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 Bilaga Miljöbokslut 2021 – Nyckeltal  

 

 Nyckeltal kan ge en bild av tillstånd och förändringar inom miljöområdet i Båstads kommun. Nyckeltal har valts ut så att något eller några uppgifter finns för 

varje utpekat fokusområde i Miljö- och energiprogrammet; Vatten, Natur och ekosystem, Energi och Klimat, Transporter och Bebyggd miljö. 

Källhänvisningar finns för vidare information.  

De utvalda nyckeltalen är i flesta fall hämtade från nationella eller regionala källor, är etablerade, används i nationell statistik och går att hitta i till exempel 

Kolada (https://www.kolada.se/). I några fall redovisas kommunspecifika nyckeltal. I vissa fall finns inte siffror för aktuellt årtal inte ännu tillgängliga, de som 

används är då senast tillgängliga uppgift.  

I vissa tabeller (Trend) hämtade från Kolada, används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra kommuner. För 

varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, de bästa 25% får grön färg, de sämsta 25% får röd färg och de mittersta 50% får gul 

färg. Saknas det data visas det en grå färg. Färgsättningen av nyckeltalen visar således resultat i jämförelse med andra kommuner och inte ifall resultaten är 

bra eller dåliga i sig. Trenden visar utveckling över tid för Båstads kommun och ovägt medel för alla kommuner, riket. 
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Klassificering badplatser per år (Källa: Hav och Vattenmyndigheten) 
Namn EU-bad Klassificering 

2018 
Klassificering 
2019 

Klassificering 
2020 

Klassificering 
2021  

Eskilstorps 
strand 

Ja Otillräckligt 
provtagen 

Utmärkt 
kvalitet 

Utmärkt kvalitet Utmärkt kvalitet 

Glimminge 
strand 

Ja Otillräckligt 
provtagen 

Utmärkt 
kvalitet 

Tillfredställande 
kvalitet 

Dålig kvalitet 

Malens  
havsbad 

Ja Utmärkt 
kvalitet 

Utmärkt 
kvalitet 

Utmärkt kvalitet Utmärkt kvalitet 

Morgonbryggan, 
Torekovs hamn 

Ja Utmärkt 
kvalitet 

Utmärkt 
kvalitet 

Utmärkt kvalitet Bra kvalitet 

Segelstorps 
strand 

Ja Utmärkt 
kvalitet 

Utmärkt 
kvalitet 

Bra kvalitet Tillfredställande 
kvalitet 

Skansenbadet, 
Båstad hamn 

Ja Utmärkt 
kvalitet 

Utmärkt 
kvalitet 

Bra kvalitet Tillfredställande 
kvalitet 

Storahults 
strand 

Ja Utmärkt 
kvalitet 

Bra kvalitet Dålig kvalitet Dålig kvalitet 

Torekovs  
strand 

Ja Utmärkt 
kvalitet 

Utmärkt 
kvalitet 

Bra kvalitet Bra kvalitet 

Ydrehall 
Torekov 

Nej Otillräckligt 
provtagen 

Utmärkt 
kvalitet 

Bra kvalitet Bra kvalitet 

Hemmeslövs 
strand – Inaktivt 
bad 

Nej Ej 
klassificerad 

Ej 
klassificerad 

Ej klassificerad Ej klassificerad 

Ingelstorps 
strand – Inaktivt 
bad 

Nej Ej 
klassificerad 

Ej 
klassificerad 

Ej klassificerad Ej klassificerad 

 

https://www.havochvatten.se/badplatser-och-badvatten/hitta-din-badplats/kommuner/badplatser-i-bastads-kommun.html 
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Statistik för Grundvatten, avspeglar senaste publika klassningen för vattenförekomster (Källa: VISS) 
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Bottenkvalitetsindex (BQI) för mätstationer i Skälderviken och Laholmsbukten (Källa: NVSKK Årsrapport 2020)  
För mer information och data vad gäller miljöstatus för kustvatten se Nordvästskånes kustvattenkommitté (www.nvskk.se) 

 

http://www.nvskk.se/
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Skyddad natur totalt, andel (%) (Källa: Kolada) (N85054) 

 

Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) 

Areal skyddad natur totalt, dividerat med areal totalt i det geografiska området. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, 

naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Källa: SCB 
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Insamlat hushållsavfall totalt kg/pers (Källa: Kolada) (U07801) 

 

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) (U07801) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal kilogram kommunalt avfall per justerat invånarantal i 

kommunen. I kommunalt avfall ingår mat- och restavfall (tidigare benämt kärl- och säckavfalll, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt 

avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, 

tidningar, elavfall, batterier etc.), även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter 

och in-/utpendling. I utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer hushållsavfall än vad de 

permanentboende ger upphov till. Även i kommuner med stort inpendlingsöverskott genereras mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. Genom att 

använda ett justerat invånarantal speglas mängden avfall per person på ett mer korrekt sätt för den egna kommunen, vilket underlättar jämförelser med 

andra kommuner. Källa: Avfall Sverige. 
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Stapeldiagram, Insamlat hushållsavfall totalt kg/pers (Källa: Kolada) (U07801) 
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Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter, andel % (Källa: Kolada) (U007514) 

 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (U07514) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med 

kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med ekologiska livsmedel avses någon av 

märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC. Fr.o.m. 2015 års siffror dras 1 procentenhet av för de kommuner som inte exkluderar oekologisk 

lagad eller panerad MSC-fisk. Siffran avser hela året. Avser endast kommunens egna inköp, dvs entreprenad ingår inte. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet. 

Källa: Ekomatcentrum. 
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Stapeldiagram, Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter, andel % (Källa: Kolada) (U07514) 

 

 

  



Sida 11 av 16 
 

Energiförbrukning i fastigheter (Källa: Båstadhem)  

Diagrammen nedan avser uppvärmning respektive fastighetsel. Det är en viss osäkerhet i siffrorna kopplat till systematik i avgränsningar för mätningarna 

över tid. Staplarna visar dock på en tydlig trend. 

 

  
 

Ytterligare statistik (väntar på svar från Dennis hos Båstadhem) 
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Installerad effekt solkraft (solceller) i kommunen (Källa: Energimyndigheten) 

Installerad effekt per invånare 

2018 73,1 
2019 116,1 

2020 183,2 
2021 268,6 

Antal anläggningar 
2018 83 

2019 136 

2020 211 
2021 304 

Ranking solcellstoppen 
2018 48 

2019 59 

2020 59 
2021 46 
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Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (Källa: Kolada) (U00437) 

 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (-2020) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt 

förordning. Från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364). 

För fordon registrerade från 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition (Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227). Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är 

registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag. Miljöfordon Sverige har gett möjlighet till kommuner och regioner att komplettera med fordon i 

operationell leasing samt justera för andra avvikelser. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Miljöfordon Sverige (MFS). 
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Stapeldiagram, Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (Bild Kolada) (U00437) 

 

Drivmedel till kommunens egna fordon och arbetsmaskiner (andel fossilfritt drivmedel i %) 

2017 10% 
2018 18% 

2019 11% 

2020 11% 
2021 10% 

 

Totalt antal liter inköpt drivmedel (bensin, diesel) till kommunens egna fordon och arbetsmaskiner  

2017 185 393 

2018 192 271 
2019 198 067 

2020 166 194 
2021 185 423 
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Antal kilometer privat bil i tjänst/anställd och år 

2017 387 

2018 265 
2019 262 

2020 121 

2021 78 
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Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel % (Källa: Kolada) (N07418) 

Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet 

till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet 'God bebyggd miljö', se även 

www.sverigesmiljomal.se. Källa: SCB 

 


