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Inledning

Vatten

Natur och ekosystem

Energi och klimat

Transporter

Bebyggd miljö

Mycket arbete krävs. Långt till målet.

Arbete pågår, på väg mot målet.

Mycket är gjort, på god väg mot målet.

Detta är Båstads kommuns första miljöbokslut som årligen ska upprättas i samband med kommunens 
årsredovisning. I miljöbokslutet kan du läsa om det arbete som gjorts under året. Bokslutet är till för 
att informera och ge en samlad och överskådlig bild av kommunens miljöarbete i relation till lokala 
och nationella miljömål. Miljöbokslutet kan också fungera som vägledning när prioriteringar ska göras 
i budgetarbetet genom att synliggöra områden där insatser behöver göras. 
Miljöbokslutet tar sin utgångspunkt i Miljö- och Energiprogrammet. I Båstads Kommuns Miljö och 
Energiprogram 2012-2022  pekas inriktningen för miljöarbetet i kommunen ut (reviderat och antaget 
av kommunfullmäktige 2017 Dnr: KS 000428/2017-8002017). Kommunens ambition är att vara fö-
regångare i miljö- och energiarbetet och visa vilka positiva effekter detta får på det ekologiska, sociala 
och ekonomiska planet. Miljö och Energiprogrammet är ett vägledande och strategiskt inriktningsdo-
kument och ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av miljö- och ener-
gifrågor i kommunen. Båstads kommun arbetar med fem övergripande områden vilka baseras på de 
nationella miljökvalitetsmålen. 

Under varje övergripande område finns det ett antal strategiska inriktningsmål identifierade. I mil-
jöbokslutet kan du läsa om de fem olika områdena och om arbetet med inriktningsmålen. För varje 
inriktningsmål indikeras en trend med en symbol som visar på status och på styrkor och svagheter i 
kommunens miljöarbete. 
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Tänk globalt, agera lokalt
Miljöfrågan är både global och lokal, det vill säga att det vi gör här påverkar den större helheten och 
det som händer på andra platser påverkar oss. Det gemensamma oavsett var vi befinner oss är att 
människan är helt beroende av en natur som fungerar och mår bra. Vi står inför stora utmaningar 
både lokalt och globalt. I Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av de nationella miljömålen som 
lämnades till regeringen i januari 2019 lyfts det fram att det finns starka skäl att prioritera klimat och 
biologisk mångfald under de kommande åren, utvecklingen är positiv när det gäller bland annat luft-
kvalitet och försurning (Källa: Naturvårdsverket). 

Båstads kommuns Miljö- och Energiprogram bygger på de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Sveriges 
miljömål är beslutade av riksdagen och är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår den ekologis-
ka dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030. Agenda 2030 och 
de 17 globala hållbarhetsmålen antogs i FN 2015 och är en handlingsplan för människornas och plane-
tens välstånd. De globala målen för hållbar utveckling är integrerade och odelbara. De tre dimensio-
nerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga, är lika viktiga. Agen-
da 2030 kan ge ny kraft i att genomföra och uppnå de svenska miljömålen (Källa: Naturvårdsverket). 
Det är Länsstyrelsen som samordnar det regionala miljöarbetet och tar fram och följer upp regionala 
mål. Modellen nedan visar de olika nivåerna från det lokala till det globala. 

Globalt

Agenda 2030
17 hållbarhetsmål

Nationellt

Ett generationsmål och 
16 miljökvalitetsmål

Regionalt

Regional samordning

Lokalt

Kommunala mål och 
konkret arbete

Så arbetar vi med miljöfrågor
De lokala målen är en viljeinriktning för Båstads kommun och arbetet med dessa frågor har sin grund 
i lagstiftningen genom bland annat miljöbalken och av riksdagen fastställda handlingsprogram för 
miljöarbetet i Sverige. Kommunen bedriver arbete med miljöfrågor på många olika nivåer i organisa-
tionen. Syftet med det kommunala miljöarbetet att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. 
Enligt nämndsmål 4 ska Båstads kommun vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö- och 
hållbart samhällsbyggande i Aktuell Hållbarhets ranking. 2018 hamnade vi på plats 39 i landet. En för-
bättring med 44 placeringar jämfört med 2017. Under 2018 skapades en Miljö- och Hållbarhetsgrupp 
där representanter från flera verksamhetsområden tillsammans arbetat med att ta fram detta första 
Miljöbokslut. Arbetet med att utveckla Miljöbokslutet och med att bättre kunna följa upp och målredo-
visa inom miljöområdet kommer att fortsätta.  

Båstads kommun har stora värden i sina omgivningar och dessa tillgångar måste skötas ur ett långsik-
tigt och hållbart perspektiv. Kommunen arbetar med:

EN VÄLMÅENDE NATUR med rent vatten och ett levande odlingslandskap. Att göra naturen tillgänglig 
för friluftsliv och rekreation bidrar till att människor som bor här mår bra och att vi lockar besökare 
att komma hit. 

EN SAMHÄLLSUTVECKLING där det tas hänsyn till ekosystemstjänster som vattenrening och biolo-
gisk mångfald. Vi arbetar också för att skapa förutsättningar för att våra medborgare ska kunna leva 
och konsumera mer hållbart, vad gäller till exempel resande,  återvinning och sortering av matavfall. 
Nya bostadsområden, arbetsplatser och handelsplatser ska ha tillgång till buss eller tåg, jordbruk-
smarken ska värnas.

MILJÖTILLSYN där vi vid tillsynsbesök kontrollerar att verksamheter med miljöpåverkan följer lag-
stiftningen. Vi tillhandahåller också energirådgivning för företag och medborgare. 

LÄRANDE OCH KUNSKAP i skola och förskola i syfte att eleverna ska få en god miljökompetens. An-
dra medborgare får också miljökunskap genom kommunens verksamheter, medarbetare, brukare och 
besökare på olika evenemang och på biblioteken. 

ATT KOMMUNEN SOM ORGANISATION arbetar med minskad miljöpåverkan genom energieffektivi-
sering i egna fastigheter, minskat matsvinn, utfasning av fossilt drivmedel, ökad andel solenergianlägg-
ningar och miljökrav vid upphandlingar. 

UTVECKLING OCH INNOVATION inom miljöområdet, bland annat genom olika projekt kommunen är 
med i. Det kan handla om nya tekniska lösningar för energieffektivisering, utveckling av nya metoder 
att förbättra vattenmiljön i havet eller kunskapsutbyte med universitet och näringsliv. 
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Det bästa från året 2018
Vi är en liten kommun och arbetar utifrån våra resurser och specifika förutsättningar med att nå må-
len och möta de utmaningar som finns. För att lyckas behövs samverkan och prioriteringar som styr 
mot långsiktigt hållbara lösningar. Under året har kommunens verksamheter på många olika sätt ar-
betat med miljö. Det handlar om större insatser men också om små initiativ som alla bidrar till bättre 
miljö och mer hållbara verksamheter. Här presenteras ett axplock av vad som gjorts under året 2018.

Hållbara transporter
● Vi har byggt ut cykelnätet - Bjärebanvall mellan Grevie och Båstad. Samfinansieringsprojekt med 
trafikverket med ny sträckning av Kattegattleden via Torekov. Gång- och cykelväg mellan Förslöv och 
Fogdarp och längs Vistorpsvägen vid Förslövs station.
● Kustslingan, en ny vandringsslinga i Hemmeslöv och vidare mot Laholms kommun, har anlagts och 
invigts.
● En ny central fordonsorganisation har fastställts med uppdrag att bland annat effektivisera och stäl-
la om mot en fossilfri fordonsflotta.

Biologisk mångfald
● Ett kvarndämme vid Korröds kvarn har rivits för att skapa fria vattenvägar för vattenlevande orga-
nismer. 
● Naturvårdsinsatser i form av skötsel av naturreservat, tätortsnära skog och andra naturområden 
såsom till exempel våtmarker och ängsmarker.

Hållbart byggande och samhällsplanering
● Översiktsplanen för Båstad kommun som har ett genomgående hållbarhetsperspektiv och behand-
lar i stort sett alla punkter i Miljö- och Energiprogrammet har varit ute på samråd.
● Planavdelningen har tagit fram planeringsunderlaget Landskap, Natur- och Kulturmiljö där kommu-
nen tar ett helhetsgrepp och definierar vilka miljöer som är skyddsvärda och ur vilka aspekter. 

Klimat och energi
● Skogsbyns förskola med bergvärme och solceller invigdes.
● Det har i samverkan med nio andra Skånska kommuner arbetats med att med att minska fossila 
bränslen i el, uppvärmning och transporter i kommunens verksamheter i projektet Fossilbränslefritt 
Skåne 2020.

Vatten
● Miljöavdelningen har tillsammans med NSVA varit med och tagit fram föreskrifter för nya planerade 
vattenskyddsområden. 
● Samtliga utsläppsvilkor har klarats av vid Torekovs reningsverk.
● När det var vattenbrist i somras tvättades inga hemvårdsbilar och det infördes nya städrutiner med 
torrmoppning för att spara vatten.

Mer resurseffektiva och miljösmarta verksamheter
● Vuxenutbildningen har under året köpt in second-handmöbler och på Akademi Båstad har perso-
nalen slutat med engångsmuggar och har egna porslinsmuggar. Kulturavdelningen har anordnat två 
klädbytardagar och haft en föreläsning om Hållbart Mode.
● Vård och Omsorg har gjort en processkartläggning av inkontinensmedel och genom att individan-
passa sparat 150 000 kronor och avsevärt minskat avfallet. 
● Förslag till ny regional avfallsplan har tagits fram.
● Båstads kommun kom på delad tredje plats i Sveriges avfallskommun tillsammans med Ängelholms 
kommun. Detta enligt Avfall Sveriges index för bästa avfallsverksamhet som visar på: kundnöjdhet, 
återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och andel förpackningar och tidningar i hushålls-
avfallet. 



Vatten

Vatten

Enligt Miljö- och Energiprogrammet skall grundvattnets kvalitet 
vara anpassad till respektive användningsområde som till exem-
pel dricksvatten och bevattning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag. Åtgärder ska utredas 
och vidtas för att genom tillsyn och information förbättra kvali-
teten och tillgång på kommunens grundvatten. Allt dricksvatten 
inom den geografiska kommunen ska vara godkänt och utan 
anmärkning.

Kommunen arbetar systematiskt med tillsyn och utredning av verksamheters utsläpp till omgivningen 
– i mark, luft och vatten.

Under året som gått upplevde vi vattenbrist under de torra sommarmånaderna och det har vidtagits 
åtgärder för att säkerställa vattentillgången, bland annat har avtal tecknats avseende vattenförsörjning 
för de södra delarna av kommunen. NSVA och kommunen genomförde omfattande kommunikationsin-
satser kring vattensituationen under sommaren. 

NSVA, som ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten, arbetar med ständiga 
förbättringar där bland annat reningsverkets processer optimeras för att minimera påverkan på vår 
omgivning och med att förbättra vattenkvaliteten på det vatten som släpps ut från hushåll och verk-
samheter. Detta sker främst genom närvaro vid remissärenden, genom riktade och allmänna kommu-
nikationsinsatser samt genom provtagning i ledningsnätet. NSVA har tillsammans med kommunen 
också tagit fram föreskrifter till flera vattenskyddsområden.

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och ett av hoten mot dricksvattnets kvalitet är bekämpnings-
medel. Många års användning av bekämpningsmedel visar sig tyvärr som spår i vårt grundvatten idag 
och rester av bekämpningsmedel har hittats i vattentäkter.

Mycket har gjorts och pågår men det finns framtida utmaningar, till exempel att få en bra bild av 
grundvattenkvaliteten på halvön och hur kvalitet och grundvattennivåer utvecklar sig över tid.  

Vårt viktigaste livsmedel är vatten. En trygg livsmedelsförsörjning förutsätter att yt- och grundvatten 
skyddas mot bland annat överuttag och närsalter. Det ger effekter och ställer krav inom många områ-
den, som till exempel jordbruk och avlopp. Båstads kommun ska vara öppen för nya alternativa meto-
der att rena vatten och att minska utsläpp för att därigenom bevara kust och vattendrag.

Grundvatten och dricksvatten av god kvalitet
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Den extra näring som människan släpper ut i havet orsakar övergödning, vilket innebär bland annat 
syrebrist och algblomning. Detta påverkar både livet i havet och människor som vill njuta av ett friskt 
hav. En stor utmaning är att näringsämnen som släpptes ut för decennier sedan fortsätter att påverka 
vattnet. Kommunen arbetar systematiskt med inventering och tillsyn av enskilda avlopp och tillsyn av 
lantbruksverksamheter.

Kommunen arbetar löpande med tillsyn av verksamheters utsläpp till omgivningen. I alla nya de-
taljplaner och exploateringsområden arbetar NSVA för att få in fördröjning och rening av dagvatten 
innan det släpps till recipienten. NSVA arbetar även med att få in fördröjnings/reningsåtgärder på det 
befintliga ledningsnätet där det finns lämpliga ytor. En dagvattenplan ska tas fram av NSVA tillsam-
mans med Båstads kommun där man bland annat tittar på föroreningsbelastning och möjliga åtgärder. 
Det finns en dagvattenpolicy som antogs 2015. Under 2018 vann detaljplanen Förslöv 2:4 med en stor 
utbyggd öppen anläggning för dagvattenhantering laga kraft. Framtida utmaningar är till exempel att 
det finns dagvattenanläggningar utan sedimentering/utjämningsmagasin vilket kan göra att naturf-
rämmande ämnen kommer ut i våra vattendrag. 

Minskad övergödning

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska halterna av gödande 
ämnen i mark och vatten inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa eller förutsättningarna för biologisk mång-
fald. 

Hantering av dagvatten för att minimera 
utrinningen av skadliga ämnen

Enligt Miljö och Energiprogrammet ska hanteringen göras utan 
att det har en negativ inverkan på människors hälsa och förut-
sättningar för biologisk mångfald. 

Skyddszoner kring vattendrag och sjöar

Genom att införa skyddszoner kan man förhindra bortspol-
ning av näringsämnen, minimera erosion och förhindra över-
gödning. Skyddszoner kan också minska läckaget av gödande 
ämnen. På lång sikt kommer det att leda till friskare vatten och 
friskare hav.

Strandskydd beaktas i kommunens översiktsplanering och detaljplanläggning. En framtida åtgärd 
skulle kunna vara att vid kommunens utarrendering av jordbruksmark ställa krav eller uppmuntra till 
skyddszoner kring vattendrag.

Arbeta för en levande kust och ett levande hav

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska Båstads kommuns kust 
ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden. Särskilt värdefulla områden ska skyd-
das mot ingrepp och störningar. Godkänt badvatten året runt 
och störningar från trafik på vattnet ska vara försumbara inom 
särskilt känsliga och utpekade kustområden.

Det tas regelbundna prover på badvattnet vilka kommuniceras via kommunens hemsida och vid dåligt 
badvatten avråds från bad. Vattenkvaliteten kan variera starkt, till exempel beroende på skiftningar i 
vädret. Starkt solljus och lugnt väder kan till exempel ge algblomning. Dessutom behöver algerna nä-
ringsämnen som kväve och fosfor. Tillskott av näringsämnen, exempelvis fosfor, kan ske genom männ-
iskans övergödning, men det kan också åstadkommas genom att naturligt näringsrikt djupvatten förs 
upp till ytskiktet där algerna utvecklas. Under året uppmättes vid några enstaka tillfällen badvatten 
som otjänligt och otjänligt med anmärkning. Orsaken är inte fastställd.  

Region Skåne och Länsstyrelsen har tillsammans med några andra skånska kommuner och Lunds Uni-
versitet beviljats medel för projektet LIFECOAST Adapt och i Båstad kommun undersöks två åtgärder: 
återplantering av ålgräsängar och konstgjorda rev. Syftet är att skydda kusten mot erosion och havsni-
våhöjning genom natur- och ekosystemsbalanserad anpassning. 

Föroreningar av mark-, yt- och grundvatten ska minimeras

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska halterna av 
naturfrämmande ämnen vara nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystem försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Miljöavdelningen utövar tillsyn av verksamheters utsläpp till omgivningen, förvaring, hantering och 
spridning av bekämpningsmedel samt gödselhantering och utreder utsläpp till mark, luft och vatten. 
Miljöavdelningen bedömer  att det i dagsläget finns cirka 100 fastigheter med misstänkt förorenad 
mark i Båstads kommun. Länsstyrelsen har identifierat 86 fastigheter med misstänkt förorenad mark.  
Av 86 identifierade objekt i kommunen har 23 inventerats och riskklassats. Båstads kommun har inte 
inventerat några av dessa objekt.

Förorenade områden, så kallade föroreningsskador, kan ha uppstått genom att industriverksamheter 
och annan miljöfarlig verksamhet har lämnat efter sig föroreningar. Många ämnen är långlivade och 
kan ansamlas och spridas i miljön på ett sätt som inte kan förutses. Människor, djur och växter kan 
skadas bland annat genom kontakt med föroreningar via mark eller indirekt via vatten från förorena-
de områden. Vid tillsyn kontrolleras att undersökningar och saneringar från nedlagda verksamheter 
utförs på rätt sätt.
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Miljöavdelningen ska arbeta med de identifierade områdena, göra ansvarsutredningar och eventuellt 
ställa krav på undersökningar och sanering. Miljöavdelningen rapporterar hur arbetet fortskrider till 
Länsstyrelsen och driver arbetet framåt för att  minimera risken att föroreningar sprids till omkring-
liggande områden, grundvattnet och luften.  

En inventering av gamla avfallsupplag genomfördes 1985. Totalt identifierades 12 deponier. Enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6) bör riskbedömning av nedlagda deponier göras enligt 
Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden, MIFO. En riskbedömning av ned-
lagda deponier i Båstads kommun är gjord enligt äldre metodik och enligt denna krävs inga särskilda 
miljöskyddsåtgärder för 10 av dem. 

Natur och ekosystem

Använd inte kemiska bekämpningsmedel i din trädgård. Om du ska tvätta din bil 

gör detta på en tvättanläggning så att inte föroreningar sprids till vårt grundvat-

ten och våra vattendrag.

Vad kan du göra?

Nya vård- och omsorgsboendet som byggs i Förslöv kommer att ha solpaneler på 

taket och sedumtak på en del för att få en fördröjning och avdunstning av regn-

vatten. Det är också planerat för cykelställ med möjlighet att ladda elcykel för att 

minska bilkörning till arbetet.

Visste du att?
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Natur och ekosystem
I Båstads kommun är omgivningarna en fantastisk tillgång, från det vilda havet till de skogstäckta 
sluttningarna utmed Hallandsåsen. Dessa tillgångar måste skötas på ett hållbart sätt för att säkerstäl-
la framtidens behov och bevaras för kommande generationer. Som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd ska människor ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö. Ekosystemtjänster som pollinering 
och rening av vatten och luft är livsnödvändiga och vi är beroende av det som naturen ger.

Främja biologisk mångfald

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska andelen äng- och betesmark 
bevaras och förvaltas på ett sätt som bevarar deras värden. Arealen 
hävdad ängsmark bör utökas och valet av djur och perioden av hävd 
är extra viktiga att ta hänsyn till. Flyttningskorridorer för växter 
och djur ska bevaras och nya ska skapas. Nyckelbiotoper och viktiga 
naturområden ska sammanbindas på ett sådant sätt att en naturlig 
spridning kan ske. Inriktningen bör vara att vattendrag och dagvat-
tenhantering inte kulverteras och att vandringshinder för fisk undan-
röjs.

Under 2018 har ett kvarndämme vid Korröds kvarn rivits i syfte att just skapa fria vandringsvägar för 
vattenlevande organismer. Det har också lagts ut en vassflotte på klarningen som kan fungera som 
skydd och häckningsplats för fåglar. 

En markanvisningstävling för bostadsområdet Heden har genomförts under 2018 där ett utav bedöm-
ningskriterierna var biologisk mångfald. Biologisk mångfald är ett område med stora utmaningar, inte 
bara lokalt utan också nationellt och globalt och det behövs åtgärdsprogram, och riktade insatser. Na-
turvårdsverket konstaterar att det är bråttom att minska utarmningen av den biologiska mångfalden i 
Sverige och andra delar av världen.

Andelen ekologiskt odlad mark ska öka och 
möta det regionala miljömålet

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska kommunen vid nya arrende-
avtal verka för att jorden brukas ekologiskt och att skyddsvärd bruk-
smark bevaras. Minimera spridningen av naturfrämmande ämnen i 
naturen och underlätta för målet att främja den biologiska mångfal-
den.

Kommunens markinnehav omfattas inte av större arealer av produktiv jordbruksmark vilket ger 
begränsade möjligheter att påverka helheten, men man skulle kunna ställa krav eller uppmuntra till 
ekologisk odling vid arrende.

Anlägga nya våtmarker och vid behov restaurera befintliga

Våtmarker främjar den biologiska mångfalden och utgör ett na-
turligt habitat för många arter som idag på många ställen helt är 
borta. Våtmarker kan också fungera som näringsfällor och bidrar 
därmed till att målet minskad övergödning ska kunna uppnås.

Våtmarker ökar tillskottet till grundvattnet och kan stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och 
balansera vattenflödena. De främjar också den biologiska mångfalden och utgör ett naturligt habitat 
för många arter som idag på många ställen är borta. Våtmarksprojektet Klarningen invigdes 2011 och 
var ett projekt i samarbete med Båstad/Bjäre naturvårdsfond, markägarna och Länsstyrelsen. Under 
2018 har Sinarpsdalens intresseförening i samarbete med kommunen fått LONA-bidrag från Länssty-
relsen för att göra en förstudie avseende våtmarker i Sinarpsdalen. Kommunens miljöpris 2018 dela-
des av två vinnare och Ann och Lars Elofsson prisades bland annat för deras arbete med etablering av 
våtmark i Rammsjöstrand.

Bevarande av Båstads kommuns kustbiotoper, levande skogar 
och utveckling av naturvårdsområden

Hela Bjärehalvön är kantad av en unik kust med många skyddsvär-
da naturområden. Det är många av kuststräckorna som är skyd-
dade under bland annat naturreservat. Detta innebär att förutom 
att skydda de ekologiska förutsättningarna skyddas också Båstads 
kommuns unika landskapsbild. Enligt Miljö- och Energiprogram-
met ska kulturarv, rekreationsområden och grönstrukturytor be-
aktas vid exploatering. Vandringsstråk och cykelstråk ska utveck-
las. Arealen äldre lövrik skog och mängden död ved ska förstärkas 
och förvaltning ske på ett sätt som gynnar biologisk mångfald och 
naturvärden.

Naturreservat skapas för att värdefulla naturområden ska kunna ge oss ett rikt friluftsliv, idag och i 
framtiden. Mark och vattenområden kan skyddas som naturreservat av olika skäl, för att bevara biolo-
gisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behov av områ-
den för friluftslivet. I Båstads kommun finns idag 13 naturreservat.

Under 2018 har det längs vår kust återplanterats strandråg vid Torekovs strand och hövder vid Tång-
bryggan i Båstad har rivits i syfte att skapa en mer naturlig miljö och bättre strömningsförhållanden. 
Våra stränder har scannats via drönare i syfte att få aktuella höjdmodeller så man kan följa förändring-
ar av kustlinjen (erosion) över tid. 

I samarbete med Länsstyrelsen har röjning och hävdning skett av naturskyddade områden och späng-
er har underhållits och anlagts vid Älemosse för att öka tillgängligheten. 
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Kommunen har också drivit och varit delaktig i flertal gång- och cykelprojekt och en ny vandrings-
slinga i Hemmeslöv och vidare mot Laholms kommun har anlagts och invigts.

Under 2018 har flera detaljplaner som ligger i anslutning till rekreation i form av grönområden vunnit 
laga kraft, exempelvis Förslöv 2:4 och Heden 10:10. Planavdelningen har också tagit fram planering-
sunderlaget Landskap, Natur och Kulturmiljö där det tas ett helhetsgrepp om halvön och definieras 
vilka miljöer som har högt skyddsvärde för människa, flora och fauna.  

 Vill du göra något för att öka den biologiska mångfalden i din egen trädgård eller i 

din hyres- eller bostadsrättsförening? Du kan till exempel bygga ett insektshotell, 

sätta upp holkar eller plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor. 

Livet i trädgårdarna skapar tillsammans med de stora grönområdena en gemen-

sam väv av grönska. De berikar platserna och skapar viktiga spridningsvägar för 

växter och djur.

Vad kan du göra?

Visste du att?
Varje vår deltar Båstads kommun i Vi Håller Rent- Håll Sverige Rents aktion mot 

nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och 

privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att 

nedskräpning inte är okej.
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Minskad resursanvändning och ökad återvinning

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska andelen återvinning och 
återbruk ökas i hela kommunen och andelen avfall ska minimeras 
och källsorteras. Avfallet ska källsorteras och matavfallet ska gå 
till biogasproduktion.

Ska vi nå generationsmålet måste flödena i vårt samhälle gå från att vara linjära till att bli cirkulära. 
Icke förnybara resurser måste återanvändas och förnybara råvaror användas på ett smartare sätt. 
Under 2018 har ett förslag till en ny regional avfallsplan arbetats fram i samarbete med NSR. Vida-
re har NSR arbetat med att få fler att gå över till fyrfackskärl. Från januari till och med oktober hade 
andelen fyrfackskärl ökat från 62,3% till 65,4 %. Plockanalyser visar att om man har fyrfackskärl så 
sorterar man bättre än när man behöver åka iväg till en återvinningsstation. Det ska vara lätt att göra 
rätt. Villaägare är duktiga på att sortera ut sitt matavfall men endast 28,7 % av matavfallet på flerfa-
miljsfastigheter sorteras ut. Under hösten har NSR dragit igång en stor kommunikationskampanj kring 
utsortering av matavfall och också ett projekt kring matavfallssvinn på restauranger som kommer 
synas i Båstad under 2019.

NSR har även arbetat med att få ut fler elavfallsabonnemang på flerfamiljsfastigheter. I abonnemanget 
hämtas smått elavfall, batterier och ljuskällor. 

Ett projekt har även drivits på Båstads och Norrvikens camping i syfte att få ökad källsortering under 
sommaren. Campingarna har tillhandahållit sorteringskassar för att underlätta sorteringen. 

Biblioteken är ett fint exempel på bidrag till det cirkulära  samhället och under 2018 gjordes det precis 
över 152380 lån och omlån på kommunens bibliotek, vilket motsvarar drygt 10 lån per invånare. Bjä-
reborna besöker sina bibliotek ofta. Under 2017, då den senaste tillgängliga statistiken är från, besök-
te varje person biblioteket i genomsnitt 17 gånger. Det är bara två kommuner i landet som har högre 
besöksfrekvens.

Kulturavdelningen ordnar klädbytardag två gånger per år och har under 2018 haft en föreläsning om 
Hållbart mode.  Att sluta med engångsmuggar och att använda Bibi, kommunens egen central för åter-
bruk av kontorsmöbler, är andra exempel på initiativ som minskar resursförbrukningen. 

Inom Vård och Omsorg har man genom att se över inkontinensprocessen och individanpassat hjälp-
medel minskat avfallet avsevärt och dessutom gjort ekonomiska besparingar. Man har också gjort en 
mätning av matsvinnet i kommunens vård- och omsorgsboenden.
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Energi och klimat

Energi och klimat
Den energi som används i Båstads kommun ska komma från uthålliga och förnybara källor. Att produ-
cera el lokalt ökar försörjningstryggheten och minskar sårbarheten på energisystemet. Det är viktigt 
att Båstads kommun främjar produktion av förnyelsebar energi genom engagemang i projekt inom 
området. Vad gäller klimat står vi inför stora utmaningar och Naturvårdsverket konstaterar i sin utvär-
dering av de Svenska Miljömålen 2019 att utsläppen av växthusgaser behöver minska i mycket snabb-
are takt.

Självförsörjandegraden av förnybar elenergi i 
byggnader som ägs eller brukas av kommunen ska öka

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska kommunen främja och stimu-
lera småskalig förnybar elproduktion och ta tillvara på Båstads kom-
muns kustnära läge och möjlighet till varierad energiproduktion.

Nästintill all el till kommunala fastigheter är nu fossilfri. Självförsörjandegraden av förnybar energi 
har ökat genom anläggning av solceller och bergvärme.

Halverad energianvändning per kvadratmeter för 
kommunens förhyrda eller ägda fastigheter

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska energieffektiviseringsåtgär-
der prioriteras och i detta räknas åtgärder in som riktas mot såväl 
byggnation som beteende. Detta ska resultera i att energianvändning-
en per kvadratmeter ska halveras jämfört med mätningarna 2011 
snarast möjligt med hänsyn till ekonomiska förutsättningar och tek-
nologisk utveckling.

All energianvändning följs upp och det arbetas löpande med energieffektiviseringsåtgärder. Förbruk-
ningen har inte halverats men minskat betydligt. Där åtgärder vidtagits kan man se stora vinster. Som 
exempel har man under 2018 gjort energieffektiviseringsåtgärder på Ängsbyns förskola vilka gett en 
minskning på 43,8% av den totala årsförbrukningen.
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Kommunens verksamheter ska vara 100% fossilbränslefria i all 
energianvändning

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska fossilbränsle för uppvärm-
ning fasas ut snarast möjligt. Utbyggnad av förnybar energiproduktion 
med hänsyn till ekonomiska förutsättningar och teknologisk utveck-
ling ska stimuleras och främjas.

Under 2018 blev näst intill all uppvärmning till kommunala fastigheter fossilfri och all el är grön. Inom 
kommunens fastighetsbestånd finns solvärme på Malenbadet och solceller på Strandängsskolan och 
Skogsbyns förskola. Under 2018 producerades det 23 262 kWh på Strandängsskolan vilket motsvarar 
ljus från en gammeldags glödlampa i ungefär lika många dygn. Skogsbyns förskola i Förslöv som invig-
des 2018 har byggts med bergvärme och solceller.

Kommunen informerar aktivt om effektiv energianvändning och 
förnyelsebar energiproduktion inom kommunen befrämjas

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska Kommunen informera aktivt 
om effektiv energianvändning. Kommunen informerar fortlöpande 
om utveckling av förnyelsebar småskalig energiproduktion. Före-
visningar av tillgängliga och nya tekniker demonstreras på offentlig 
plats tillsammans med råd om hur man som enskild kan minska sin 
energianvändning. Kommunen ska aktivt bidra till att underlätta för 
enskilda och verksamheter att vidta åtgärder för att producera egen 
energi på de sätt som är möjligt. Åtgärder för att underlätta utbyggnad 
av småskalig energiproduktion befrämjas.

Under 2018 har Miljöavdelningen fördjupat sitt samarbete med energirådgivarna och samordnat till-
syn, information till allmänheten. De har också ordnat en konferens om solel för företagare i Båstads 
kommun med föreläsningar och utställare. Miljöavdelningen har riktat en stor del av tillsynen av de 
verksamheter som ingår i tillsynsplanen mot energianvändning och energieffektivisering och arbetet 
kommer att fortsätta under 2019. Miljöpriset 2018 delades av två vinnare. En av vinnarna var Willab 
Garden AB som prisades för sin satsning på solenergi. Genom investeringar i solpaneler produceras 
26% av det totala elbehovet på anläggningen i Östra Karup med hjälp av solen.

Transporter
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Transporter
Transportsektorns utveckling med nya tågförbindelser i kommunen har öppnat nya möjligheter för 
energieffektiva transporter och ökat nyttjande av kollektivtrafik. Inom el och uppvärmning är kommu-
nen nästan i mål vad gäller utfasning av det fossila men vad gäller transporterna finns det utmaningar 
och mycket arbete återstår.

Prioritera och främja gång-, cykel- och kollektivtrafik

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska gång och cykeltrafik priori-
teras. Detta innebär bland annat 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.

Det har skett omfattande utbyggnad av cykelnätet: Bjäre Banvall mellan Grevie och Båstad, samfinan-
sieringsprojekt med Trafikverk med ny sträckning av Kattegattleden via Torekov, samt gång- och cykel 
väg mellan Förslöv och Fogdarp och längs Vistorpsvägen vid Förslövs station. 

En ny vandringsslinga i Hemmeslöv och vidare mot Laholms kommun har också anlagts och invigts 
under året.

Detaljplanen Hemmeslöv 5:17 där bostäder har mycket god förbindelse till kollektivtrafik möjliggör 
ett liv utan fossilberoende transporter har vunnit laga kraft.

Dessvärre har andelen transporter med kollektivtrafik inte ökat i kommunen men andelen resor som 
gjorts med tåg har ökat markant och har en fortsatt positiv trend.

Effektivisering av transporter för kommunens 
verksamheter

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska det vid upphandling tas sär-
skilt hänsyn till transporter. Närproducerade råvaror eftersträvas så 
långt som möjligt. Användning av tekniska innovationer som medför 
mindre resande, eller användning av transportsektorn, främjas.

Vid upphandling ställs miljökrav där miniminivån är att de ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens 
baskrav för varorna i fråga. Kommunen fäster stor vikt vid att miljöanpassade produkter offereras 
men kan inte ställa krav på närproducerat.

Ersätta fossila och främja förnybara bränslen

Enligt Miljö och Energiprogrammet ska Båstads kommun vara helt 
fossilbränslefri i alla transporter kommunen äger eller nyttjar till 
2022. Fordon som drivs av förnybara bränslen ska prioriteras och an-
vändande av dessa framför fossilbränsledrivna fordon ska stimuleras.

I slutet på 2018 bildades en ny centralt organiserad fordonsorganisation som bland annat kommer att 
arbeta med effektivisering och grön omställning av fordonsflottan. Arbetet har just startat och under 
2019 kommer nya riktlinjer för fordon att tas fram vilket möjliggör bättre styrning och uppföljning av 
fordonsflottan. Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav 2018 är enligt natio-
nell statistik 41,2% att jämföra med 43,9% 2017. Detta är något under rikssnittet på 44,9%. Siffrorna 
avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag. I 
topp i Sverige ligger Helsingborg med 79,8% och i botten Lycksele med 2,2% (källa:KKiK).  

Inom vård och omsorg gjordes det en ruttoptimering av hemvårdens bilkörningar för att minska onö-
dig körning och under 2019 och kommer det att införskaffas fler elcyklar.

Under året beslutades det att införas förmånscyklar och det har också arbetats med få rutiner på plats 
för att systematiskt följa upp och analysera tjänsteresorna inom kommunens verksamheter. Detta har 
skett inom projektet Fossilbränslefritt Skåne 2020. Under 2018 minskade flygresorna en del till för-
mån för tåg men det finns fortsatt mycket arbete att göra med att ställa om och effektivisera transpor-
ter och resor. 

Utsläpp av kväveoxid, savveloxid, marknära ozon och 
VOC ska minimeras

Områden med högre värden ska prioriteras för att åtgärder ska kun-
na sättas in. Detta hänger nära samman med utsläpp från transpor-
ter och kommunen kan påverka genom planering av bebyggelse och 
infrastruktur.

2018 startade ArtDatabanken en ideell uppföljning av marina arter genom att 

övervaka sjöstjärnor och kräftdjur. Uppföljningen väckte nyfikenhet bland sport-

dykare som bidrog till ett ökat antal rapporter av marina arter på Artportalen. 

ArtDatabanken hoppas att fler dykare ansluter sig under 2019. 

Läs mer på www.artdatabanken.se

Vad kan du göra?
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Bebyggd miljö

Bebyggd miljö

Att bygga och planera energieffektivt  är att bygga och planera för framtiden. Det är viktigt att inves-
tera klimatsmart i kommunens fastigheter och att informera och vägleda kommuninnevånarna om 
energieffektiva fastighetsåtgärder. Framtidssäkring av ny bebyggelse bör ses över där inventering av 
lägsta höjd över nuvarande havsnivå är ett exempel på hänsyn som bör vägas in.

All nybyggnation ska vara energi-, och resurseffektiv 
och med ett hållbarhetsperspektiv

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska tillgängligheten för gång och 
cykeltrafik prioriteras tillsammans med närheten till kollektivtrafik. 
Val av material ska utredas för att nybyggnationen ska kunna ske på 
ett så miljöanpassat och resurssnålt sätt som möjligt. Dessa kriterier 
ska vara aktuella under byggnadernas hela livslängd. Utbyggnad ska 
göras utan att det har negativ inverkan på människors hälsa och förut-
sättningar för biologisk mångfald.

Utgångspunkten är att uppfylla Plan och bygglagens krav på ekologisk, social och ekonomisk hållbar-
het. Under året har detaljplanen Hemmeslöv 5:17 vunnit laga kraft. Där har bostäderna mycket god 
förbindelse till kollektivtrafik vilket möjliggör och underlättar en vardag utan fossilberoende transpor-
ter. Vid upphandling tillämpas de miljökrav som finns i kommunens upphandlingspolicy vad gäller till 
exempel krav vid upphandling av entreprenader eller inköp av kemikalieartiklar.

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

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska grönstruktur och tätortsnä-
ra rekreation förbättras och utvecklas. Inomhusmiljön i kommunens 
nyttjade fastigheter och lokaler ska inte påverka hälsan negativt. Bul-
lerstörningar ska vara kartlagda och åtgärdade. Då det krävs större 
åtgärder ska en åtgärdsplan för bullersanering finnas och radonföre-
komster ska vara kartlagda.

Radon kontrolleras i kommunens tillsynsobjekt och man ger också information och rådgivning till 
allmänheten vid t.ex. bygglov. Det har under året kommit en ny nationell handlingsplan för radon.

I både Hemmeslöv och Förslöv har nya planer för bostadsområden arbetats fram i områden med när-
het till goda bussförbindelser, centrum och rekreation i form av grönområden. 
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I EU Interreg-projektet Smart Cities Accelerator arbetar Båstads kommun tillsammans med några 
andra svenska och danska kommuner, universitet och företag med en insats som handlar om energief-
fektivisering, inomhusmiljö och smarta skolbyggnader. Arbetet fortsätter under 2019. 

Effektiva och miljövänliga avlopp

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska enskilda och kommunala av-
lopp vara godkända enligt miljöbalken och styrande förordningar. De 
ska vara effektiva i rening och upptag av gödande ämnen.

2012 antogs en landsbygdsstrategi för utbyggnaden av kommunalt avloppsnät i Båstads kommun 
med revidering våren 2017. Inom de områden där kommunalt avlopp planeras inom tio år sker ingen 
inventering. I kommunen finns 2500 enskilda avlopp, 2000 av avloppen planeras att ingå i invente-
ringen. Hittills har 800 enskilda avlopp inventerats. 80 % av de inventerade avloppen är äldre anlägg-
ningar med bristande rening. 200 avlopp inventeras/år. Med nuvarande investeringstakt beräknas 
inventeringen vara slutförd år 2023.

Hållbar förtätning före utbredning vid exploatering 
och nybyggnation

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska skyddsvärda naturområden, 
god jordbruksmark, strand- och kustvärde, samt kulturarv i ett brett 
perspektiv särskilt skyddas vid exploatering. Kulturarv i ett brett per-
spektiv innefattar allt från kulturmarker till ängsmark.

Under året har en detaljplan i centrala Grevie vunnit laga kraft, ett exempel på hållbar förtätning. Pl-
anavdelningen har under året även arbetat med förtätningsprojekt i form av projektet Banken 1, även 
känd som Ica Gamlegården, där drygt 30 nya bostäder och utökad handel ska tillkomma i centrala 
Båstad. Förtätningsprojekt avser inte bara bostäder, i Östra Karup pågår en detaljplan för Willab som 
inte tar obruten mark i anspråk utan förtätar befintligt verksamhetsområde. Utvecklingsstrategin för 
översiktsplanen som varit ute på samråd värnar jordbruksmark och förespråkar hållbar förtätning i 
kommunens tätorter.

 Från och med 1 juli 2018 kan du som småhusägare ansöka om bidrag för ra-

donsanering. Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara 

rimliga för åtgärderna. Länsstyrelsen Skåne ansvarar för handläggningen.

Läs mer på www.boverket.se

Vad kan du göra?

Minskad användning av naturfrämmande och 
hälsovådliga ämnen

Enligt miljö och energiprogrammet ska Miljömärkta produkter väljas 
och detta ska ske i upphandlingsskedet. En inventering av kemikalier 
och farliga ämnen ska genomföras inom alla kommunens verksamhe-
ter. En plan ska också upprättas för hur dessa ska hanteras.

Under 2018 har arbetet med en översyn av kommunens upphandlingspolicy startat där bland annat 
miljöaspekterna tydligare kommer att ingå. Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 
under hela året är 29% vilket är nära målet på 30%. I topp i den nationella statistiken ligger Vellinge 
på 80% och i botten Tomelilla på 8% (Källa:KKiK)

Elektromagnetiska fält från kraftledningar, radio- och 
mobilmaster och andra strålkällor får inte överskrida 
godkända rekommendationer från statliga myndigheter

Särskild hänsyn ska tas vid förskolor och skolor eller andra platser 
där barn och unga vistas i organiserad form.

Gränsvärden och rekommendationer efterföljs.

Visste du att?

Båstad kommun har sedan 1987 delat ut ett Miljöpris. Syftet med priset är att 

främja insatser som leder till en utveckling av kommunen, förbättring av vår 

gemensamma miljö och/eller innovationer som stärker en eller fler områden som 

de nationella miljömålen pekar ut som viktiga. 2018 delades priset mellan Willab 

Garden AB och Ann och Lars Elofsson.
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Visste du att?

Nära nog all uppvärmning och el till 

kommunala fastigheter är nu fossilfri.

Det finns cirka 900 meter spänger på Äle 

mosse. Välkommen ut och upptäck!

 Man kommer långt på lite rester. Tjugo banan-

skal räcker för att en stadsbuss som drivs av 

biogas ska kunna köra 200 meter.

Den totala ytan för naturreservat i 

Båstad kommun är 10330 hektar, vilket 

inkluderar 13 reservat både till havs och 

på land. 

Kommunen fortsätter med åtgärder för 

bättre avfallshantering genom att pre-

miera de som sorterar med lägre taxor.

IT-avdelningen har sedan länge haft riktlinjer 

för Grön IT som handlar om att göra miljömäs-

sigt fördelaktiga val och åtgärder med kommu-

nens IT-miljö.
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Vill du veta mer?

Läs mer om miljöarbetet i Båstads kommun på www.bastad.se

Har du frågor om miljöbokslutet eller andra funderingar om kommunens 
övergripande miljöarbete, kontakta:

Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare

carolina.holgersson.ivarsson@bastad.se 

0431- 776 19

Tack för att du läst 
Båstads kommuns miljöbokslut!

35



Besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 Båstad
Postadress: 269 80 Båstad

Telefon: 0431- 770 00
E-post: bastads.kommun@bastad.se
Webbplats: www.bastad.se
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