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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.

Inledning 

I miljöbokslutet kan du läsa om det arbetet som gjorts under det gångna året. Bokslutet är 
till för att informera och ge en samlad och överskådlig bild av kommunens miljöarbete i 
relation till lokala och nationella miljömål och visar även hur de kopplar an till de globala 
hållbarhetsmålen. Miljöbokslutet kan också fungera som vägledning när prioriteringar ska 
göras i budgetarbetet genom att synliggöra områden där insatser behövs. 

I  Båstads Kommuns Miljö och Energiprogram 2012-2022  pekas inriktningen för mil-
jöarbetet i kommunen ut (reviderat och antaget av kommunfullmäktige 2017 Dnr: KS 
000428/2017-8002017). Kommunens ambition är att vara föregångare i miljö- och energi-
arbetet och visa vilka positiva effekter detta får på det ekologiska, sociala och ekonomiska 
planet. Miljö och Energiprogrammet är ett vägledande och strategiskt inriktningsdokument 
och ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av miljö- och 
energifrågor 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 
miljöbokslutet kan du läsa om de fem olika områdena och om arbetet med inriktningsmålen. För 
varje inriktningsmål indikeras en trendsymbol som indikerar tillstånd och avstånd till målet. 
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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 utvärde-
ring 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 luftkvalitet och försurning (Källa: 
Naturvårdsverket). 

Båstads kommuns Miljö- och Energiprogram bygger på de 16 nationella miljökvalitetsmålen 
och de regionala miljömålen. Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och är de natio-
nella mål som bidrar till att vi uppnår den miljömässiga dimensionen av de globala målen 
för hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030. Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhets-
målen antogs i FN 2015 och är en handlingsplan för människornas och planetens välstånd. 
Det är Länsstyrelsen som samordnar det regionala miljöarbetet och tar fram och följer upp 
regionala mål. De regionala miljömålen för Skåne innefattar 15 av de nationella miljökvali-
tetsmålen, undantaget är Storslagen fjällmiljö, samt länsegna mål för begränsad klimatpå-
verkan. Modellen nedan visar de olika nivåerna från det lokala till det globala.

Agenda 2030

Miljökvalitetsmålen
Skånes åtgärder 
för miljömålen Båstads kommuns 

miljö- och energiprogram
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Så arbetar vi med miljö 

De lokala målen är en viljeinriktning för Båstads kom-
mun och arbetet med dessa frågor har sin grund i 
lagstiftningen genom bland annat miljöbalken och 
av riksdagen fastställda handlingsprogram för 
miljöarbetet i Sverige. Kommunen kan arbeta 
med och påverka miljöfrågor på många olika 
nivåer  i organisationen. Syftet med det kommu-
nala miljöarbetet är att bidra till en långsiktig 
hållbar samhällsutveckling. Båstads kommun har 
stora värden i sina omgivningar och dessa tillgång-
ar måste skötas ur ett långsiktigt och hållbart per-
spektiv. 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 biologisk mångfald. Vi arbetar också för att skapa förutsättningar för att våra medborg-
are ska kunna leva och konsumera mer hållbart, vad gäller t.ex. resande,  återvinning och 
sortering av matavfall. Nya bostadsområden, arbetsplatser och handelsplatser ska ha till-
gång till buss eller tåg, jordbruksmarken ska värnas.

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

LÄRANDE OCH KUNSKAP i skola och förskola får eleverna miljökompetens. Andra med-
borgare får också miljökunskap genom kommunens verksamheter, medarbetare, brukare 
och besökare på olika evenemang och på biblioteken. 

KOMMUNEN SOM ORGANISATION arbetar med energieffektivisering i sina fastigheter, 
minskat matsvinn, utfasning av fossilt drivmedel, ökad andel solenergianläggningar och 
miljökrav vid upphandlingar. 

UTVECKLING OCH INNOVATION inom miljöområdet, bl.a. 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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Miljöarbetet 2019

Båstad ska enligt nämndsmål 4 vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö och håll-
bart samhällsbyggande. Enligt Aktuell Hållbarhets ranking 2019 hamnade Båstads kommun 
på plats 53 av 290 och tappade 14 placeringar. I kommungruppen Mindre städer och lands-
bygdskommuner hamnar Båstads kommun på plats 14 av 136. I Skåne hamnar vi på plats 
8 av 33 kommuner 2019 (Källa: Aktuell Hållbarhet). Under 2018 tog kommunen fram sitt 
första Miljöbokslut. Årets bokslut har utvecklats ytterligare genom att inkludera ett antal 
nyckeltal som kommer att följas upp årligen. Detta är ett fortsatt utvecklingsarbete i syfte 
att få en tydligare bild av status och förändringar inom miljöområdet och bättre underlag 
för styrning och beslut.

Vi är en liten kommun och arbetar utifrån våra resurser och specifika förutsättningar med 
att nå målen och möta de utmaningar som finns. För att lyckas behövs samverkan och prio-
riteringar som styr mot långsiktigt hållbara lösningar. Under 2019 har arbete och åtgärder 
kopplade till miljömålsättningarna fortsatt. Till exempel med planläggning av våtmarker, 
anläggning av gång- och cykelvägar, utfasning av fossila bränslen, energieffektivisering och 
tillsyn av utsläpp till mark och vatten. Under 2019 har det startats upp ett arbete med Ag-
enda 2030 och Globala Hållbarhetsmålen och det arrangerades en Hållbarhetsvecka under 
hösten. 

Höjdpunkter från året

» Det öppnades en ny etapp gång- och cykelväg på Bjäre banvall mellan Förslöv och Grevie. 
» Genom en hög miljöstandard inom projektet med om- och nybyggnation på Förslövs F-6  
   skola har kommunen för första gången beviljats grönt lån från Kommuninvest. 
» Krav i upphandlingar på att flera livsmedel ska vara ekologiska och ett påbörjat arbete
   med att öka andelen närproducerat.
» En samlad fordonsorganisation har kommit igång vilket underlättar arbetet mot en mer 
   resurseffektiv och fossiloberoende fordonsflotta.
» En ny regional avfallsplan med nya mål är tagen under 2019 med start att gälla 2020.
» En hållbarhetsvecka med fokus på Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen hölls i 
   oktober där man bland annat fokuserade på klimatförändringar och hållbar konsumtion. 
» Flera skolor har arbetat med matsvinn och återbruk. På Förslövs skola har eleverna till 
   exempel arbetat med Nobelpris och delade ut ett Miljöpris. Vann gjorde åk 1 för deras 
   idéer om hur man minskar matsvinn. Grattis!
» Planavdelningen har under året börjat använda en värderingsros om klimatsmart 
   planering vid framtagande av detaljplaner som innehåller bostäder. Värderingsrosen ger 
   en god skattning om hur klimatsmart bebyggelsen är. Verktyget är framtaget av 
   Region Skåne.
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Utmaningar framåt

Inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås till 2020 
i Skåne län. Endast två mål, Frisk luft och God bebyggd miljö, bedöms ha en positiv utveck-
ling. Två mål, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv, har en fortsatt negativ 
utveckling (Källa: Länsstyrelsen Skåne). I åtgärdsprogrammet för miljömålen i Skåne har 
fem utmaningar identifierats som särskilt viktiga för miljöarbetet; Hållbara transporter, 
Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag, Hushållning med Skånes mark- och vattenre-
surser, Skydd av Skånes natur- och kulturvärden samt Hållbar konsumtion (Källa: Länssty-
relsen Skåne). 

Till de utmaningar som identifieras i Båstads kommun framöver hör arbetet med länsstyrel-
sens inventerade förorenade fastigheter, bättre kontroll och analys av områden som yt- och 
grundvatten, buller, luftkvalitet, erosion och grundvattennivåer. Inventeringar av marina och 
landbaserade ekosystem är ett annat område där insatser är önskvärda. Överlag finns behov 
att få en mer samlad analys av rådata i syfte att se trender avseende miljöstatus i vår kom-
mun. Klimatförändringar är också ett faktum vilket kommer att ha stor påverkan på vårt 
samhälle. För att kunna se och utvärdera förändringar samt även planera framtida åtgärder 
behövs ett bra underlag med långa mätserier. Arbetet med klimatanpassning, omställning 
till fossiloberoende och mer hållbar resursförbrukning inom kommunens ordinarie verk-
samhet behöver växlas upp. För en positiv utveckling vad gäller miljömålen krävs det strate-
giska satsningar och prioritering av resurser.
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Visste du att...

...under 2019 var det drygt 10 000 som använde Bjäre Banvall mellan Grevie och Förslöv. 
Leden har blivit populär för cykling, vandring och ridning. Rullskidor och skateboard funge-
rar också fint!

...i havet utanför Båstad och Hemmeslövs finns ett sammanhängande, men glest bestånd av 
ålgräs. Ålgräs fungerar som barnkammare för olika marina arter och hjälper också till att 
minska erosion på land.

...under 2019 ökade andelen som har fyrfackskärl i Båstad med full källsortering  från 68 % 
till 77%.

...antalet utförda trädgårdskärls tömningar ökade från 34 370 st. till 48090 st. på ett år.  Mer 
trädgårdsavfall åker nu kollektivt med fossilfritt bränsle i NSRs avfallstransporter!

...restavfallet minskat med strax över 10 kg/person i Båstad under 2019. Bra jobbat!

...Båstad kom på sjätteplats i Avfallssveriges ranking över bästa avfallskommun i Sverige 
under förra året. Rankingen gällde 2018.

...i svenska vatten finns de största tätheterna av tumlare i södra Kattegatt och norra delen av 
Öresund. Under våren och sommaren kan man vid Hallands Väderö få se tumlare om man 
har tur. 

...Skåne är det artrikaste länet i Sverige men har även flest hotade arter. Ungefär tio procent 
av Sveriges djur, växter och svampar är hotade. Det innebär att över 2 000 arter riskerar att 
försvinna (Källa: Länsstyrelsen).

...i slutet på året fick en hel del förmånen att se en rekordstor flock bergfinkar passera, den 
har uppskattas att innehålla ca 7 miljoner fåglar! Vi fick även besök av sibirisk knölsvärta till 
många fågelintresserades glädje. 
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Vad kan du göra?
5 tips - så bidrar du till biologisk 
mångfald

1. Rensa inte bort allt ogräs
Det vi ser som ogräs kan ofta vara en viktig resurs för 
andra arter. 

2. Välj gamla mormorsväxter
Försök att få in mer vilda sorter av inhemska arter i 
den egna trädgården. Man kan plocka frön själv eller 
fråga sin trädgårdshandlare.
 
3. Låt gräsklipparen vila
Gräsmattan ska helst inte ansas mer än nödvändigt. 
Golfbaneidealet är långt borta om man vill främja bio-
logisk mångfald.

4. Planera för lång blomning
Se till att alltid något i din trädgård är i blomning, från 
tidig vår till sensommar.

5. Hjälp småfåglar och vildbin lite extra. 
Om du har väldigt lerig eller mullrik jord i trädgården 
kan du blanda ut den med sand i ett soligt och gassigt 
hörn, så blir marken mer lockande att bygga bo i. 

Läs mer genom att 

scanna QR-koden
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Vatten 

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 områden, som till exempel jordbruk och avlopp. Enligt Miljö- och Energi-
programmet ska Båstads kommun vara öppen för nya alternativa metoder att rena vatten 
och att minska utsläpp för att därigenom bevara kust och vattendrag. 

Grundvatten och dricksvatten av god kvalitet

Enligt Miljö- och Energiprogrammet skall grundvattnets kvalitet 
vara anpassad till respektive användningsområde som t.ex. dricks-
vatten 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 kvalitén och tillgång på kommunens grund-
vatten. 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 senaste åren har vi upplevt vattenbrist under 
de torra sommarmånaderna och det  har vidtagits åtgärder för att säkerställa vattentill-
gången. Arbete pågår med att trygga dricksvattenförsörjning för södra delen av kommunen 
genom anslutning till sydvatten. 

Många års användning av bekämpningsmedel visar sig tyvärr som spår i vårt grundvatten 
idag och vi har återkommande problem med bekämpningsmedel och nitrat, brunnar har 
stängts på grund av PFAS. PFAS, eller högfluorerade ämnen, har skapats av oss människor 
för att stöta bort fett, smuts och vatten. De hittas bland annat i kastruller, funktionskläder, 
möbeltyger, impregneringssprayer och skönhetsmedel. 

NSVA, som ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten, arbetar med 
ständiga förbättringar där bl.a. reningsverkets processer optimeras för att minimera påver-
kan på vår omgivning och med att förbättra vattenkvalitén på det vatten som släpps ut från 
hushåll och verksamheter. Detta sker främst genom närvaro vid remissärenden, genom rik-
tade och allmänna kommunikationsinsatser samt genom provtagning i ledningsnätet. NSVA 
har tillsammans med kommunen tagit fram föreskrifter till flera vattenskyddsområden. 
Ansökan för två vattenskyddsområden är inlämnade under året (Axelstorp/idrottsplatsen/
Malen samt Eskilstorp).

Inom detta område det finns det fortsatta utmaningar, till exempel att få en bra bild av hur 
kvalitet och grundvattennivåer utvecklar sig över tid.  Vi bör arbeta mot att vattenkvaliteten 
långsiktigt skyddas samt att grundvattenbildning och vattenförsörjning säkerställs. Enligt 
Länsstyrelsen är tillgången till grundvatten generellt sett god i Skåne men vattnets kvalitet 
påverkas negativt av en rad olika verksamheter. Grundvattnet behöver beaktas mer och ges 
större tyngd inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning (Källa: 
Länsstyrelsen Skåne).



11

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 mångfald. 

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 släpp-
tes ut för decennier sedan fortsätter att påverka vattnet. Kommunen arbetar systematiskt 
med inventering och tillsyn av enskilda avlopp och tillsyn av lantbruksverksamheter.

Övergödningssituationen är allvarlig i Skåne. Andelen jordbruksmark är stor och de enskil-
da avloppen många samtidigt som den fysiska påverkan på våra vatten är utbredd. Många 
åtgärder har genomförts och utsläppen av övergödande ämnen minskar men åtgärdsbeho-
vet är fortfarande mycket stort (Källa: Länsstyrelsen Skåne).

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 förutsättningar 
för biologisk mångfald. 

Kommunen arbetar löpande med tillsyn av verksamheters utsläpp till omgivningen. I alla 
nya detaljplaner 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. Ett förslag till 
dagvattenplan påbörjades under 2019 ska handläggas för politiskt beslut, arbetet fortsätter 
under 2020. I dagvattenplanen anges riktvärden som ”utsläppare” ska klara för att få släppa 
sitt dagvatten. I dagvattenplanen finns också områden som markeras om de riskerar att inte 
klara dagvattenplanens riktvärden. Under året har utbyggnad av  dagvattenmagasin /över-
svämningsytor i Förslöv slutförts.

Skyddszoner kring vattendrag och sjöar

Genom att införa skyddszoner kan man förhindra bortspolning 
av näringsämnen, minimera erosion och förhindra övergödning. 
Skyddszoner kan också minska läckaget av gödande ämnen. På lång 
sikt kommer det att leda till friskare vatten och friskare hav.
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Strandskydd beaktas i kommunens översiktsplanering och detaljplanläggning. Vid grävning 
i vattenskyddsområden har NSVA en rutin med intyg för entreprenörer om vidtagande av 
försiktighetsåtgärder för att förhindra negativ påverkan. 

En framtida åtgärd skulle kunna vara att vid kommunens utarrendering av jordbruksmark 
ställa krav eller uppmuntra till skyddszoner kring vattendrag. Skydd vid vattendraget 
Stensån vore önskvärt då detta vattendrag kan påverka grundvattenuttaget (Eskilstorpstäk-
ten).

Enligt Länsstyrelsen har arter förstörts eller skadats av bland annat exploatering, rensning-
ar, vattenuttag och bekämpningsmedel. Skydd av sjöar och vattendrag har prioriterats men 
går trögt. 17 procent av de bedömda skånska ytvattenförekomsterna uppnår god status 
(Källa: Länsstyrelsen Skåne).

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 skyddas mot 
ingrepp och störningar. Godkänt badvatten året runt och störningar 
från trafik på vattnet ska vara försumbara inom särskilt känsliga och 
utpekade kustområden. 

I översiktsplanen som under året gått ut på granskning har inga nya kustnära områden 
pekats ut som lämpliga för bebyggelse. Det tas regelbundna prover på badvattnet vilka 
kommuniceras via kommunens hemsida och vid dåligt badvatten avråds från bad. Vatten-
kvaliteten kan variera starkt, till exempel beroende på skiftningar i vädret. Starkt solljus och 
lugnt väder kan till exempel ge algblomning. Dessutom behöver algerna näringsämnen som 
kväve och fosfor. Tillskott av näringsämnen, exempelvis fosfor, kan ske genom människans 
övergödning, men det kan också åstadkommas genom att naturligt näringsrikt djupvatten 
förs upp till ytskiktet där algerna utvecklas. 

NSVA jobbar för att bräddtillfällena ska bli färre. Bräddning är ett tillfälligt utsläpp av av-
loppsvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat. Bräddning sker 
framförallt i samband med kraftigt regn och snösmältning eller vid höjda vattennivåer i 
samband med storm.

Under en stor period av 2019 har det varit ovanligt låga syrenivåer i bottenvattnet vid en 
mätstation i Skälderviken, vilket kan innebära att bottenlevande organismer tar skada eller 
flyr. Mätningar utförs av Nordvästskånes kustvattenkommitté (NVSKK). NVSSK består av 
kommunerna Båstad, Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Kommittén driver ett samord-
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nat recipientkontrollprogram vars syfte är att långsiktigt följa miljöförändringarna i områ-
det. Kommunen är även med i Kattegatts kustvattenråd. 

Region Skåne och Länsstyrelsen har tillsammans med några andra skånska kommuner och 
Lunds Universitet beviljats medel för projektet LIFE Coast Adapt. Syftet är att skydda kusten 
mot erosion och havsnivåhöjning genom naturbaserade metoder. Exempel på åtgärder är 
att stärka ålgräsängar och etablering av naturliga rev. Under 2019 gjordes en inventering av 
ålgräs i Båstads kommun. Ålgräs utgör en livsmiljö som främjar biodiversiteten och dämpar 
energin från vågor och vind. Ålgräset är en fröväxt med ett rotsystem som kan stabilisera 
sanden på botten i grunda områden (Källa: LIFE Coast Adapt).

Övergödning, svaga fiskbestånd, bottentrålning, bifångster, miljögifter, skräp och exploate-
ring påverkar havsmiljön. Såväl nationellt som internationellt krävs mer kunskap, hållbart 
fiske, fler skyddade områden samt åtgärder och bevakning av miljögifter och skräp. Länssty-
relsen Skåne har haft ett naturreservat på samråd och tagit fram förslag till beslut om bil-
dande av Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstads kommuner (Källa: Länsstyrelsen Skåne).

Föroreningar av mark-, yt- och grundvatten ska minimeras

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska Halterna av naturfrämman-
de 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, han-
tering och spridning av bekämpningsmedel samt gödselhantering och utreder utsläpp till 
mark, luft och vatten. Förorenade områden s.k. föroreningsskador kan ha uppstått genom 
att industriverksamheter och annan miljöfarlig verksamhet har lämnat efter sig förorening-
ar. Många ämnen är långlivade och kan ansamlas och spridas i miljön på ett sätt som inte 
kan förutses. Människor, djur och växter kan skadas bl.a. genom kontakt med föroreningar 
via mark eller indirekt via vatten från förorenade områden. Vid tillsyn kontrolleras att un-
dersökningar och saneringar från nedlagda verksamheter utförs på rätt sätt.

Miljöavdelningen bedömer att det i dagsläget finns cirka 100 fastigheter med misstänkt 
förorenad mark i Båstads kommun. Länsstyrelsen har identifierat 86 fastigheter med miss-
tänkt förorenad mark.  Av 86 identifierade objekt i kommunen har 23 inventerats och risk-
klassats. Miljöavdelningen har under 2019 inlett sitt arbete med länsstyrelsens inventerade 
förorenade fastigheter. Arbetet kommer att intensifieras men går långsamt med befintliga 
resurser. Under 2020 kommer fokus att ligga på fastigheter med högst riskklassning. Inom 
ramen för miljömålet Giftfri miljö ska alla områden i Sverige med mycket stor risk eller stor 
risk för människors hälsa eller miljön vara åtgärdade senast 2050. I Båstads kommun finns 
sju stycken av dessa områden.
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Vad kan du göra?
Lägg till din brunn i brunnsarkivet!

I Brunnsarkivet hittar du uppgifter om landets vat-
ten- och energibrunnar. Uppgifterna kommer från 
brunnsborrare och privatpersoner. Brunnsarkivet 
är viktigt för att skydda vårt grundvatten och för att 
planera för en hållbar vattenförsörjning. Vinsterna 
för dig som enskild brunnsägare med att din brunn 
(vatten- eller energibrunn) finns med i det nationella 
Brunnsarkivet är flera: Räddningstjänsten får lättare 
att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljö-
olycka; Andra som vill borra efter vatten eller värme 
i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn 
till din brunn; Kommunen kan se din brunn när de tar 
fram planer för ett område. Du bidrar också till att vi 
alla gemensamt får bättre kunskap om tillgången och 
kvaliteten på grundvattnet!

Läs mer genom att 

scanna QR-koden
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Natur och ekosystem 

I Båstads kommun är omgivningarna en fantastisk till-
gång, från det vilda havet till de skogstäckta sluttning-
arna utmed Hallandsåsen. Dessa tillgångar måste 
skötas på ett hållbart sätt för att säkerställa framti-
dens behov och bevaras för kommande generatio-
ner. Som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd ska 
människor ha tillgång till en god natur- och kultur-
miljö. 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 na-
turområden ska sammanbindas på ett sådant sätt att en naturlig spridning kan ske. 
Inriktningen bör vara att vattendrag och dagvattenhantering inte kulverteras och att 
vandringshinder för fisk undanröjs. 

Vid återställning av ytor har på vissa platser insådd gjorts med ängsblomster samt blomster 
för pollinerare. I skogar lämnas död ved och rishögar för att gynna biologisk mångfald. 
Holkar för fåglar och fladdermöss har satts upp. Vid röjning i skogar lämnas områden med 
sly och tätare buskage för att erhålla olika typer av habitat. I samarbete med Länsstyrelsen 
har naturskyddade områden skötts enligt skötselplaner. Bland annat har ett område mellan 
Rammsjö och Glimminge plantering röjts och våtmarker har grävts ut. Vissa gräsytor som 
tidigare klipps har tillåtits att växa upp för att skapa mer biologisk mångfald. 

Tillståndet för den biologiska mångfalden i Skåne är inte gynnsamt och brukandet av land-
skapet tär på de biologiska resurserna. Markanvändning har fortfarande större påverkan på 
biologisk mångfald än klimatförändringen. Det råder brist på grönblå infrastrukturer som 
möjliggör för arter att sprida sig i landskapet. Exploateringstrycket i det skånska landskapet 
är högt med hård konkurrens om marken. Negativ påverkan från markanvändning tillsam-
mans med klimatförändringar och främmande invasiva arter minskar naturens möjligheter 
att leverera viktiga ekosystemtjänster. Skydd och förvaltning av viktiga livsmiljöer samt 
hantering av främmande invasiva arter och arbetet med grön infrastruktur är viktiga åtgär-
der som behövs för att bevara och gynna den biologiska mångfalden (Källa: Länsstyrelsen 
Skåne).
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Andelen ekologiskt odlad mark ska öka och möta det regionala 
miljömålet 

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska kommunen vid nya arren-
deavtal verka för att jorden brukas ekologiskt och att skyddsvärd 
bruksmark bevaras. Minimera spridningen av naturfrämmande 
ämnen i naturen och underlätta för målet att främja den biologiska 
mångfalden. 

Kommunens markinnehav omfattas inte av någon större areal produktiv jordbruksmark och 
man har begränsade möjligheter att påverka men skulle kunna ställa krav eller stimulera 
vid arrende.

Omvärldens krav på produktion av billiga livsmedel har tvingat fram en rationalisering och 
likriktning inom jordbruket. Landskapet blir mer homogent med liten variation. Mycket av 
den biologiska mångfald som är knuten till odlingslandskapet försvinner och arterna utar-
mas genetiskt när de minskar kraftigt i antal och isoleras i landskapet (Källa: Länsstyrelsen 
Skåne). 

Anlägga nya våtmarker och vid behov restaurera 
befintliga  

Våtmarker främjar den biologiska mångfalden och utgör ett natur-
ligt 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. Våtmarkspro-
jektet Klarningen invigdes 2011 och skötsel av Klarningen görs löpande. På Klarningen har 
vi till exempel haft häckande trana och under 2019 observerades svarthakad buskskvätta, 
en starkt hotad art, och fjällgås som är akut hotad (Källa: Artportalen). Under 2018 fick Si-
narpsdalens intresseförening i samarbete med kommunen LONA-bidrag från Länsstyrelsen 
för anläggande av våtmarker, förstudien slutfördes under 2019 och åtgärder är planlagda till 
2020. 

I Skåne görs många insatser i form av skydd, nyanläggningar, restaureringar och skötsel, 
men Skånes våtmarker fortsätter totalt sett att påverkas negativt av dikesrensningar, utebli-
ven hävd och övergödning (Källa: Länsstyrelsen Skåne).
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Bevarande av Båstads kommuns kustbiotoper, 
levande skogar och utveckling av naturvårds-
områden    

Hela Bjärehalvön är kantad av en unik kust med många skyddsvärda 
naturområden. Det är många av kuststräckorna som är skyddade un-
der bl.a. naturreservat. Detta innebär att förutom att skydda de eko-
logiska förutsättningarna att Båstads kommuns unika landskapsbild också skyddas. 
Enligt Miljö och Energiprogrammet ska kulturarv, rekreationsområden och grön-
strukturytor beaktas vi exploatering. Vandringsstråk och cykelstråk ska utvecklas. 
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 biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för 
att tillgodose behov av områden för friluftslivet. I Båstads kommun finns idag 13 naturre-
servat. Översiktsplanen pekar även ut ett par nya områden som kommunala naturreservat 
för bevarande av skyddsvärda biotoper.

Under året har man planterat strandråg och sandrör vid malen i Båstad och monterat kas-
tanjestaket för att skydda planteringen samt främja dynbildning.
Längs vandringsleder inom kommunen har ledmärkning uppgraderats på flera håll och 
spänger har anlagts på blöta partier för att öka tillgängligheten. Det har också satts ut bän-
kar i naturområden.

Skåne som helhet präglas av ett aktivt skogsbruk vilket fragmentiserat flera hotade arters 
naturliga livsmiljöer. Alltjämt skadas också kulturlämningar i skogsbruket. Enligt rödlistan 
2015 är över 770 rödlistade arter knutna till ädellövskog i Skåne varav flera har sin huvud-
sakliga utbredning här (Källa: Länsstyrelsen Skåne).

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.

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 2019 har 
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en ny regional avfallsplan arbetats fram i samarbete med NSR, denna kommer att börja gälla 
2020. 

Preliminära siffror från NSR för 2019 visar att mängden insamlat hushållsavfall per invå-
nare minskat med över 10%.  Nu närmar sig målet 320 kg/invånare men då får man ha i 
beaktande att Båstad har mer avfall per invånare då turisternas avfall räknas med men inte 
ännu tas hänsyn till i målet. Detta kommer att ändras i nya avfallsplanen.

31 mars 2019 stängdes Svenstad återvinningscentral i Båstads kommun. NSR har informe-
rat om att man kan starta abonnemang för trädgårdsavfall samt att det i villataxan ingår 6 
tömningar av 5 kolli grovavfall per år. Under tre tillfällen under sommaren 2019 samt ett 
under hösten körde NSR kampanjinsamling av trädgårdsavfall. En förstudie NSR gjorde un-
der 2019 visar att framtidens återvinningscentral kanske inte ser ut som dagens med stora 
containrar som signalerar kom hit och släng utan att det kanske istället kan fungera och or-
ganiseras på andra sätt. Den visar också att kunderna under 2019 har ändrat sitt beteende 
kring vilka tjänster som används. Antalet fastighetsnära hämtningar av grovavfall har nästan 
fördubblats, Trädgårdsavfallskärlstömningarna har ökat med 41% på 1,5 år och andelen 
fyrfackskärl har ökat med 9% på ett år. En enkätundersökning har också gjorts till kunder-
na. Resultatet beskrivs som att det är trädgårdsavfallet man främst behöver en lösning på. 
Besöken på en återvinningscentral sjönk med 25% under 2019. Under 2020 kommer NSR 
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tillsammans med kommunen att fortsätta arbeta med att hitta lösningar på avfallshante-
ringen i dialog med näringsliv och medborgare. 

NSR fortsätter också att arbeta med restaurangerna under projektet Kök som räddar käk 
som går ut på att med hjälp av rådgivning minska matsvinnet. De restauranger som hittills 
varit med har minskat matsvinnet med ca 26 % i medel, en del mycket mer. I Båstads kom-
mun har Hovs Hallar varit med. 

Inom kommunens verksamhet har kulturavdelningen ordnat klädbytardag på biblioteket 
i samarbete med Bjäre Naturskyddsförening. På biblioteket hölls också Hållbarhetsveckan 
i oktober där man bland annat fokuserade på hållbar konsumtion och produktion. Bland 
annat var NSR på plats med en bemannad monter där man kunde få tips och information. 

Inom måltidsverksamheten på flera skolor och vårdboenden arbetar man med matsvinn. På 
Västra Karups skola har man till exempel haft en matsvinnstävling. Ett annat gott exempel 
kan tas från Skogsbyns förskola där man skapar nya maträtter av det som annars skulle bli 
slängt, till exempel morotspulver av den restprodukt som blir när man gjort råsaft på morot, 
eller chips av potatisskalen. På Strandängsskolan och Östra Karups skola har man bland an-
nat varit med i kartongmatchen och återanvänt saker i undervisningen, till exempel julpynt 
av värmeljuskoppar och konservburkar. 
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Vad kan du göra?
Bli medborgarforskare!

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Förena 
nytta med nöje och ge dig ut i naturen med öppna och 
nyfikna ögon! Tack vare din rapportering kan man få 
värdefull information för att skydda och rädda arter 
som är viktiga för den biologiska mångfalden. Det kan 
vara en ovanlig eller hotad art som vi vill kunna följa 
förändringar hos. Det kan också vara en främmande 
art som kan vara negativ för artrikedomen. Informa-
tionen är viktig för vår framtida forskning och över-
vakning. 

Rapportera in dina observationer om växter, djur och 
andra naturfenomen. På länken nedan kan du nå rap-
portsystem för frivilligövervakning som SLU driver i 
samarbete med ideella krafter och andra myndighe-
ter. Du hittar också aktuella kampanjer inom medbor-
garforskning.

Läs mer genom att 

scanna QR-koden
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Vad kan du göra?
Rädda käk! Minska matsvinn!

NSR har under 2019 arbetat med ett 20-tal restau-
ranger i nordvästra för att minska matsvinnet genom 
projektet Kök som räddar käk. Arbetet har gett resul-
tat och deltagarna lyckats minska sitt matsvinn rejält. 

Varje år slänger svenska restauranger och storkök 
över 140 000 ton mat. Drygt 60 procent av detta är 
svinn, dvs mat som slängs i onödan. 

Är du krögare och intresserad kontakta NSR. Privat-
personer kan till exempel minska sitt matsvinn genom 
smartare inköp, hålla koll på kylskåpet och förvara 
maten rätt. 

Genom appar som ResQ Club och Karma kan man få 
koll på var det går köpa överbliven mat från restau-
ranger, caféer och matbutiker till ett billigare pris. 
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Energi och klimat 

Den energi som används i Båstads kommun ska komma från uthålliga och förnybara källor. 
Att producera el lokalt ökar försörjningstryggheten och minskar sårbarheten på energisys-
temet. 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 utvärdering av de Svenska Miljömålen 2019 att utsläp-
pen av växthusgaser behöver minska i mycket snabbare takt.

Självförsörjandegraden av förnybar elenergi i bygg-
nader som ägs eller brukas av kommunen ska öka

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska kommunen främja och sti-
mulera småskalig förnybar elproduktion och ta tillvara på Båstads 
kommuns kustnära läge och möjlighet till varierad energiproduk-
tion. 

Självförsörjandegraden av förnybar energi har ökat genom anläggning av solceller och berg-
värme, det finns idag solceller på Malenbadet, Strandängsskolan, Skogsbyns förskola och 
på Hagapark. En satsning med start under 2019 som kommer att pågår hela 2020 görs på 
Förslövs skola, där man bland annat investerar i solceller och bergvärme med spetsvärme 
från fjärrvärme.

Halverad energianvändning per kvadratmeter för 
kommunens förhyrda eller ägda fastigheter

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska en-
ergieffektiviseringsåtgärder prioriteras och 
i detta räknas åtgärder in som riktas mot 
såväl byggnation som beteende. Detta ska 
resultera i att energianvändningen per 
kvadratmeter ska halveras jämfört med 

mätningarna 2011 snarast möjligt med hänsyn till ekono-
miska förutsättningar och teknologisk utveckling.

Båstadhem arbetar med minskad energianvändning och ska 
enligt ägardirektiven vara en föregångare i omställningen till ett 
hållbart samhälle. All energianvändning följs upp och det arbetas 
löpande med energieffektiviseringsåtgärder. Där åtgärder vidtagits 
kan man se stora vinster. Energieffektiviseringsåtgärder på Ängsbyns 
förskola 2018 gav till exempel en minskning på 43,8% av den totala års-
förbrukningen MWh.
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Kommunens verksamheter ska vara 100% fossil-
bränslefri i all energianvändning

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

Båstadhems nuvarande elavtal och gasavtal har tecknats genom HBV. Andelen biogas utgör 
100% av gasleveransen. Elavtalet är ett s.k. bra miljöval - vatten 100%. Under året har fjärr-
värmen varit 100% fossilfri. 

Energianvändningen för uppvärmning och fastighetsel avseende av Båstadhem ägda fast-
igheter har under året varit 97% fossilfri. Inköp av olja avser den av Båstads kommun ägda 
fastigheten Hamnen 3 som förvaltas av Båstadhem AB. På Torekovs skola finns en oljepanna 
kvar. 

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 fortlöpan-

de om utveckling av förnyelsebar småskalig energiproduk-
tion. Förevisningar av tillgängliga och nya tekniker 

demonstreras på offentlig plats tillsammans med 
råd om hur man som enskild kan minska sin 

energianvändning. Kommunen ska aktivt bi-
dra 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.

Miljöavdelningen har samarbete med energi- och klimatråd-
givarna och samordnar tillsyn och information till företag och 
privatpersoner vid tillsyn och remisshantering.

Miljöavdelningen har riktat en stor del av tillsynen av de verk-
samheter som ingår i tillsynsplanen mot energianvändning och 

energieffektivisering och arbetet kommer att fortsätta under 2020. 
Bidrag från Båstads kommun har getts till barn- och ungdomsfören-

ingar för energieffektivisering och tillgänglighetsanpassning. 
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Transporter 

Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom 
energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen. Inrikes transporter står 
för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser (Källa: Trafikverket).

Transportsektorns utveckling med nya tågförbindelser i kommunen har öppnat nya möjlig-
heter för energieffektiva transporter och ökat nyttjande av kollektivtrafik. Vad gäller trans-
porter inom kommunens verksamhet pågår arbetet med omställning. 

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. 

Utbyggnaden av Bjäre Banvall har fortsatt och en förlängning av gång-, cykel- och rekrea-
tionsled från Grevie till Förslöv skapar bättre förutsättning för cykelpendling och rekreation 
i närområdet.

Ett nytt väderskydd för cyklar har kommit på plats vid Båstads station och vid ett flertal 
ställen har offentliga cykelpumpar monterats vilket kommer allmänheten till nytta. Satsning 
på cykelinfrastruktur kommer medborgare till nytta, är bra för miljö och hälsa, men också 
för vår besöksnäring där cykling blivit ett växande inslag. 

I granskningshandlingen av Båstads kommuns 
nya översiktsplan pekas ett antal nya gång- och 
cykel- samt kollektivtrafikstråk ut. Flera av 
översiktsplanens strategier bygger på att 
möjliggöra ett hållbart resande och minska 
bilberoendet inom kommunen. Genom att 
planera för ny bebyggelse i kollektivtra-
fiknära lägen kan kommunen skapa förut-
sättningar för ett ökat resandeunderlag. Med 
ett ökat antal resande på en buss- eller tåglinje 
ökar också möjligheterna för kollektivtrafiken 
att utvecklas och få ett förbättrat turutbud. 
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Kommunen kan inte besluta om åtgärder längs de statliga vägarna, så som att anlägga gång- 
och cykelvägar, men arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för nya stråk genom att 
deltaga i olika nätverk, forum och genom remisshantering.

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 Upphandlings-
myndighetens baskrav för varorna i fråga. Kommunen fäster stor vikt vid att miljöanpassade 
produkter offereras och har under året startat upp ett arbete med att undersöka hur ande-
len närproducerade livsmedel kan öka. Inom vård och omsorg minskar transporterna och 
utsläpp genom att köra ut kyld mat vilket innebär färre körningar då kyld mat kan tas med 
vid till exempel morgonbesök och inte kräver speciella matrundor.

Kommunen har sedan november 2018 en centralt organiserad fordonsorganisation som 
bland arbetar med att effektivisera våra transporter. 

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 
användande av dessa framför fossilbränsledrivna fordon ska stimu-
leras.

I slutet på 2018 bildades en ny centralt organiserad fordonsorganisation som bland annat 
arbetar med effektivisering och omställning av fordonsflottan, framtagande av riktlinjer och 
styrdokument påbörjades 2019. Det finns rutiner för att följa upp bränsleförbrukning i vår 
fordonsflotta och för tjänsteresorna inom kommunens verksamheter. 

Under 2019 har Vård och omsorg minskat antalet bilar och det har införskaffats fler elcyk-
lar. Kommunens utförarenhet för gata och park byter successivt ut handverktyg och maski-
ner som drivits med fossila bränslen till verktyg och maskiner som drivs med el. Det är dock 
långt kvar till en fossilfri fordonsflotta och i nuvarande takt med befintliga resurser kommer 
inte målet att uppnås till 2022. För att minska andelen fossilt bränsle i kommunens fordon 
behöver tillgången till fossiltfritt öka. Idag finns det ett tankställe som erbjuder fordonsgas 
i Båstad vilken kan användas av fordon med placering på norra sidan. För fordon placerade 
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på södersidan är detta för lång körsträcka.  Den geografiska fördelningen av fordon idag är 
ca 70 i norra och 50 i södra delen av kommunen. Fler laddstationer, till exempel på Bjäre-
dalen i Förslöv och Skogsliden i Båstad skulle ge möjlighet till ökad andel eldrivna fordon. 
För RME och HVO diesel finns det idag inget tankställe, RME infördes under en tid på prov 
på kommunens centralförråd vilket var kostsamt och medförde en ökad påväxt i tankarna. 
2019 var 11% av den totala bränsleförbrukningen i fordonsflottan fossilbränslefri. Andelen 
miljöbilar i kommunorganisationen är 42,1, för riket ligger snittet på 45,2. Vad gäller tjäns-
teresor med flyg så minskar de i liten omfattning och takt. 

Vårt avfallsbolag NSR kör sedan februari 2019 avfallstransporterna i Båstad helt i egen regi. 
De är helt fossilfria och använder biogas som bränsle på samtliga bilar. Nytt från NSR är 
också att alla bussar som kör eleverna från Båstad till studiebesök med Miljöverkstaden går 
på biogas sedan 2019.

Under kommunens hållbarhetsvecka anordnades bland annat ett seminarium i samarbete 
med klimat och energirådgivarna som fokuserade på hållbara transporter med fokus på 
elbilar och tågsemester.

Utsläpp av kväveoxid, svaveloxid, 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 transporter och kommunen 
kan påverka genom planering av bebyggelse och infrastruktur. Kommu-
nen utför luftmätningar inom ramen för Skånes luftvårdsförbund.

Genom identifiering av områden där höga utsläppsnivåer kan uppmätas, kan kommunen ta 
bättre underbyggda beslut vad gäller hur marken planläggs samt vilka verksamheter som 
lokaliseras vart. En kartläggning av områden med höga föroreningar kan också resultera i 
ett mer kraftfullt åtgärdsprogram. 
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Vad kan du göra?
Gör en koldioxidbudget!

På klimatkontot.se kan du testa din egen klimatpå-
verkan. Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska 
Miljöinstitutet och utvecklats för den nya upplys-
ningstjänsten ”Hallå konsument” vilket samordnas av 
Konsumentverket.

Läs mer genom att 

scanna QR-koden
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Bebyggd miljö 

Att bygga och planera energieffektivt  är att bygga och planera för framtiden. Det är viktigt 
att investera klimatsmart i kommunens fastigheter och att informera och vägleda kommun-
innevånarna 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. 

I kommunens arbete med översiktsplanen har Miljö- och Energiprogrammet och de na-
tionella miljökvalitetsmålen en central del i hur Båstads kommun planerar sin mark- och 
vattenanvändning. Översiktsplanen ställdes ut på utställning under år 2019.

Planavdelningen har under året börjat använda en värderingsros om klimatsmart planering 
vid framtagande av detaljplaner som innehåller bostäder. Verktyget är framtaget av Region 
Skåne.

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 kollektiv-
trafik. 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. Ut-
byggnad ska göras utan att det har negativ inverkan på människors 
hälsa och förutsättningar för biologisk mångfald. 

Utgångspunkten är att uppfylla Plan- och bygglagens  syfte att främja en hållbar samhällsut-
veckling och en långsiktigt hållbar livsmiljö för dagens och morgondagens generationer. Un-
der 2019 har tre detaljplaner vunnit laga kraft som innebär en förtätning av orter i kommu-
nen, två av planerna medförde fler bostäder i centrala Båstad och en plan för förtätning av 
verksamhetsmark i Östra Karup. De utökade byggrätterna påverkar inte ekosystemtjänster 
negativt. Totalt vann åtta planer laga kraft under året, sex av planerna ligger i direkt anslut-
ning till eller närbelägna kollektivtrafik och utbyggda gång- cykelvägar.

Utbyggnation av infrastruktur för Hedens sista etapp slutfördes under 2019. Markanvisning 
har utförts och inom området kommer byggnation uppföras med stor fokus på hållbarhet.
Vid upphandling tillämpas de miljökrav som finns i kommunens upphandlingspolicy vad 
gäller till exempel krav vid upphandling av entreprenader. 
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Bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, miljöan-
passad och tillgänglig för alla

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska grönstruktur och tätortsnä-
ra rekreation förbättras och utvecklas. Inomhusmiljön i kommu-
nens nyttjade fastigheter och lokaler ska inte påverka hälsan nega-
tivt. Bullerstörningar ska vara kartlagda och åtgärdade. Då det krävs 
större åtgärder ska en åtgärdsplan för bullersanering finnas och 
radonförekomster ska vara kartlagda.

Samhällsbyggnad granskar bygglov och detaljplaner efter risk för föroreningar. Kontroll av 
masshantering vid exploateringar och rivningar görs. Radon kontrolleras i kommunens till-
synsobjekt och man ger också information och rådgivning till allmänheten vid t.ex. bygglov. 
Under 2018 kom en ny nationell handlingsplan för radon. 

I samarbete med Torekovs Turist- och Badförening påbörjades under 2019 anläggning av 
två nya badbryggor och en tillgänglighetsanpassad badplats i Torekov. Åtgärden ökar stan-
darden och tillgängligheten för bad vid Torekovs strand och skapar också mer naturliga 
strömningsförhållande utmed kusten. Badserviceanläggning vid Malen har renoverats vilket 
förbättrar servicen vid det populära badet.

Med privata bidrag har ett nytt utegym vid Malenskogen, en spontanidrottsplats vid Strand-
ängsskolan och en multisportarena i Grevie uppförts. 

Utbyggnation av infrastruktur för nytt bostadsområde i Förslöv påbörjades under 2019. 
Inom området avsätts stora ytor för öppen dagvattenhantering samt rekreation och lek.

Effektiva och miljövänliga avlopp

Enligt Miljö- och energiprogrammet ska enskilda och kommunala 
avlopp ska vara godkända enligt miljöbalken och styrande förord-
ningar. De ska vara effektiva i rening och upptag av gödande ämnen.

Miljöavdelningen arbetar med aktiv tillsyn av enskilda avlopp vilket innebär att man kon-
tinuerligt inventerar och ställer krav på bristfälliga avloppsanläggningar samt handlägger 
nya tillstånd. 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 inventeringen. Hittills har 800 enskilda avlopp inventerats 
och 80 % av de inventerade avloppen är äldre anläggningar med bristande rening. 200 
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avlopp inventeras/år. Med nuvarande investeringstakt beräknas inventeringen vara slutförd 
år 2023, bedömningen är att investeringstakten behöver öka vilket man tagit höjd för i 2020 
års tillsynsplan. 

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 
perspektiv innefattar allt från kulturmarker till ängsmark.

Under året har en detaljplan i centrala Grevie vunnit laga kraft, ett exempel på hållbar 
förtätning. Planavdelningen 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 Öst-
ra Karup pågår en detaljplan för Willab som inte tar obruten mark i anspråk utan förtätar 
befintligt verksamhetsområde. Utvecklingsstrategin för översiktsplanen som varit ute på 
granskning värnar jordbruksmark och skyddsvärda natur- och kulturmiljöer samt föresprå-
kar hållbar förtätning i kommunens tätorter.

Minskad användning av naturfrämmande och hälso-
vådliga ämnen 

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska Miljömärkta produkter 
väljas och detta ska ske i upphandlingsskedet. En inventering av ke-
mikalier och farliga ämnen ska genomföras inom alla kommunens 
verksamheter. En plan ska också upprättas för hur dessa ska 
hanteras. 
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En ny upphandlingspolicy antogs under året. Vid upphandling tillämpas de miljökrav som 
finns i kommunens upphandlingspolicy vad gäller till exempel krav vid inköp av kemikalie-
artiklar. Upphandlingsenheten har stöd av miljöavdelningens expertis vad gäller naturfräm-
mande och hälsovådliga ämnen. 

En Giftfri miljö kräver internationella och nationella överenskommelser samt innovationer, 
och det krävs ett ambitiöst miljöarbete från alla aktörer i hela konsumtionskedjan. Trots bra 
exempel på lokal och regional nivå är det ändå oklart hur den kemiska statusen påverkar 
miljön (Källa: Länstyrelsen Skåne).

Elektromagnetiska fält från kraftledningar, radio-, och mobilmas-
ter och andra strålkällor får ej överskrida godkända rekommenda-
tioner 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. 
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Båstads kommun 
Vångavägen 2
269 80 Båstad 

Postadress:  
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