av 
cykelvägar och 
kollektivtrafik. 

• ÖP och detaljplaner. 
• Gång- och cykelväg mellan 

Båstad - Grevie - Förslöv 
• Kattegattleden 
• Förslöv - V stationsläget C 
• Bilpool och cykelpool utökas 

och tillgängliggöras. 

Utsett arbetsgrupp för 
kollektivtrafik 2014. 
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Teknik & service i 
samarbete med 
Samhällsbyggnad. 

I årsbokslut för plan & 
program 2018. 
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• Cykel parkering vid de nya 
stationerna. 

• Prioriterad detaljplanering i 
kollektivtrafikanslutna orter. 

• Alla medarbetare i Båstads 
kommun ska föregå med gott 
exempel. 

• Cvkelpumpstationer ... 

4.2 Fasa ut fossila bränslen och främja förnybara bränslen 

4.2.1 Vad behöver göras? 

Båstads kommun ska vara helt fossilbränslefri i alla transporter kommunen som äger eller nyttjar, inklusive entreprenad, till 2016. Fordon som drivs 
av förnybara bränslen skall prioriteras och användande av dessa fordon framför fossilbränsledrivna fordon ska prioriteras. 

Alla transporter I Utarbeta resepolicy för tjänsteresor 
som görs i 
Båstads kommuns 
verksamhet är 
fossilbränslefri. 

Vid upphandling av fordon till 
kommunen ska krav på 
fossilbränslefria fordon ställas. 
Vid upphandling av entreprenad ska 
krav finnas att fordon ej får vara äldre 
än 8 år och maskiner får ej vara äldre 
än 10 år. 

Resepolicy 2014. 

All upphandlade fordon 
fossilbränslefria 2020. 
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Kommunledningskontoret. I I årsbokslut för plan & 
program 2014. 

Kommunens 
ledningsgrupp avseende 
resepolicy. 

I årsbokslut för plan & 
program2015. 
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4.3 Utsläpp av kväveoxid, svaveloxid, marknära ozon och VOC (flyktiga organiska föreningar} ska minimeras 

4.3.1 Vad behöver göras? 

Områden med högre värden ska prioriteras för att åtgärder ska kunna sättas in. 

Minskade utsläpp I Inventera områden med höga värden. I Tidsplan klar 2019. 
av kväveoxid, 
svavel oxid, 
marknära ozon 
och VOC. 

Ordna en tidsplan med aktiviteter för 
åtgärder för att minimera utsläppen. 
Inventera områden med höga värden 
2017. 

Samhällsskydd. 

4.4 Minimera buller från trafik i bebyggda och strand nära områden - MÅLET PRIORITERAS BORT! 

Då Båstads kommun är delvis förskonade från buller prioriteras målet bort. 

5. Bebyggd miljö (B) 

5.1 All byggnation ska vara energi- och resurseffektiv och med ett hållbarhetsperspektiv 

5.1.1 Vad behöver göras? 

10 

I årsbokslut för plan & 
program 2017. 

I årsbokslut för plan & 
program 2019. 
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Nybyggnation skall ske i anslutning till gång & cykeltrafik samt kollektivtrafik. Möjligheten till förnybara energikällor ska utredas och användas. Val 
av material ska väljas för att nybyggnation ska kunna ske på ett så miljöanpassat och resurssnålt sätt som möjligt. 

Byggnader byggda 
efter 2014 är energi
och resurseffektiva 
och byggda med ett 

Färdigställs i upphandling av egna 
entreprenader. 

2014. 

_l)MJ���h��?12�-��p-��1�· - · -A�-;1�i-tili- �-iiiö by-ggp��-g�;;� -;;,"ct.- - r -2-oi-s : -

5.2 Bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, miljöanpassad och tillgänglig för alla 

5.2.1 Vad behöver göras? 

Teknik & service och 
Båstadhem AB. 

Teknik & service. 

Inomhusmiljö i fastigheter och lokaler, ägda och hyrda av kommunen ska inte påverka hälsan negativt. 

Bebyggd miljö är I Grönstrukturpolicy. 
hälsofrämjande, 
miljöanpassad och 
offentliga ytor och 
byggnader är 
-�iJ!g�i:_igl_ig� _ f�t �J!�� - -

Justera tillsynsplanen så att samtliga 
fastigheter uppfyller miljömålet 
senast 2020. 

Grönstrukturpolicy klar 2018. 

Tillsynsplan för inomhusmiljön i 
fastigheter klar 2014. 

1 1  

Samhällsbyggnad. 

Samhällskydd. 

I årsbokslut för plan & 
program 2018. 

I årsbokslut för plan & 
rogram 2016. 

I årsbokslut för plan & 
program 2018. 

I årsbokslut för plan & 
program 2015. 
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5.3 Effektiva och miljövänliga avlopp 

5.3.1 Vad behöver göras? 

Enskilda och kommunala avlopp ska vara godkända och resurssnåla enligt miljöbalken. De ska vara effektiva i rening och upptag av gödande ämnen. 

Godkända och 
resurssnåla 
enskilda och 
kommunala 
avlopp med 

-�ff��i� -���i-�g: _ - - - - -

Ta fram avloppspolicy för enskilda 
avlopp. 

Kartlägga befintliga avlopp genom 
tillsvn och föreläggande. 

Avloppspolicy klar 2016. Samhällsskydd. 

Kartläggning av befintliga avlopp I Samhällsskydd. 
2020. 

5.4 Hållbar förtätning före utbredning vid exploatering och nybyggnation 

5.4.1 Vad behöver göras? 

I årsbokslut för plan & 
program 2016. 

I årsbokslut för plan & 
rogram 2016. 

Vid exploatering ska skyddsvärda naturområden, god jordbruksmark, strand- och kustvärde, samt kulturarv i ett brett perspektiv särskilt skyddas. 
Kulturarv i ett brett perspektiv innefattar allt från kulturbyggnader till ängsmarker. Hållbar stadsutveckling ska premieras. 

En god kulturmiljö 
i kommunen. 

Upprätta ett natur- och 
kulturmiljöprogram. 

Upprätta ett policydokument för 
hantering av byggnation utanför 
detaliolanelagt område. 

Upprätta ett natur- och 
kulturmiljöprogram 2017. 

Policy för hantering av 
byggnation utanför 
detaliolanelagt område 2018. 
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Bildning och arbete 
och Samhällsbyggnad. 

Samhällsbyggnad. 

I årsbokslut för plan & 
program 2020. 

I årsbokslut för plan & 
program 2018. 
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5.5 Minska användningen av naturfrämmande och hälsovådliga ämnen 

5.5.1 Vad behöver göras? 

Miljömäkta produkter ska väljas i upphandlingsskedet. En inventering av kemikalier och farliga ämnen ska genomföras inom alla kommunens 
verksamheter. En plan ska upprättas för hur dessa ska hanteras. 

Minskad 
användning av 
hälsovådliga 
ämnen sedan 
programåret 
2012. 

I samtliga upphandlingar ska 
kommunen endast upphandla 
produkter och tjänster som är 
miljömärkta. 
Grundläggande miljöutbildning för 
verksamhetsansvariga i Båstads 
kommun. 

f-----------;-------------------------------------------------
Inventera vilka material, produkter 
och kemikalier som används i 
kommunal verksamhet och fasa ut 
hälsovådliga ämnen. 

2015. 

Inventera vilka kemikalier som 
används i kommunal verksamhet 
2016 
Kemikaliehanteringsplan för 
samtliga verksamheter klart 
2017. 

Samtliga 
verksamheter. 

I årsbokslut för plan & 
program 2015. 

I årsbokslut för plan & 
program 2015. 

5.6 Elektromagnetiska fält från kraftledningar, radio- och mobilmaster och andra strålkällor får ej överskrida godkända 
rekommendationer från statliga myndigheter - följer lagen, MÅLET PRIORITERAS BORT! 

I Båstads kommun finns ett fåtal källor som kan ge upphov till elektromagnetiska fält. I de fallen ansvarar verksamhetsutövaren för att de 
lagstadga riktvärden inte överträdes. 

13 
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5.7 Minskad resursanvändning och ökad återvinning 

5.7.1 Vad behöver göras? 

Ökad andel återvinning i hela kommunen. Andelen matavfall ska minimeras och avfallet som blir ska källsorteras och gå till biogasproduktion. 

Bättre 
resurshushållning 
och minskat avfall. 

Verkställa avfallsplanen Informationskampanj 
genomförs senast 2018. 

------ -------------------1------ - - - -------------------------------------- --� -------
Återvinning. Internblocket (varmförråd) för 

6. Vatten 

uppställning av inventarier. 
Handla begagnat 
Informationskampanj till samtliga 
hushåll och verksamheter i 
kommunen. 

6.1 Grundvatten av god kvalitet 

6.1.1 Vad behöver göras? 

Teknik och service. 

Kommunledningskontoret. 

I årsbokslut för plan & 
program 2018. 

I årsbokslut för plan & 
program 2017 

Grundvattnets kvalitet ska vara anpassad till respektive användningsområde som tex. dricksvatten och bevattning samt bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sj

_
öar och vattendrag. 

God kvalitet på 
grundvattnet i 
hela kommunen. 

Kartlägga och fastställa skyddszoner 
till vattentäkter (mer än 50 pers el 10 
kubik) i hela kommunen. 

Kartläggning och skyddszoner 
klart 2018. 

14 

Samhällsskydd och 
Teknik och service. 

I årsbokslut för plan & 
program 2018. 
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6.2 Dricksvatten av god kvalitet 

6.2.1 Vad behöver göras? 

Allt dricksvatten inom kommunen ska vara godkänt och utan anmärkning. 

Allt dricksvatten 
inom kommunen 
är godkänt. 

Tydliggöra och informera 
allmänheten om vilka regler och vilket 
förhållningssätt som bör iakttas inom 
vattenskyddszon. 

6.3 Minskad övergödning 

6.3.1 Vad behöver göras? 

Ta fram regler och 
förhållningssätt inom 
vattenskyddsområden 2014. 
Ta fram material och 
informera allmänheten om 
regler och förhållningssätt 
inom vattenskyddsområden 
2015. 

Samhällsskydd/NSV A. I årsbokslut för plan & 
program 2014. 

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. Minimera halter av gödande ämnen till mark och vatten som har negativ inverkan, enligt 
ovan. 

Förväntad effekt Insats Färdigt Ansvar Uppföljning 

15  
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Minskade utsläpp Samma som för enskilda och 
av kväve och kommunala avlopp, se (5:3). 
fosfor. 

Minimal Denna insats är kopplad till 
övergödning. åtgärderna för( 5:3). 

Samhällsskydd. 

Samhällsskydd /N SV A. 

6.4 Hantering av dagvatten för att minimera utrinningen av skadliga ämnen i recipienter. 

6.4.1 Vad behöver göras? 

Hanteringen bör göras utan att detta har negativ inverkan på människors hälsa och förutsättningar för biologisk mångfald. 

Minimalt med 
skadliga ämnen i 
dagvatten, 

Ta fram en dagvattenpolicy för 
kommunen där kartläggning och 
förhållningssätt bör konkretiseras 
utanför detaljplanelagt område. 

Ta fram strategi dagvatten för 
kustnära samhällen på sydkusten. 

Dagvattenpolicy klar 2016. 

Strategi för dagvatten för 
kustnära samhällen på sydkusten 
2014. 

Teknik och service i 
samarbete med NSV A. 

Teknik och service i 
samarbete med 
Samhälls bv!!!!nad. 

I årsbokslut för plan & 
program årligen. 

I årsbokslut för plan & 
program 2014. 

I årsbokslut för plan & 
program 2016. 

I årsbokslut för plan & 
program 2014. 

6.5 Skyddszoner kring vattendrag och sjöar för att förhindra bortspolning av näringsämne, minimera erosion och förhindra 
övergödning 
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6.5.1 Vad behöver göras? 

Skyddszoner ska finnas runt vattendrag och sjöar för att minska läckage av gödande ämnen. Detta kommer i längden att leda till friskare vatten och 
ett friskare hav. ' • 

Friskt vatten och 
friskt hav. 

Se över kommunens avtal med 
markägare beträffande odlingsfria 
skyddszoner så att avtalen följer 
kommunens mål 2014. ·---------------------------------
Förnya befintliga avtal med 
markägare. 

6.6 Arbeta för levande kust och ett levande hav 

6.6.1 Vad behöver göras? 

Förnya befintliga avtal 2016. Teknik & service. I årsbokslut för plan & 
program 2014. 

I årsbokslut för plan & 
rogram 2016. 

Våra hav ska ha en långsiktig hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras samt hänsyn ska tas i kulturarvet. Båstads 
kommuns kust ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Kommersiell näring, rekreation och annat 
nyttjande av hav och kust ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Det samma ska ske i samråd med andra kommuner och ha 
Laholmsbukten och Skälderviken som fokusområden. Det innebär att det ska vara godkänt badvatten året runt och att störningar från trafik i vattnet 
ska vara försumbara inom särskilt känsliga och utpekade kustområden. 

En levande kust Ta fram en marin miljöpolicy. Denna Marin miljöpolicy klar 2015. Samhällsbyggnad i 
och ett levande åtgärd är kopplat till tidigare mål 2.4. samarbete med 
hav. Kommunledningskontoret. 

6.7 Förorening av mark-, yt- och grundvatten ska minimeras - se tidigare mål 2.3.1 

6.7.1 Vad behöver göras? 
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Halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

Mark-, yt- och 
grundvatten är 
minimalt 
förorenade. 

Denna åtgärd är kopplat till tidigare 
mål 2.3.1 

Våtmarkspolicy klar 2018. 

Ordlista och definitioner för Båstads kommuns handlingsplan för miljöprogrammet: 

Samhällsbyggnad i 
samarbete med 
Kommunledningskontoret 

I årsbokslut för plan & 
program 2018. 

Biologisk mångfald - variationsrikedomen bland levande organismer i alla miljöer (inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem) 
samt de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem (definition från 
Konventionen om biologisk mångfald, 1993). 

Död ved - Död ved får man genom att lämna döda träd och buskar orörda. 

Flyktiga organiska föreningar - Organiska föreningar som lätt förångas vid rumstemperatur. Har i sig hälso- och miljöeffekter och viktigt i 
bildandet av marknära ozon. 

Fossila bränsle - Energikällor i form av kolväten från äldre geologiska perioder. Dessa omfattar främst naturgas, petroleum och kol. 

Habitat - Ett habitat är en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva. Bara för att miljön finns innebär det inte att arten finns där, men avsaknaden 
av miljö innebär alltid att arten inte finns. 
Hävd - När man hävdarmark innebär detta att man stör växtligheten genom till exempel djurbete eller slåtter. 

Kustbiotop - En biotop är en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma, den utgör alltså artens 
habitat. En kustbiotop är till exempel en strandäng eller strandklippor. 

18 
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Marknära ozon - Ozon som bildas nära markytan och är skadligt för växter och djur. Bildas bland annat när solljus möter bilavgaser, så som 
kväveoxider och lättflyktiga organiska föreningar. 

Naturfrämmande ämnen - Ett ämne som är nyskapat av människan eller vars förekomst i naturen helt beror på människa. 

Skyddszon - En permanent vegetationsbevuxen remsa längs ett vattendrag eller en sjökant för att minska utrinningen av gödande ämnen och för att 
gynna den biologiska mångfalden. Riktlinjen brukarvara 6 meters bredd. 

Övergödning - Halten av växtnäringsämnen är på nivåer som är högre än bakgrundsnivåerna. Vanligtvis pratar man om kväve och fosfor i 
övergödningssammanhang . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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