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Inledning 

I miljöbokslutet kan du läsa om det arbete som gjorts under det gångna året i Båstads 
kommun och även få en generell bild av tillståndet för miljön på regional och nationell nivå. 
Bokslutet är till för att informera och ge en samlad bild av kommunens miljöarbete i relation 
till lokala och nationella miljömål och visar även hur de kopplar an till de globala hållbar-
hetsmålen. 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 miljöarbe-
tet i kommunen ut. Kommunens ambition enligt programmet är att vara föregångare i miljö- 
och energiarbetet och visa vilka positiva effekter detta får på det ekologiska, sociala och 
ekonomiska planet. Det som bokslutet belyser är främst det arbete som gjorts under året 
samt följer upp nationella och lokala nyckeltal. Båstads kommuns Miljö- och energiprogram 
pekar ut fem övergripande områden vilka baseras på de nationella miljökvalitetsmålen.

Under varje övergripande område finns det ett antal strategiska inriktningsmål identifiera-
de. Förutom Miljö- och energiprogrammet anger kommunfullmäktiges inriktningsmål för 
mandatperioden under fokusområdet Hållbar samhällsutveckling att; Båstads kommun har 
en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle.  

För varje inriktningsmål anges i miljöbokslutet 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 utvär-
dering av de nationella miljömålen som lämnades till regeringen 2019 lyfts det  fram att 
det finns starka skäl att prioritera klimat och biologisk mångfald under de kommande åren 
(Källa: Naturvårdsverket). 

Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och är de nationella 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 hållbarhetsmålen antogs i FN 2015 och är en 
handlingsplan för människornas och planetens välstånd. Det är Länsstyrelsen som samord-
nar det regionala miljöarbetet och tar fram och följer upp regionala mål. De regionala mil-
jömålen för Skåne innefattar 15 av de nationella miljökvalitetsmålen, undantaget är Storsla-
gen fjällmiljö. Modellen nedan visar de olika nivåerna från det lokala till det globala.

Kommunen förfogar över viktiga styr- och planeringsinstrument som till exempel över-
siktsplan, avfallsplan, vatten- och avloppsvattenplan, miljöprogram, exploateringsavtal och 
ägardirektiv till kommunägda bostads-, vatten och avlopps- samt avfallsbolag. Kommunen 
ansvarar också för stora delar av den tillsyn som föreskrivs med stöd av miljöbalken. Vi är 
också verksamhetsutövare och kan genom till exempel energieffektivisering av fastigheter, 
inköp av miljöanpassade fordon och livsmedel bidra till miljömålen. Dessutom har kom-
munen en viktig roll som samhällsbildare genom utbildning av elever och studerande och 
genom att engagera medborgare, lokalt näringsliv och organisationer på olika sätt.

Agenda 2030

Miljökvalitetsmålen
Skånes åtgärder 
för miljömålen Båstads kommuns 

miljö- och energiprogram
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Status för miljöarbetet 

Målbedömningarna för Skåne län är oförändrade jämfört med förra året. Endast två mål, 
Bara naturlig försurning och God bebyggd miljö, bedöms ha en positiv utveckling. Miljö- 
kvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv har en fortsatt negativ 
utveckling. (Länsstyrelsen Skåne). Även om de flesta mål är långt borta pågår mycket bra 
åtgärdsarbete i Skåne. Det är tydligt att när tillräckliga resurser avsätts så genomförs fler 
åtgärder och åtgärder av mer helhetskaraktär och arbetet går framåt i en takt som gör en 
del av målen möjliga att nå inom överskådlig framtid (Källa: Länsstyrelsen Skåne).

I LÄNSSTYRELSENS SKÅNES RANKING avseende genomförande av åtgärder i det regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen, Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020 hamnade 
Båstads kommun på plats 28 av 33. Under 2020 påbörjades revideringen av Skånes regiona-
la åtgärdsprogram för miljömålen och den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Beslut 
om det nya programmet beräknas ske hösten 2021 (Källa: Länsstyrelsen Skåne). 

EN NATIONELL RANKING av Sveriges miljökommun görs årligen av Aktuell Hållbarhet. 
Denna baseras på en kommunenkät samt på aktuell data från elva andra källor, bland annat 
statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Avfall Sverige och klimat-
data. Enkäten står för 40 procent av möjliga poäng. För 2020 hamnade Båstads kommun på 
plats 53 av 290 och tappade 14 placeringar. I Skåne hamnar vi i denna ranking på plats 9 av 
33 kommuner 2020 (Källa: Aktuell Hållbarhet). 

OVAN RESULTAT PEKAR PÅ ATT Båstads kommun har ambitiösa miljömål men är svagare 
på genomförande av åtgärder. En långsiktig åtgärdsplan kopplat till våra lokala miljömål 
skulle möjliggöra en mer detaljerad uppföljning av Miljö- och energiprogrammets inrikt-
ningsmål och bedömning av status för miljöarbetet i Båstads kommun. 
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Vad har hänt 2020? 

» Översiktsplanen blev antagen | Hur ska den fysiska miljön i Båstads kommun användas, 
utvecklas och bevaras i framtiden? Det är frågor som besvaras i kommunens nya översikts-
plan. Översiktsplanen har en central roll i kommuners arbete att formulera strategier för en 
långsiktigt hållbar utveckling. Båstad kommuns nya översiktsplan utgår från kommunfull-
mäktiges antagna utvecklingsstrategier och fokuserar på hållbar samhällsutveckling med 
ökat antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den 
natur och kultur som är unik för Bjärehalvön. Översiktsplanen är digital och är framtagen 
enligt Boverkets ÖP-modell. Den antogs av Båstads kommunfullmäktige den 20 maj 2020.

» Lokala Naturvårdens dag 2020 | Den 30 augusti arrangerades flera aktiviteter runt om 
i Båstads kommun i samband med Lokala Naturvårdens dagar, LONA-dagarna. På tre plat-
ser i kommunen kunde besökarna lära sig mer om kommunens naturvårdsprojekt, njuta av 
den vackra naturen och delta i roliga aktiviteter som att bygga ett eget insektshotell, testa 
sin artkunskap eller skapa en egen fröbomb. LONA, den Lokala naturvårdssatsningen, är en 
satsning från Naturvårdsverket med syftet att stimulera kommuners och ideella föreningars 
naturvårdsengagemang. I Båstads kommun har ett flertal naturvårdsprojekt tilldelats bidrag 
från satsningen och under denna dag visades resultaten upp av Båstads kommun i samarbe-
te med Bjäre Naturskyddsförening och Sinarpsdalens intresseförening. 

» Allmännyttans klimatinitiativ | Båstadhem har under 2020 gått med i Allmännyttans 
klimatinitiativ vilket är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska 
utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. 
Klimatinitiativet har två övergripande mål; En fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 
procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

» Hållbarhetsveckan 2020 | Hur kan vi bidra till biologisk mångfald? Varför behövs vat-
tenskyddsområden? Detta var frågor som man kunde få svar på under Båstads kommuns 
Hållbarhetsvecka som genomfördes med corona-anpassning 5-11 oktober. Runt om i kom-
munen sattes 17 målstolpar upp, samma stolpar och material i en digital version fanns på 
kommunens webb för de som ville ta en kunskapsrunda hemifrån. Bland annat kunde man 
få svinnsmarta tips från Skogsbyns förskola i Förslöv och veta mer om ålgräsplantering 
utanför vår kust. Det fanns möjlighet att lära känna de globala målen genom korta filmer, få 
information om kommunens arbete samt tips på vad man kan göra själv. Båstad Turism och 
Näringsliv lyfte under veckan också fram ett lokalt företag om dagen med fokus på deras 
hållbarhetsarbete. 

» Våtmarker i Sinarpsdalen | Myllrande våtmarker är ett av 16 nationella miljökvalitets-
mål vilka ligger till grund för Båstad kommuns Miljö- och energiprogram. Sinarpsdalens 
intresseförening har, i samarbete med Båstads kommun, med stöd av Naturskyddsfören-
ingen fått LONA-bidrag för restaurering och anläggning av våtmarker i Sinarpsdalen. Under 
2020 färdigställdes projektet. Våtmarker tillhandahåller många ekosystemtjänster som vi är 
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beroende av. De stärker till exempel landskapets förmåga att hålla kvar och balansera vat-
tenflöden och bidrar till att mildra effekterna av torka och översvämning. De renar vattnet 
från näringsämnen och miljögifter och är viktiga för den biologiska mångfalden.

» Hållbar framtid på Ängsbyn och Skogsbyn | På Ängsbyns och Skogsbyns förskolor har 
de arbetat med ett övergripande projekt som de kallar Hållbar framtid med fokus på bar-
nens delaktighet och inflytande. De har bland annat jobbat med sopsamlarmonstren för att 
få barnen att arbeta utforskande och med glädje kring avfallshantering och hållbarhet. Un-
der Hållbarhetsveckan mätte barnen på en avdelning sitt matsvinn med sopsamlarmonstret 
Kompostina. På Skogsbyn har de också fått igång mätare på deras solcellsanläggning. 

» Strandängsskolans årskurs 6 Hållbarhetsvecka | Strandängsskolan årskurs 6 fick 
under en vecka välja att arbeta med olika teman som knöt an till Agenda 2030. På grund av 
pandemin skalades veckan ner till att omfatta årskurs 6. En grupp arbetade mycket med 
matsvinn och intervjuades ibland annat i Radio Båstad om sitt arbete, gjorde svinnsmart 
mat och ställde upp i Resterkocken, en nationell tävling om att ta fram och laga rätter på 
svinn. En grupp arbetade med film och gjorde egna filmer till exempel om miljön i havet. 

» Bjäre Banvall etapp två färdigställdes och en äng anlades i Grevie | Den 13 december 
2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik och därefter påbörjades en rivning av järn-
vägsspåret över Hallandsåsen mellan Båstad och Förslöv. Kvar blev banvallen, en cirka 14 
kilometer lång sträcka i naturen som var lämplig att göra om till cykelled för att knyta ihop 
flera tätorter i kommunen. Första etappen, mellan Grevie och södra Båstad, byggdes 2018.  
Därefter påbörjades planering för nästa etapp dels mellan Grevie och Förslöv och dels mel-
lan Lyavägen i Båstad till Entré Båstad och den färdigställdes i juni 2020. För denna etapp 
beviljades statlig medfinansiering vilket möjliggjort en utbyggnad med hög standard. Leden 
är utmärkt för cykling, vandring, ridning och liknande rekreationsformer. Största delen av 
leden är asfalterad, vilket gör den framkomlig för både rullstol och barnvagn. I Grevie på 
det gamla stationsområdet finns toalett, möjlighet att pumpa cykeln och tillgång till friskt 
vatten. Här har det också nyskapats ängsmark för att gynna vilda pollinatörer genom LO-
NA-medel och förbipasserande kunde under sensommaren njuta av den vackra blommande 
ängen.

» Fokus på det gröna inom biblioteksverksamheten | Biblioteket inledde under året ett 
projekt med inriktning klimatfiktion (cli-fi) för att lyfta klimatfrågan genom skönlitteratu-
ren. För detta har det köpts in litteratur på flera språk, startats en pandemisäker bokklubb 
och skapats bokklubbspåsar för den som vill läsa tillsammans med andra. En annan händel-
se är ett nytt bibliotek i Förslöv som har inretts med befintliga möbler och har komplette-
rats av återbruk i samarbete med upphandlat företag med denna inriktning. På så sätt har 
det skapats ett helt unikt bibliotek med tema skog. Ett bra sätt att arbeta miljöeffektivt och 
hållbart för framtiden.
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Framåtblick - möjligheter och utmaningar

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 helhetssyn på mil-
jöarbetet och prioriteringar som styr mot långsiktigt hållbara lösningar. Aktiv dialog och 
samverkan med lokalt näringsliv, föreningar och medborgare är viktig för att hitta nya 
arbetssätt och samarbeten för att värna och utveckla de värden vi har i vår kommun. Några 
initiativ har växt fram under de senaste åren, exempelvis Våtmarksprojektet i Sinarpsdalen 
och Bjäre Klimatkonsortium. Flera ansökningar om bidrag i LONA och LOVA för natur- och 
vattenvårdsåtgärder lämnades in 2020, stöd och bidrag ger viktiga tillskott och behövs för 
att kunna genomföra åtgärder och åstadkomma en positiv utveckling vad gäller miljömålen.

Till de utmaningar som fortsatt identifieras i Båstads kommun hör arbetet med länssty-
relsens inventerade förorenade fastigheter och bättre kontroll och analys av områden som 
yt- och grundvatten. Andra områden är arbetet med översiktsplanens intentioner, att före-
bygga klimatförändringens negativa effekter som tillgång och skydd av grundvatten, skydd 
mot översvämning och erosion och omställning till fossiloberoende och en mer hållbar 
resursförbrukning. Det behövs också fortsatta insatser för att värna och öka den biologiska 
mångfalden som framtagande av grönstrukturplan, arbete med invasiva arter, våtmarker 
och ängsmark.  För ovan nämnda utmaningar och framgångsrikt arbete mot målen krävs 
långsiktig planering, budgeterade medel, bred samverkan och en tydlig ansvarsfördelning.
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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 ska grundvattnets kvalitet vara an-
passad till respektive användningsområde som till exempel 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 kvalitén och tillgång på kommunens grundvatten. Allt dricksvatten 
inom den geografiska kommunen ska vara godkänt och utan anmärkning.

Kunskap om hur kvalitet och grundvattennivåer utvecklar sig över tid är viktigt.  Vi bör ar-
beta mot att vattenkvaliteten långsiktigt skyddas samt att grundvattenbildning och vatten-
försörjning säkerställs. Enligt Länsstyrelsen är tillgången till grundvatten generellt sett god 
i Skåne men vattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter, vilket vi också 
ser i vår kommun. Grundvattnet behöver beaktas mer och ges större tyngd inom samhälls-
planering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning (Källa: Länsstyrelsen Skåne). 

Kommunen arbetar systematiskt med tillsyn och utredning av verksamheters utsläpp till 
omgivningen. Under senaste åren har vi upplevt vattenbrist under de torra sommarmå-
naderna och det  har vidtagits åtgärder för att säkerställa vattentillgången. Arbete pågår 
med att trygga dricksvattenförsörjning för södra delen av kommunen genom anslutning till 
Sydvatten. Arbete har pågått under 2020 med planering, förstudier, projektering och arkeo-
logi avseende ny vattenförsörjning för södra och västra delen av Bjäre. Entreprenadarbeten 
beräknas påbörja under 2021.

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 vattenkvalitén på det vatten som släpps ut 
från hushåll och verksamheter. 

Många års användning av bekämpningsmedel visar sig tyvärr som spår i vårt grundvatten idag 
och vi har återkommande problem med bekämpningsmedel och nitrat och brunnar har stängts 
på grund av PFAS. Kvalitén på dricksvattnet är inte i alla områden god enligt livsmedelsverkets 
direktiv (Källa NSVA). Problemen finns främst i de södra och västra kommundelarna. 



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. 

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

Tillsyn av avlopp och lantbruk sker löpande och högre krav på utsläpp av övergödande äm-
nen ställs inom känsliga områden. Torekovs reningsverk har enligt NSVA fungerat bra under 
året och de villkor och krav som åligger verksamheten har efterlevts.

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. I kommunens 
pågående detaljplaner föreslås öppna dagvattenlösningar som renar vatten lokalt före det 
att dagvattnet når slutrecipient. I tre planer av 18 har dagvattendam inte varit möjlig att eta-
blera, resterande detaljplaner föreslås infiltrera och fördröja vatten inom plan. Under hös-
ten 2020 har miljöavdelningen genomfört tillsynsbesök på dagvattenanläggningar för första 
gången och tillsyn kommer att ske regelbundet framöver. 

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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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 (Källa: Länsstyrelsen Skåne).

Strandskydd beaktas i kommunens översiktsplanering och detaljplanläggning. I detaljplaner 
som kommunen arbetat med under året hålls strandskyddets rekommenderade avstånd i 
samtliga planer utom i Hemmeslöv 5:9 (Petersberg) där förvaltningens förslag till avstånd 
är 40 meter. För att kompensera det minskade avståndet föreslås ett tvåstegsdike samt 
skyddsplantering. 

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

Miljöavdelningen genomför fortlöpande tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenad 
mark som påverkar kustvattnet. NSVA jobbar för att bräddtillfällena ska bli färre. Brädd-
ning är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten 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.

Det tas regelbundna prover på badvattnet vilka kommuniceras via kommunens hemsida och 
vid dåligt badvatten avråds från bad. Vattenkvaliteten kan variera starkt, till exempel bero-
ende på skiftningar i vädret. 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. Under badsäsongen 2020 var det ett 
stort antal otjänliga badvattenprov i kommunen. Med anledning av detta gjordes en utred-
ning för att utreda orsaker samt ta fram åtgärdsförslag. 

Båstads kommun medverkar i Nordvästskånes kustvattenkommitté varvid kontroll av den 
marina miljön utförs vid några mätstationer. NVSSK består av kommunerna Båstad, Helsing-
borg, Höganäs och Ängelholm. Kommittén driver ett samordnat recipientkontrollprogram 
vars syfte är att långsiktigt följa miljöförändringarna i området.

I den nya översiktsplanen som antogs i maj månad pekas inga nya områden ut för bebyg-
gelse i anslutning till havet. Förutom att dagvatten renas lokalt i nya detaljplaner föreslås 
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ingen ny exploatering nära kusten i översiktsplanen med undantag för Torekovs hamn samt 
området vid Badkrukan i Båstad. Kommunens hamnar anpassas efter de förutsättningar 
som klimatförändringarna ger, med ett tidsperspektiv till år 2100. 

Båstads kommun medverkar i Regional kustsamverkan vilket är ett samarbete mellan 
kommuner och myndigheter för att hitta metoder och utbyta erfarenheter avseende klima-
tanpassning av vår kust. Båstads kommun medverkar även i ett nationellt projekt avseende 
etiska aspekter med stigande  havsnivåer.

Arbetsmarknadsenheten i samarbete med Teknik och Service medverkade under året i pro-
jektet Strandstäd för att hålla stränderna rena med hjälp av feriejobb för unga. 

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.

I Båstads kommun finns det ett hundratal aktiva miljöfarliga verksamheter och lika många 
fastigheter med misstänkt förorenad mark, vilka kan påverka människors hälsa och miljön 
genom utsläpp av förorenande ämnen till mark och vatten. 

Miljöavdelningen bedriver tillsyn och ställer krav på minskade utsläpp från miljöfarliga 
verksamheter som är aktiva inom kommunen eller vid extraordinära händelser som olyckor 
eller andra oavsiktliga utsläpp. 

Historiska föroreningar kan utgöra en stor påverkan på människors hälsa och miljön efter-
som förorenande ämnen ofta är långlivade och kan spridas via yt- och grundvatten under en 
lång tid. Miljöavdelningen inventerar och initierar tillsyn över dessa förorenade områden. 
Vid tillsyn ställs krav på undersökningar och vid behov efterbehandling av förorenad mark. 

Utsläpp som förorenat grundvattnet kan påverka människors hälsa om vi får i oss förore-
ningar genom dricksvattnet. Miljöavdelningen genomför tillsyn på dricksvattenanläggningar 
inom kommunen. Som en del av tillsynen ställs krav på att vattnet kontrolleras så att det är 
fritt från förorenande ämnen. Under 2020 har arbete med att kontrollera förekomst av PFAS 
i våra dricksvattentäkter påbörjats.

Minskat antal fossildrivna fordon minskar mängden föroreningar till recipienterna. Kom-
munens översiktsplans övergripande mål är att minska bilberoendet till förmån för kollek-
tivtrafik, gång och cykel. Strategin består i att skapa fler boendemöjligheter i nära anslut-
ning till kollektivtrafiknoder vilket kan generera bättre utbud av kollektivtrafik och mindre 
utsläpp. 



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



Natur och ekosystem 

I Båstads kommun är omgivningarna en fantastisk 
tillgång, från det vilda havet till de skogstäckta 
sluttningarna utmed Hallandsåsen. Dessa till-
gångar måste skötas på ett hållbart sätt för att 
säkerställa framtidens behov och bevaras för 
kommande generationer. Som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd ska människor ha tillgång 
till en god natur- och kulturmiljö. Ekosystemtjäns-
ter 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 dagvattenhantering inte kulverteras och att vandringshinder 
för fisk undanröjs. 

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, hante-
ring av främmande invasiva arter och arbetet med grön infrastruktur är viktiga åtgärder 
som behövs för att bevara och gynna den biologiska mångfalden (Källa: Länsstyrelsen 
Skåne).

I kommunens antagna översiktsplan tas en strategi för hur kommunen ska arbeta långsik-
tigt med ekosystem och naturområden. Strategin går ut på att: - utveckla grönområden i 
anslutning till bebyggelse och vattendrag, - kombinera rekreation och aktivitet, - binda ihop 
grönområden till sammanhängande stråk. 

Under året nyskapades ängsmark vid det före detta stationsområdet i Grevie. Ängen ligger 
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i anslutning till banvallen och en servicepunkt med möjlighet att fylla på vattenflaskor och 
slå sig ned vid picknickbord. Även vid skateparken i Båstad har en grässlänt omvandlats till 
ängsyta. 

I augusti deltog kommunen i den nationella Lokala Naturvårdens dag (LONA-dagen) och 
arrangerade aktiveter vid Blå slinga i Hemmeslöv, våtmarkerna vid Sinarpsdalen och vid 
ängsplanteringen i Grevie. Besökarna fick information om naturvårdsarbete, lära sig mer 
om biologisk mångfald och tillverka egna insektshotell och fröbomber. På Lona-dagen med-
verkade också Bjäre Naturskyddsförening och Sinarpsdalens intresseförening. 
En LONA-ansökan för omvandling av gräsyta till ängsmark vid strandpromenaden, Båstad 
väster, skickades in under slutet av 2020 och även en ansökan för att intensifiera arbetet 
med invasiva arter. 

På Akademi Båstad gavs 2020 en ny utbildning om Ekosystemtjänster i praktiken och ar-
betsmarknadsenheten  gav unga arbetslösa möjlighet att lära sig om biologisk mångfald i 
projektet Skogsträdgården i Sinarpsdalen. Ett samarbete mellan Akademi Båstad och ar-
betsmarknadsenheten. 

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.

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).

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

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 bor-

ta. Våtmarker kan också fungera som näringsfällor och bidrar därmed till att målet 
minskad övergödning ska kunna uppnås. 
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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).

Våtmarker ökar tillskottet till grundvattnet och kan stärka landskapets egen förmåga att hål-
la 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 skötsel av Klarningen görs löpande. Under 2018 fick Sinarps-
dalens intresseförening i samarbete med kommunen LONA-bidrag från Länsstyrelsen för 
anläggande av våtmarker, förstudien slutfördes under 2019. Via LONA projekt togs förslag 
till sex olika våtmarker i Sinarpsdalen fram och under 2020 förverkligades 3 av dessa. En ny 
LONA-ansökan för utbyggnad av Våtmark i Dala, Sinarpsdalen skickades in under slutet av 
2020.

En inventering av olika våtmarkslägen på Bjäre togs under 2020 fram i samarbete med Hus-
hållningssällskapet och deras LEVA-projekt. En av dessa ytor förverkligades under hösten 
2020 av Länsstyrelsen.

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

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, rekreationsområ-
den och grönstrukturytor beaktas vi exploatering. Vandringsstråk och cykelstråk ska 
utvecklas. Arealen äldre lövrik skog och mängden död ved ska förstärkas och förvalt-
ning 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. I översiktsplanen som antogs 2020 föreslås skydd eller utveckling av ett antal grön- 
och naturområden, till exempel; 

» Grönområde med Grevieparken: Befintligt grönområde kan säkras upp och utvecklas ge-
nom planläggning. Grevieparken bör på ett tydligare sätt knytas samman med Sinarpsdalen 
och Grevie backar.

» Naturområde Sinarpsdalen: Viktigt sammanhängande område med både natur- och kul-
turhistorikst värde. Lämplig plats för anläggning av våtmark.
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» Grönområde mellan Stensån och järnvägsspåren | Möjlighet till ett större grönom-
råde eller ny lokalisering för ridanläggning. Området berörs av riksintressen för friluftsliv 
och rörligt friluftsliv. Kommunen bedömer att friluftslivets värden kan stärkas genom att 
möjliggöra för ett större grönområde eller ridsport inom området. Närliggande Stensån är 
av riksintresse för naturvård vilket ska beaktas. Stensån är utpekat som särskilt värdefullt 
vatten ur naturvårdssyfte och fisk-/fiskesynpunkt, vilket är fastställt av Naturvårdsverket. 
Markanvändningen inom området ska inte riskera att negativt påverka miljökvalitetsnor-
merna för Stensån.

» Utökning av Klarningen | Yta lämplig för en utökad våtmark vid Klarningen. 

» Pershögsskogen | Tätortsnära naturområde som bör utvecklas till mer tillgängligt natur-
område. Pershögsskogen föreslås skyddas som naturreservat.

» Hallavara, del av Hovs Hallar och nordvästra Bjärekusten | Viktigt sammanhängande 
naturområde med både natur- och kulturhistoriska värden. Utpekat i delar som naturreser-
vat och Natura 2000 område. Området faller även inom landskapsbildsskyddet och till stora 
delar strandskydd. Förslag till utökat naturreservat i de östra delarna av området.

» Naturområde Ängalag | Område föreslaget som naturreservat för att skydda höga natur- 
och kulturvärden. Blandlövsskog med dominans av bok.

» Naturområde vid Kroken | Tätortsnära naturområde som föreslås bli mer tillgängligt och 
skyddas som naturreservat. 

Vid röjning i skogar lämnas områden med sly och tätare buskage för att erhålla olika typer av 
habitat. I samarbete med Länsstyrelsen har röjning och hävdning skett av naturskyddade områ-
den och spänger har underhållits och anlagts. Arbetsmarknadsenheten och Teknik och service 
medverkade i projekt Städa Banvallen för att hålla banvallen ren med hjälp av feriejobb för unga. 
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Region Skåne och Länsstyrelsen har tillsammans med skånska kommuner och Lunds Uni-
versitet 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. (Källa: LIFE Coast Adapt). Ålgräsföre-
komst utanför Båstad till Hemmeslöv har inventerats 2019 och 2020 och en provplantering 
utfördes sommaren 2020. 

Nya bryggor och ett tillgänglighetsanpassat bad i Torekov färdigställdes inför badsäsongen 
2020. Åtgärden ökar standarden och tillgängligheten för bad vid Torekovs strand och skapar 
också mer naturliga strömningsförhållande utmed kusten. Strandråg och sandrör återplan-
terades vid Torekovs strand.

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.

Miljöavdelningen kontrollerar fortlöpande verksamheters utsortering av avfall under till-
synsbesök. Bygglovavdelningen följer upp byggnationerna så att material i möjligaste mån 
återbrukas och återvinns. Plan och bygglagen (PBL) har även stärkts i detta avseende. 
Nya tunnor för renhållning har under året satts ut vid bland annat stränder för att minska 
tömningsfrekvens och förbättra arbetsmiljö. 

Den nya regionala avfallsplanen som arbetats fram tillsammans med NSR började gälla 
2020. Enligt uppgifter från NSR är prognosen för totala avfallsmängden för Båstads kom-
mun 335 kg/invånare och år, för 2019 var det 465 kg/invånare och år. För restavfallet är 
prognosen 145 kg/invånare och år, för 2019 var det 164 kg/invånare och år.  Minskning-
en beror enligt NSR på ett antal faktorer. Tidigare slogs avfallet ut på de invånare som var 
folkbokförda i kommunen. I och med den nya regionala avfallsplanen tar man även hänsyn 
till arbetsplatsnetto (hur många åker till kommunen och arbetar mot hur många som åker 
ut från kommunen), gästnätter (hur många hotellövernattningar har skett) samt fritidsbo-
ende. Denna förändring har gjorts för att få en mer rättvisande avfallsmängd. Under eventen 
som vanligtvis äger rum i Båstad behövs hämtning både morgon och kväll men på grund av 
pandemin har inga event ägt rum vilket gör att detta avfall inte uppstått under 2020. 

NSR har arbetat med att öka anslutningen till fyrfackskärl i kommunen och är nu uppe i en 
anslutningsgrad på 80,4 procent. Sedan 1 januari 2020 tar NSR inte emot säckar med blan-
dat avfall. Innehållet ska sorteras så att mer avfall går till återbruk och återvinning istället 
för att eldas upp. Införandet av ’töm säcken’ har bidragit till att målet i avfallsplanen har 
uppnåtts. Ungefär hälften av det som tidigare gick till förbränning har hamnat högre upp i 
avfallstrappan och materialåtervinns eller går till återbruk. 
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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



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. 

Det finns idag solceller på Malenbadet, Strandängsskolan, Skogsbyns förskola. En satsning 
görs på Förslövs skola, där man bland annat investerar i solceller och bergvärme med spets-
värme från fjärrvärme. Våra nyproduktioner, Haga Park och Stationsvägen i Förslöv, som 
hade inflyttning under 2020 har solpaneler på taken som producerar fastighetselen. Över-
skottet säljs som mikroproducerad lokal el. Äldreboendet Haga Park har också en bergvär-
meanläggning för värme och kyla.

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 energianvänd-
ningen per kvadratmeter ska halveras jämfört med mätningarna 2011 snarast möj-
ligt med hänsyn till ekonomiska förutsättningar och teknologisk utveckling.

Båstadhem arbetar kontinuerligt med minskad energianvändning och ska enligt ägardirekti-
ven 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. Under året har Båstadhem utfört följande energibesparande åtgärder: 
Utbyte av äldre styr & reglersystem på Ängahällan i Förslöv, projektstart av en ny berg-
värmeanläggning på Järnvägsgatan/Tvärstigen i Grevie som beräknas utföras under 2021. 
Utbyte av äldre vitvaror i tvättstugor. 
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Kommunens verksamheter ska vara 100 procent  
fossilbränslefri 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 procent av gasleveransen. Elavtalet är ett s.k. bra miljöval - vatten 100 orocent. Under 
året har fjärrvärmen varit 100 procent fossilfri. Energianvändningen för uppvärmning och 
fastighetsel avseende av Båstadhem ägda fastigheter har under året varit 100 procent fos-
silfri. Inköp av olja avser den av Båstads kommun ägda fastigheten Hamnen 3 som förvaltas 
av Båstadhem AB. På Torekovs skola finns en oljepanna kvar. Vid projektering av nya bygg-
nader eftersträvas en låg energiförbrukning samt fossilfria energikällor. Vid byggnation av 
Förslövs skola anläggs t ex solceller samt bergvärmeanläggning. 

Båstadhem har under 2020 gått med i Allmännyttans klimatinitiativ vilket är ett gemensamt 
upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiö-
sa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. 

Kommunen informerar aktivt om effektiv energi- 
användning 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. Förevisningar av till-
gängliga 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 små-
skalig energiproduktion befrämjas.

Miljöavdelningen har samarbete med energi- och klimatrådgivarna och samordnar infor-
mation till företag och privatpersoner vid tillsyn och remisshantering. Bygglovavdelningen 
lämnar också information om energi- och klimatrådgivarna och ställer krav på energieffekti-
va lösningar enligt Boverkets byggregler (BBR). 

Bidrag har under 2020 getts till föreningslivet för bland annat energibesparande åtgärder, 
till exempel solcellsanläggning hos Förslövs IF. 

22



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. 



Transporter

Förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten både i Sve-
rige och i övriga världen. Utsläppen av växthusgaser leder till en förstärkning av växthusef-
fekten vilket gör att klimatet förändras och att jordens medeltemperatur stiger. Det svenska 
transportsystemet är idag starkt beroende av fossila bränslen. Inrikes transporter svarar för 
nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser (Källa: Naturvårdsverket).

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 tätor-
ter med cykelvägar. Kollektivtrafiken bör byggas ut och förbättras. 
Detta bör i stor utsträckning göras i samarbete med externa aktörer 
och angränsande kommuner. 

Kommunens övergripande utvecklingsstrategi för den fysiska miljön grundar sig i att pla-
nera för ökad gång- cykel och kollektivtrafik. För att skapa strukturer i samhället som är 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara fokuserar översiktsplanen på att skapa förut-
sättningar för attraktiva bostadsmiljöer, verksamheter och kommunal service i kollektivtra-
fiknära läge. Kommunens strategier och riktlinjer ska främja en hållbar livsstil och underlät-
ta vardagslivet för de boende i kommunen. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny 
gång- och cykelplan. I  översiktsplanen pekas drygt 20 nya gång-/cykelbanor ut för att skapa 
en mer attraktiv fysisk miljö att röra sig i. Strategin för de utpekade stråken består i att:

• Cykelnätet bör vara tätt, sammanhängande och tillgängligt

• Cykelnätet bör både vara trafiksäkert och upplevas som tryggt

• Vägledning/skyltning bör vara tydlig och informativ

• Att välja cykeln bör vara enkelt och komfortabelt

I samband med att nya detaljplaner med bostäder tas fram redovisas hur väl området plane-
rats utifrån ett hållbarhetsperspektiv – med hjälp av en värderos. Med hjälp av planerings-
verktyget bedöms nio kvaliteter för att granska huruvida kommunen planerar klimatsmart. 

Bjäre Banvall etapp 2 färdigställdes under 2020 och nu finns det en sammanhängande  
gång-, cykel och rekreationsled mellan Entré Båstad och Förslöv.

I samarbete med Trafikverket har Köpmansgatan byggts om för att erhålla en säkrare trafik-
miljö framförallt för oskyddade trafikanter samt för att få en mer tilltalande gestaltning. 
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Effektivisering av transporter för kommunens 
verksamheter

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska det vid upphandling tas 
särskilt hänsyn till transporter. Närproducerade råvaror eftersträ-

vas 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 2019 startades ett arbete upp med att undersöka hur andelen när-
producerade livsmedel kan öka. Kommunen har sedan november 2018 en centralt organise-
rad fordonsorganisation som bland arbetar med att effektivisera våra transporter. GIS-ana-
lyser används till exempel för busstransporter för att hitta effektiva rutter. 

Ersätta fossila och främja förnybara bränslen

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

I slutet på 2018 bildades en centralt organiserad fordonsorganisation som bland annat 
arbetar med effektivisering och omställning av fordonsflottan. Det finns rutiner för att följa 
upp bränsleförbrukning och andel fossilfritt i vår fordonsflotta och för tjänsteresorna inom 
kommunens verksamheter. 

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 bland annat tillgången till fossiltfritt öka. Idag finns det ett 
tankställe som erbjuder fordonsgas i Båstad med placering på norra sidan. Fler laddstatio-
ner 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. Andelen miljöbilar i kommunorgani-
sationen 2019 var 42,1 procent, för riket låg snittet på 45,2 procent. Trenden är negativ över 
tid och 2020 var andelen 32,3 procent och för riket 42,4 procent. Från 1 juli 2020 skärpte 
regeringen miljöbilsdefinitionen och ökade kraven på myndigheters bilar, detta förklarar 
tappet på 10 procentenheter trots liten faktisk förändring i fordonsflottan. Båstads kommun 
tappar ytterligare i relation till rikssnittet. 

Vad gäller tjänsteresor så var 2020 exceptionellt på grund av covid-19 och resandet mins-
kade markant. Under året gjordes fem flygresor till Stockholm jämfört med cirka 100 i snitt 
under tidigare år. Även tjänsteresor med, tåg, kollektivtrafik samt privat bil i tjänst minskade 
markant. 

Vårt renhållningsbolag NSR’s renhållningsfordon och slambilar som kör i Båstad är helt 
fossilbränslefria. Bussarna som kör eleverna till NSR för utbildning till Miljöverkstaden går 
sedan 2019 på biogas.  

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

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

Dessa utsläpp hänger nära samman med transporter och kommunen kan påverka genom 
planering av bebyggelse och infrastruktur. Kommunen utför luftmätningar inom ramen för 
Skånes luftvårdsförbund. Genom identifiering av områden där höga utsläppsnivåer kan upp-
mätas, kan kommunen ta bättre underbyggda beslut vad gäller hur marken planläggs samt 
vilka verksamheter som lokaliseras vart. En kartläggning av områden med höga förorening-
ar kan också resultera i ett mer kraftfullt åtgärdsprogram. 
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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 Energiprogram-
met och de nationella miljökvalitetsmålen en central roll i hur Båstads kommun planerar sin 
mark- och vattenanvändning. 

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. Utbyggnad 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. Vid 
upphandling tillämpas de miljökrav som finns i kommunens upphandlingspolicy vad gäller 
till exempel krav vid upphandling av entreprenader. 

Planering och upphandling genomfördes 2020 för en ny skola och förskola med hög miljö- 
profil i Västra Karup. 

Ett intensivt arbete har pågått med byggnation av Förslövs nya f-6 skola. Under året färdig-
ställdes renoveringar av flera byggnadskroppar som skulle bevaras, flera byggnader revs 
och byggnation av den nya byggnadskroppen har till stora delar genomförts. Den nya skolan 
har en hög miljöstandard. 

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

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska grönstruktur och tät-
ortsnära rekreation förbättras och utvecklas. Inomhusmiljön i 
kommunens nyttjade fastigheter och lokaler ska inte påverka häl-

san negativt. Bullerstörningar ska vara kartlagda och åtgärdade. Då det krävs större 
åtgärder ska en åtgärdsplan för bullersanering finnas och radonförekomster ska vara 
kartlagda.
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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 till exempel 
bygglov. 

Genom att låta ny bebyggelse och verksamheter etableras i centrala och kollektivtrafiknära 
lägen har fler människor möjligheter till rekreation och livskvalitet, även om de inte har till-
gång till bil. I översiktsplanen pekas enbart nya områden ut som fyller dessa kriterier, med 
undantag för verksamhetsområdet vid väg E6, Rasta.

Utbyggnad av infrastruktur till det nya bostadsområdet Förslövs Ängar färdigställdes 2020. 
Området har stora ytor med öppen dagvattenhantering och samt ytor och stigar för lek och 
rekreation. 

På privata initiativ har en aktivitetsslinga gjorts i Östra Karup och kommunen har bistått 
med uppsättning av skyltar. Flera orter kommer att få aktivitetsslingor under 2021.

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.

Miljöavdelningens arbete med prövning och tillsyn av miljöfarliga verk-
samheter som påverkar vattenmiljön är av stor betydelse för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas. Enskilda avlopp påverkar vattenmiljön genom utsläpp av kväve, 
fosfor och förorenande ämnen. Enligt havs- och vattenmyndigheten bör åtgärdstakten vara 
minst fem procent för att uppnå en långsiktigt hållbar vattenmiljö. 
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I Båstads kommun finns cirka 2500 enskilda avlopp. Miljöavdelningen arbetar med aktiv 
tillsyn av enskilda avlopp vilket innebär att man kontinuerligt inventerar och ställer krav på 
bristfälliga avloppsanläggningar. Målet är att alla enskilda avlopp i kommunen ska få tillsyn 
var tionde år och att minst 125 avloppsanläggningar ska åtgärdas årligen. Under 2020 har 
126 ärenden gällande åtgärdande av avloppsanläggning kommit in.

Hållbar förtätning före utbredning vid exploatering 
och nybyggnation

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska skyddsvärda naturområ-
den, 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.

Genom hållbar förtätning före utbredning vid exploatering och nybyggnation ska skyddsvärda 
naturområden, god jordbruksmark, strand- och kustvärde, samt kulturarv i ett brett perspektiv 
särskilt skyddas. Kommunens övergripande utvecklingsstrategi för den fysiska miljön grun-
dar sig i att värna obruten mark i kommunen. Översiktsplanen har en restriktiv hållning mot 
bostadsbyggnation utanför tätbebyggt område för att bevara det historiska natur- och kultur-
landskapets värden och för att undvika negativ påverkan på landskapsbilden och områden för 
rekreation. Områden med goda förutsättningar för bevarande av natur- och kulturlandskap och 
spridning av biologisk mångfald skyddas i planen som följs av förvaltningen. 

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. 

Vid upphandling tillämpas de miljökrav som finns i kommunens upphandlingspolicy vad 
gäller till exempel krav vid inköp av kemikalieartiklar. Upphandlingsenheten har stöd av 
miljöavdelningen vad gäller naturfrämmande och hälsovådliga ämnen. 

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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