Eslövs miljömålsprogram

ESLÖVS MILJÖMÅLSPROGRAM

1. Bakgrund
1999 kom de nationella miljömålen tillsammans med en tydlig uppmaning till
samhällets alla aktörer att arbeta för att bidra till att de uppnås. 2006 antogs Eslövs
kommuns lokala miljömål. Dessa reviderades och ersattes med Program för lokala
miljömål 2013.
Eslövs miljömålsprogram består av de mål och den organisation som antogs i
Program för lokala miljömål 2013 samt åtgärder knutna till målen.
Miljömålsprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2015-04-25 och börjar gälla
2016-06-01. Miljömålsprogrammet ska revideras minst vartannat år.

2. Syfte
Syftet med Eslövs miljömålsprogram är att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling
och till att de 16 nationella miljömålen uppnås. Med hållbar utveckling menas här en
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov. (FN- rapport, Vår gemensamma framtid, även
kallad Bruntlandrapporten, 1987.)
Miljömålsprogrammet är ett viktigt verktyg i arbetet med kommunens mål om att
vara en ekokommun i framkant med ett aktivt miljömålsarbete (Eslövs kommun,
handlingsprogram 2015 – 2018).

3. Organisation
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställde Eslövs kommuns miljömål, delmål och
organisationen för miljömålssystemet i Program för lokala miljömål 2013.
Den årliga redovisningen av miljömålsarbetet ska godkännas av
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska, efter beredning i styrgruppen,
besluta om eventuella större revideringar av miljömålsprogrammet.

Intern referensgrupp

Kommunens ledningsgrupp utgör systemets referensgrupp. Referensgruppen ska
hållas uppdaterad och bistå med information och kompetens.

Eslövs Miljömålsprogram, antaget av kommunfullmäktige april 2016.
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Extern referensgrupp

I systemet finns möjlighet att kalla in ytterligare en referensgrupp med
representanter från föreningar, organisationer med mera. Denna grupp ska vara
flexibel i sin sammansättning utifrån vilka frågor som ska diskuteras. De inbjudna
deltagarna ska ha ett uttalat intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Styrgrupp

Miljömålssystemets styrgrupp består av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Styrgruppen ska anta de åtgärder som ska finnas i miljömålsprogrammet och besluta
om mindre revideringar.

Samordning

Den övergripande samordningen av miljömålssystemet sköts av kommunens
miljöstrateg. Samordningen innebär att: ta fram åtgärder till miljömålsprogrammet,
ta fram den årliga uppföljningen, utvärderingen och presentationen av
miljömålsarbetet. Miljöstrategen ska även redovisa förslag på förändringar till
referensgruppen och styrgruppen. Två gånger per år träffar miljöstrategen
styrgruppen för att rapportera om miljömålsarbetet.

Revidering av systemet

Miljömålsprogrammet ska revideras minst vartannat år. Eventuella förslag på
förändringar ska miljöstrategen redovisa för styrgruppen i samband med den årliga
redovisningen av miljömålsarbetet.

Uppföljning och redovisning

Uppföljningen av Eslövs kommuns arbete med miljömålen görs med hjälp av
checklistan Uppföljning av Eslövs miljömålsarbete… (bilaga 4.). Den ska täcka upp allt
arbete/alla åtgärder kommunorganisationen har tagit på sig att göra (definition på
åtgärd, bilaga 3.)och som bidrar till miljömålsuppfyllnad.
Uppföljningen görs förvaltningsvis/bolagsvis och omfattar varje
förvaltnings/bolags ansvar enligt miljömålsprogrammet. Alla nämnder och
kommunala bolagsstyrelser ska godkänna och lämna in ifylld checklista från
respektive förvaltning och bolag till miljöavdelningen, Miljö och Samhällsbyggnad
senast 31 mars varje år.
Resultatet av arbetet med Eslövs miljömålsprogram ska redovisas i en
miljöredovisning i maj varje år.

4. Fokusområden effektmål och åtgärder
Eslövs miljömålsprogram bygger på fem fokusområden: Ekokommunen Eslöv,
Energi och Klimat, Giftfritt, God vattenstatus och Planera hållbart. Till dessa finns
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effektmål och delmål. Till delmålen finns åtgärder som följs upp och resultaten
redovisas i miljömålsuppföljningen.
De åtgärder som beskrivs i miljömålsprogrammet ska vara inplanerade i
verksamheten och ha bedömts vara resurseffektiva med avseende på förväntat
bidrag till måluppfyllnad och miljövinst (definition åtgärd: bilaga 3.). Åtgärder kan
också vara att ta fram styrdokument och rutiner som i sin tur effektivt förväntas
bidra till uppfyllnad av miljömålen.
Här presenteras fokusområdena, effektmålen, delmålen och åtgärderna. För varje
åtgärd anges om den är pågående eller inplanerad samt vilka resurser åtgärden
förväntas kräva och när den ska utföras. Det framgår också vilken organisation som
ansvarar för åtgärden samt eventuellt andra medverkande organisationer.
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1. Ekokommunen Eslöv
Effektmål: Eslövs kommun ska vara en bra ekokommun och förebild. Vi ska bidra till de
nödvändiga beteendeförändringar som krävs för att styra om mot ett hållbart samhälle. Vi ska
förse kommunmedborgarna med information och stimulera till engagemang.
Delmål 1.1: Ekokommunen Eslöv ska vara en bra förebild
Till detta delmål är följande åtgärder kopplade:
1.1.1. Hållbara upphandlingar
Kommunen handlar med stora flöden av varor och tjänster och genom att ställa
miljökrav i upphandlingar kan stora miljövinster göras.
Eslövs kommun ska ställa miljökrav i enlighet med miljömålen vid upphandlingar
av varor och tjänster.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår delvis, ska styras upp och systematiseras. Inköpsoch upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling
antagna 2015-02-23
Alla förvaltningar, med stöd av
Kommunledningskontoret och Miljö och
Samhällsbyggnad
Inom ram
Löpande

1.1.2. Hållbara placeringar
I arbetet med att vara en ekokommun i framkant är kommunens penningplaceringar
ett viktigt redskap. Kommunens pengar ska placeras på ett sådant sätt att de inte
bidrar till negativ påverkan på miljömålen.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår, ska definieras och styras upp
Kommunledningskontoret, ekonomichefen
Inom ram
Löpande

1.1.3. Miljökrav på arrendatorer
En viktig del i att vara förebild, markägare och bra ekokommun är att se till att den
egna marken brukas på ett hållbart sätt.
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Eslövs kommun ska ställa miljökrav i enlighet med miljömålen på dem som
arrenderar den kommunägda marken. För avtal med befintliga arrendatorer gäller
att produktionen som marken används till ska vara certifierad enligt Svenskt Sigill
eller annat system som bedöms likvärdigt (eller brukas enligt system med högre
miljökrav än Svenskt Sigill, exempelvis KRAV). Vid avtalsskrivning med nya
arrendatorer ska produktionen som marken används till uppfylla kriterierna enligt
KRAV eller annat system som bedöms likvärdigt.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Inte påbörjad
Kommunledningskontoret
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Från och med 2016-03-16

1.1.4. Hållbar måltidsverksamhet
Att minska matsvinnet och servera ekologisk, säsongsanpassad och närproducerad
mat är en viktig del i arbetet med miljömålen och en viktig del i profileringen av
Eslöv som ekokommun.
År 2016 ska inköp av ekologiska livsmedel utgöra minst 45 procent av den totala
livsmedelsbudgeten, 2017 ska andelen vara minst 55 procent och 2018 minst 60 av
den totala livsmedelsbudgeten.
Matsvinnet ska minska med minst fem procent mellan 2015 – 2018.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Serviceförvaltningen, kostchef
Barn och Utbildning, Vård och Omsorg
Antaget i budget 2016 - 2018
Löpande

1.1.5. Avfallsinsamling i de egna verksamheterna
Att sortera och samla in avfall för vidare användning är en viktig del i byggandet av
ett hållbart samhälle. I alla kommunala verksamheter ska det finnas möjlighet att
källsortera avfall.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Serviceförvaltningen, förvaltningschef
Alla förvaltningar och bolag
Löpande

Delmål 1.2: Eslöv ska profileras som en ekokommun
Till detta delmål är följande åtgärder kopplade:
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1.2.1. Medlemskap i Sveriges Ekokommuner
Eslöv är en av landets cirka 100 ekokommuner. Det innebär att kommunen har
tillgång till ett stort nätverk med många miljökunniga tjänstemän och politiker från
hela landet. Nätverkets syfte är att vara en arena för erfarenhetsutbyte, bilda opinion
om lokala miljöfrågor och visa upp goda exempel och förebilder. Eslövs kommun
har en kontaktpolitiker, och en kontakttjänsteman, i nätverket. Eslövs kommun
deltar årligen på Sveriges Ekokommuners årskonferens.
Eslövs kommun ska vara medlem i Sveriges ekokommuner.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår löpande
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Alla förvaltningar
Inom ram. Medlemskap: 9 400 kr per år, konferens:
cirka 3 000 kr per person och år.
Löpande

1.2.2. Ny miljöpolicy
En ny miljöpolicy för Eslövs kommun ska tas fram. Policyn ska visa inriktningen på
kommunens miljöarbete och implementeras i hela organisationen.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Inte påbörjad
Miljö och Samhällsbyggnad, förvaltningschef
Alla förvaltningar och bolag
Tid: 50 timmar
2016

1.2.3. Miljömålsredovisning
Varje år i april ska en miljömålsredovisning tas fram som presenterar det föregående
årets miljömålsarbete. Miljöredovisningen ska följa upp miljömålsprogrammet och
utvärdera resultatet av hur miljöarbetet bidrar till miljömålsuppfyllnad.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Alla förvaltningar och bolag
Inom ram. Tid 300 timmar, pengar: 15 000 kr
Årligen i april

Delmål 1.3: Eslövs kommun ska arbeta för hållbara
beteendeförändringar
Till detta delmål är följande åtgärder kopplade:
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1.3.1. Grön flagg

Grön Flagg är en certifiering och ett pedagogiskt verktyg som ger ett aktivt och långsiktigt
arbete för hållbar utveckling i skola och förskola. Med den internationella certifieringen
jobbar miljontals pedagoger, barn och unga världen över mot samma mål – en mer hållbar
värld.
I Eslövs kommun har Östra Strö skola och Dannemannens förskola Grön flagg.

Status:

Ansvar:

Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår i två kommunala verksamheter av x.
Barn och Familj, respektive rektorer
Inom ram
Löpande

1.3.2. Arrangemang
Earth Hour och Världsmiljödagen ska uppmärksammas. Målet är att delta i dessa
event tillsammans med många av samhällets andra aktörer för att lyfta miljöfrågorna
och ge dem nödvändig uppmärksamhet.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Kultur och Fritid
Inom ram. Tid 200 timmar, pengar cirka 22 000 kr.
Mars och juni årligen

1.3.3. Eslövs miljöpris
Eslövs kommun ska tillsammans med Skånska dagbladet efter nomineringskampanj
utse en årlig miljöpristagare. Miljöpriset ska uppmärksamma bra insatser för miljön
och kan delas ut till företag eller föreningar verksamma i Eslövs kommun, eller till
enskilda personer bosatta i kommunen.
Status:
Ansvar:
Resurser:
När:

Pågår
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Tid: 20 timmar, pengar: 5 000 kr
Varje år

1.3.4. Fairtrade City
Eslövs kommun ska diplomeras enligt Fairtrade City som är en diplomering till
kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.
Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör rättvis
handels- krav i offentlig upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud
av Fairtrade-märkta produkter i butik, på serveringsställen och på arbetsplatser.
Eslövs kommun ska vara en Fairtrade City.
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Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Beslut är fattat om att Eslöv ska diplomeras under 2015
Kommunledningskontoret, tillväxtchef
400 000 kr
2016

1.3.5. Lugazi
Eslövs kommun genomför tillsammans med kommunen Lugazi i Uganda ett SIDAfinansierat demokratiprojekt som ska leda fram till en avfallsplan för Lugazi.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår under perioden 2012-2015
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
Merab och Miljö och Samhällsbyggnad
Extern finansiering
Projektet avslutas maj 2016

1.3.6. Kompetensutveckling av förtroendevalda
Alla förtroendevalda inom kommunens nämnder och bolag ska ha kännedom om
Eslövs miljömål och erbjudas information om kommunens miljöarbete.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår delvis men behöver systematiseras
Kommunledningskontoret med stöd av Miljö och
Samhällsbyggnad
Alla förvaltningar och bolag
Inom ram. 100 timmar
Löpande

1.3.7. Miljö- och Naturpärmen
Alla mellanstadieklasser i Eslövs kommun erbjuds att använda det miljöpedagogiska
läromedlet Miljö- och Naturpärmen.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Barn och Utbildning
Inom ram. 30 000 kr från Miljö och Samhällsbyggnad
Fram till 2018

1.3.8. Snacka med macka
Sex gånger per år, vid lunchtid, erbjuds anställda inom kommunorganisationen en
lunchmacka och information om olika miljömålsrelaterade frågor inom kommunen.
Status:
Ansvar:

Pågår
Miljö och Samhällsbyggnad, förvaltningschef
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Andra medverkande:
Resurser:
När:

Alla förvaltningar och bolag
Tid: 75 timmar, pengar: 6 000 kr
Under 2015 och 2016

2. Energi och klimat
Effektmål: 2020 ska Eslövs kommunorganisation vara fri från fossila bränslen. Den totala
energianvändningen i kommunen ska minska och produktionen av förnybar energi ska öka.
Delmål 2.1: Kommunorganisationen i Eslövs kommun ska
senast 2020 vara fri från användning av fossila bränslen. Målet
avser uppvärmning av byggnader, transporter och att all el som
används ska vara producerad utan fossila energikällor.
Till detta delmål är följande åtgärder kopplade:
2.1.1. Fossilfri och energieffektiv uppvärmning
Uppvärmningen av kommunens fastigheter ska senast 2020 vara fri från fossila
bränslen. Till 2020 ska den totala energianvändningen per kvadratmeter ha minskat
med minst 20 procent jämfört med 2009.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Serviceförvaltningen i samarbete med Ebo
Alla förvaltningar och bolag
Inom ram. Innebär besparingar
Löpande

2.1.2. Riktlinjer för fordon
Den totala energianvändningen i fordonsflottan ska minska med minst 20 procent
till 2020 jämfört med 2009.
Vid val av fordon vid leasing och inköp av bilar och lätta lastbilar gäller ”Riktlinjer
för fordon”. Enlig dem ska energieffektiva fordon prioriteras och sådana som drivs
med gas eller el väljas i första hand. Fordon som kan köras på förnybara bränslen
ska i första hand tankas och köras på dessa.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Serviceförvaltningen
Alla förvaltningar och bolag
Inom ram
Löpande

2.1.3. Riktlinjer för resor och möten
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Eslövs kommuns riktlinjer för resor och möten syftar till att minska den negativa
miljöpåverkan från resor och möten genom att styra upp val av fordon vid resor,
och rutiner för möten. Riktlinjerna innehåller också krav på att ett system för
klimatkompensation tas i bruk 2015 och att förvaltningarna ska uppmuntra de
anställda att ta sig miljövänligt till jobbet. Dessa riktlinjer gäller från 2014-07-31 och
ska implementeras i hela organisationen.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Riktlinjerna antagna, gäller from 31 juli 2014
För implementering: Miljö och Samhällsbyggnad,
förvaltningschef
För efterlevnad: Respektive förvaltningschef och vd
Alla förvaltningar och bolag
Inom ram
Löpande

2.1.4. Fossilfri elanvändning
All el som används i den kommunala verksamheten ska vara producerad utan fossila
bränslen.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Serviceförvaltningen,
Inom ram
Löpande

Delmål 2.2: Energianvändningen i det geografiska området
Eslövs kommun ska minska
Till detta delmål är följande åtgärder kopplade:
2.2.1. Energirådgivning
Kommunen erbjuder kostnadsfri energirådgivning till privatpersoner, företag och
föreningar. Rådgivningen syftar till att tillhandahålla information om energi- och
miljösmarta val.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
En halvtidstjänst, externt finansierad
Löpande

Delmål 2.3: Produktionen av förnybar energi i Eslövs kommun
ska öka
Till detta delmål är följande åtgärder kopplade:
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2.3.1. Produktion av biogas
Att använda fossilfri biogas som framställts genom rötning av till exempel
avloppsslam ger en koldioxidekvivalentvinst på 180 procent jämfört med att inte
röta biomassan och istället använda fossilt bränsle. (Om metangasen i biomassan
inte tas omhand sipprar den ut i atmosfären. Bättre då att bränna metangasen, som
är en mer potent växthusgas än koldioxid, och utvinna energin ur gasen. Kvar blir
då koldioxid, mindre skadlig än metangas.)
Av rötat avloppsslam producerar VASYD biogas till fordonsgas och uppvärmning
vid Elling reningsverk.
Merab producerar substrat till biogas ur rötat matavfall.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
Når:

Pågår
VASYD och Merab
Levererar energi
Löpande

2.3.2. Energi ur avfall och deponigas
Det brännbara avfallet som samlas in av Merab säljs till SYSAV för
energiproduktion. Ur deponigas från Rönneholms avfallsupplag produceras energi
ut deponigas.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Merab
Levererar energi
Löpande

2.3.3. Kraftvärmeverket
Kraftvärmeverket i Örtofta producerar el och värme ur biomassa. Verket ägs och
drivs av Kraftringen som i sin tur ägs av Eslövs kommun och tre andra kommuner.

3. Giftfritt
Effektmål: Eslövs kommunorganisation ska arbeta aktivt med kemikaliefrågor
och göra bra val med fokus på miljö och hållbar utveckling. Särskilt farliga
kemikalier ska fasas ut.
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Delmål 3.1: Eslövs kommun ska arbeta aktivt för minskad
kemikaliespridning i miljön
Till detta delmål är följande åtgärder kopplade:
3.1.1. Kemikalieplan
För att driva på och strukturera upp arbetet med målet Giftfritt ska en
kemikalieplan tas fram. Den ska fokusera på hela kommunens kemikalieanvändning,
kemikaliekrav på inköpta varor och tjänster samt utfasning av farliga kemikalier och
varor med innehåll av farliga kemikalier.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Inte påbörjad
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Alla förvaltningar och bolag
Inom ram, 400 timmar
2016-2017

3.1.2. Giftkonferens
En konferens med temat giftfri miljö arrangeras i Medborgarhuset i Eslöv.
Konferensen vänder sig till kommuner och företag och syftet är att höja
kompetensen och inspirera till nya effektiva arbetssätt för att minska
giftspridningen.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Sveriges ekokommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen i
Skåne
Tid 400 timmar, extern finansiering
Hösten 2015 och 2016

Delmål 3.2: Särskilt farliga kemikalier ska fasas ut
Till detta delmål är följande åtgärder kopplade:
3.2.1. Utfasning av utfasningsämnen
Kommunens miljötillsyn ska fokusera på utfasning av särskilt farliga kemikalier i de
miljöfarliga verksamheterna.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår till viss del. Ska systematiseras under 2016
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Ordinarie arbetstid
Löpande
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3.2.2. Sanering av Getinge
I Getinge vid Kävlingeån finns ett område på nästan ett hektar som är förorenat
med bland annat kvicksilver och DDT. Föroreningarna härrör från en gammal
bekämpningsmedelsfabrik. Området ska saneras.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Miljö och Samhällsbyggnad, förvaltningschef
Extern finansiering, 43 miljoner kr
Under perioden 2014 - 2018

3.2.3. Giftfria förskolor
Eslövs kommun ska arbeta brett och aktivt för att skapa giftfria förskolor för att
minska kemikalieexponeringen för barn och unga. Kemikaliefrågorna ska finnas
med i bygg- och renoveringsprocesser av skolor och förskolor, vid inköp av
leksaker, utrustning och förbrukningsmaterial samt för måltidsverksamheten och
städningen.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Barn och Utbildning i samarbete med
Serviceförvaltningen
Miljö och Samhällsbyggnad
Handlingsplan ska tas fram
Löpande

4. God vattenstatus
Åarna och sjöarna i Eslövs kommun ska minst ha god status. Övergödningen ska minska och
den biologiska mångfalden och de rekreativa värdena i och omkring vattenmiljöer ska öka.
Dricksvattnet i kommunen ska ha ett bra skydd mot negativ påverkan.
Delmål 4.1: Senast 2021 ska vattenförekomsterna Ringsjön och
Rönne å uppvisa god status enligt
vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). Senast 2027
ska vattenförekomsterna Kävlingeån och Saxån uppvisa god
status.
Till detta delmål är följande åtgärder kopplade:
4.1.1. Deltagande i Ringsjöns vattenråd
I Vattenmyndighetens klassning från 2006 klassas Ringsjöns status som dålig.
Ringsjöns vattenråd är en ideell förening vars medlemmar har intressen knutna till
vatten inom Ringsjöns tillrinningsområde. Rådets huvuduppgift är att övervaka
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sjöns tillstånd och arbeta för att förbättra vattenkvaliteten. Arbetet består bland
annat av biomanipulering (uttrålning av mört och braxen) och inventering av
avrinningsområdet. Arbetet syftar till att uppnå bättre statusklassning för sjön,
mindre algblomning, större siktdjup och högre rekreationsvärde.
Eslövs kommun ska delta aktivt i Ringsjöns vattenråd.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår löpande
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Vattenrådets övriga medlemmar
Tid: 100 timmar, pengar: 322 000 kr
Löpande

4.1.2. Deltagande i Rönneåns vattenråd och kommitté
I Vattenmyndighetens klassning från 2006 klassas Rönne ås status som måttlig.
Rönneåns vattenråd är en sammanslutning av kommuner, företag och
organisationer med intresse av de vattenförekomster som ligger inom Rönne ås
avrinningsområde (nedströms Ringsjöarna). Vattenrådet är en paraplyorganisation
där Rönneåkommittén ingår som en egen avdelning, med egen budget.
Inom vattenrådet utförs recipientkontroll men inte några direkta vattenvårdande
insatser.
Eslövs kommun ska delta i Rönneåns vattenråd.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår löpande
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Vattenrådets övriga medlemmar
20 000 kr
Löpande

4.1.3. Deltagande i Kävlingeåns vattenråd
I Vattenmyndighetens klassning från 2006 klassas Kävlingeåns status som måttlig.
Kävlingeåns vattenråd består av kommuner, företag och andra organisationer med
intressen knutna till Kävlingeåns avrinningsområde. Ett kansli i Lund administrerar
vattenrådet.
Det finns ett handlingsprogram för perioden 2012-2021 med åtgärder som är
möjliga att genomföra inom vattenrådets ramar. Vattenrådet arbetar med
metodutveckling och är en bra föregångare inom svensk vattenförvaltning.
Eslövs kommun ska delta aktivt i Kävlingeåns vattenråd.
Status:
Ansvar:

Pågår löpande
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
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Andra medverkande:
Resurser:
När:

Vattenrådets övriga medlemmar
Tid: 100 timmar, pengar: 857 500 kr per år
Löpande

4.1.4. Deltagande i Saxån – Braåns vattenråd
I Vattenmyndighetens klassning från 2006 klassas Saxån- Braåns status som måttlig.
Saxån-Braåns vattenråd är ett forum för informationsspridning och frivilligt
åtgärdsarbete inom avrinningsområdet. Vattenrådet består av kommuner, företag
och andra organisationer med intressen knutna till Saxån- Braåns avrinningsområde.
Rådet ansvarar för recipientprovtagningen i ån samt gör andra riktade
undersökningar av vattenkvalitén. Tidigare, mellan 1992 – 1993 och 1999 – 2003,
bedrevs aktivt vattenvårdsarbete med anläggning av dammar/våtmarker och
skyddszoner.
Eslövs kommun ska delta aktivt i Saxåns- Braåns vattenråd.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår löpande
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Vattenrådets övriga medlemmar
Tid: 60 timmar/år, pengar: 105 000 kr/år.
Löpande

Delmål 4.2: Dricksvattenförekomster i Eslövs kommun ska
skyddas
Till detta delmål finns i dag inga åtgärder kopplade:

5. Planera hållbart
Den biologiska mångfalden i Eslövs kommun ska värnas. Framtidens Eslöv ska planeras utifrån
ett hållbarhetsperspektiv, det ska vara lätt att leva hållbart i Eslövs kommun.
Delmål 5.1: Värdefull natur ska skyddas
Till detta delmål är följande åtgärder kopplade:
5.1.1. Revidering av naturvårdprogram
Eslövs naturvårdsprogram ska revideras för att mer tydligt visa på kommunens
ambitioner med naturvården, de befintliga naturvärdena, behoven av åtgärder och
prioriteringar.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:

Påbörjas 2016
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Alla förvaltningar och bolag
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Resurser:
När:

Inom ram, pengar från extern finansiering
2016 - 2019

5.1.2. Skötsel av naturreservat i Eslövs kommun
I Eslövs kommun finns det kommunala naturreservatet Eslövs allmänning samt de
statliga naturreservaten Flyinge ängar, Borstbäcken, Abullahagen, Billinge mölla och
Bosarps jär. Till reservaten finns fastställda skötselplaner. Eslövs kommun ansvarar
för skötseln av Eslövs allmänning, Billinge mölla och Abullahagen.
Skötselplanerna för naturreservaten Eslövs allmänning, Billinge mölla och
Abullahagen ska följas.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår löpande
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Arbete och Försörjning
75 000 kr

5.1.3 Fladdermusinventering
Fladdermöss är en ekologisk viktig artgrupp av insektsjägare. För att få bättre
kunskap om fladdermusfaunan i kommunen ska de inventeras. Minst tio boplatser
ska sättas upp och en fladdermusexkursion ska arrangeras.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Kostnad:
När:

Pågår
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Tid: 50 timmar. Pengar: extern finansiering 67 250 kr.
2014 - 2016

5.1.4. Biologisk mångfald på golfbanan
Eslövs golfbana har ett naturskönt läge vid Bråån. För att göra golfbanan mer
attraktiv och öka naturupplevelsen för spelarna vill man utveckla området och
samtidigt öka den biologiska mångfalden. Projektet drivs av Eslövs golfklubb i
samarbete med Eslövs kommun och inleds med en inventering som ska resultera i
ett åtgärdsförslag.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Tid: 45 timmar. Pengar: extern finansiering
Delprojekt 1: 2015-2016, delprojekt 2: 2016-2018
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5.1.5. Skyddsvärda träd
Grova träd och ihåliga träd är viktiga för den biologiska mångfalden men många av
dem är i dag hotade. I ett projekt ska grova träd i kommunen inventeras för att
bättre kunna skydda dem framöver. I projektet ingår också att sprida information
om vikten av att bevara och skydda grova träd.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Tid: 190 timmar. Pengar: extern finansiering 86 850 kr
2015-2016

Delmål 5.2: Kommunens frilufts-och rekreativa värden ska
utvecklas
Till detta delmål är följande åtgärder kopplade:
5.2.1. Naturmötesplats i Gyaskogen
Stehags intresseförening ska tillsammans med Eslövs kommun sätta upp ett
”grillhus” i Gyaskogen. Grillhuset ska vara en mötesplats för naturupplevelser.
Platsen kommer att förses med informationsskyltar om bland annat områdets växter
och fåglar.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
Tid: 45 timmar. Pengar: extern finansiering 79 700 kr
2015-2017

Delmål 5.3: Eslövs kommun ska planeras och byggas hållbart
Till detta delmål är följande åtgärder kopplade:
5.3.1. Översiktsplan för Eslövs kommun
En översiktsplan ska tas fram som visar och befäster ambitionen om att utveckla
Eslövs kommun hållbart. Här lyfts frågor om bland annat vindkraft, grönstruktur,
värdekärnor, ansvarsarter och ekosystemtjänster in.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Kommunledningskontoret
Miljö och Samhällsbyggnad
Inom ram
2015 - 2017
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5.3.2. Avfallsinsamling
Mellanskånes renhållning AB arbetar kontinuerligt med att få renare och mer
hållbart användbara avfallsfraktioner. Kunderna erbjuds sortering i tio fraktioner vid
bostaden, även förpackningar.
Avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby, som styr arbetet under denna punkt,
antogs 2014-04-28.
Status:
Ansvarig:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Pågår
Merab
Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby
Inom ram
Löpande

5.3.3. Cykelplan för Eslövs tätort
Att människor ges möjlighet att välja hållbara och säkra transporter är en viktig del i
byggandet av framtidens hållbara samhälle. Cykelplan för Eslövs tätort ska bidra till
att göra tätorten mer anpassad för cyklister.
Eslövs kommun ska genomföra åtgärderna i cykelplan för Eslövs tätort.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Planen inte antagen
Miljö och Samhällsbyggnad, förvaltningschef
Anpassas till investeringsbudget
Antas 2016, därefter löpande enligt plan

Delmål 5.4: Kommuninvånarna i Eslövs kommun ska ha en god
livsmiljö och deras hälsa ska skyddas från olägenheter
Till detta delmål är följande åtgärder kopplade:
5.4.1 Uppsökande hälsoskydd
I ett förebyggande hälsoskyddsprojekt ska kommunens miljöinspektörer söka upp
boende i hyresfastigheter för att informera om miljötillsynens roll. Projektet ger
personer som vanligtvis inte kontaktar miljöavdelningen möjlighet att anmäla
eventuella olägenheter förknippade med boendemiljön.
Status:
Ansvar:
Andra medverkande:
Resurser:
När:

Inplanerat 2015 2016
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöchef
50 timmar
Under 2016
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Bilaga 1.

Eslövs förutsättningar att bidra
Eslövs lokala miljömål ska vara anpassade till kommunens unika förutsättningar.
Det geografiska läget, naturen, människorna som bor här och det som händer inom
kommungränsen ska styra vilka mål som ska gälla. Miljömålssystemet ska säkerställa
att miljöarbetet går framåt och att miljöarbetet blir synligt för kommuninvånarna.

6.1 Geografiskt läge och fysiska förutsättningar

Mitt i den expansiva Skåneregionen ligger den 422 km2 (42 200 ha) stora Eslövs
kommun med en befolkning på mer än 32 000 invånare. Närhet till mycket, milt
klimat, mycket produktiv jordbruksmark, fyra åar som rinner genom kommunen
och bra kommunikationsmöjligheter är några av de faktorer som ger oss goda
förutsättningar till att bidra till en hållbar utveckling.

6.2 Naturen och vattnet

Det är viktigt att skydda och vårda den natur vi har för att säkra den biologiska
mångfalden. Naturmarken ska förvaltas på ett sätt som säkerställer våra behov av
rekreation och andra ekosystemtjänster, men också för naturens egenvärde i sig.
Genom kommunen rinner Rönne å, Saxån, Bråån och Kävlingeån och delar av både
Ringsjön och Vombsjön finns inom kommungränsen. På grund av läget mitt i det
intensiva skånska odlingslandskapet, och gamla synder av orenat avlopp är i stort
sett alla ytvatten inom kommungränsen övergödda. Kommunens skyldighet att
jobba för god ekologisk status i sjöar och vattendrag regleras i de nationella
miljömålen och i EUs gemensamma ramdirektiv för vatten. Positivt inför framtiden
och de stora satsningar som kommer att behövas är att kommunen har en lång
tradition av gott samarbete med andra kommuner för bättre status i åarna och
sjöarna.
I kommunen finns fem naturreservat, med många viktiga värden, och fler behövs.
En viktig del i arbetet mot hållbar utveckling är att locka ut människor i naturen.
Naturupplevelser är miljövänlig konsumtion och bevisligen hälsofrämjande.
Människor som vistas i naturen mår inte bara bättre, de har generellt ett större
engagemang i miljöfrågor och större förståelse och acceptans för satsningar och
uppoffringar som behövs för att komma till rätta med miljöproblemen.
Kommunens naturvårdsprogram och åtgärdsprogram presenterar ambitionerna för
och arbetet med att skydda, vårda och värna naturen i kommunen.

6.3 Verksamheter i kommunen

73 procent av kommunens yta består av åkermark och Eslöv förknippas ofta med
mat. Härifrån kommer bostongurka, pyttipanna, ketchup, socker och annat ätbart. I
kommunen finns en lång tradition av livsmedelsproduktion och här finns flera
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ekobönder som tar extra hänsyn till miljön då de producerar mjölk, spannmål, kött
och grönsaker.
Tillverkningsindustrin i kommunen är också omfattande. Här finns flera stora och
små anläggningar med mer eller mindre miljöpåverkan. I kommunen finns bra
erfarenheter av att jobba med kemikaliefrågor. Ett mål är att producera ett
avloppsslam som kan användas som gödsel- och jordförbättringsmedel inom
lantbruket.
Energiproduktion har blivit en stor bransch i kommunen. Här produceras vindkraft
och biogas och med det kommande kraftvärmeverket kommer ännu mer fossilfri
energi att produceras inom kommungränsen.
Inom kommunorganisationen finns mycket att arbeta vidare med. Eslöv är en av
landets cirka hundra ekokommuner. Ambitionen är att kommuninvånarna ska veta
om det och tycka att Eslöv är en bra ekokommun, väl värd titeln. I det ligger att
hela kommunorganisationen styrs av och gör sitt jobb med fokus på miljö och
hållbarhet.

6.4 Människorna

Drygt 32 000 människor bor i kommunen. För att få till ett långsiktigt hållbart
Eslöv är det viktigt att de kan göra hållbara val. I den fysiska planeringen måste
hållbarhetsfrågorna ligga i fokus och kan inte prioriteras bort till förmån för andra
intressen. Kommunorganisationen har ett stort ansvar att bidra till att utbilda och
medvetandegöra människor om de problem vi står mitt uppe i och hur ens egna val
har betydelse.
Ytterst är det de folkvalda politikerna som har ansvar för ambitionsnivån på
kommunens miljöarbete. För att nå miljömålen krävs stora insatser inom
information och utbildning av såväl beslutsfattare och kommuninvånare.
Miljömålssystemet ska möjliggöra att många kan komma till tals med sina åsikter
och idéer.
Drygt 32 000 människor är en stor tillgång. Hos dem finns självklart många bra
idéer och mycket kraft. Det ska vi ta vara på.
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Bilaga 2.

De 16 nationella miljömålen

Här presenteras de 16 nationella miljömål som ligger till grund för allt miljöarbete i
Sverige och som ska leda fram till en mer hållbar utveckling. Utgångspunkten är att
det 2020 ska finnas förutsättningar för att alla 16 ska kunna uppnås.

1. Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan
på klimatsystemet inte blir farlig. ...
Detta är ett av de mål som bedöms som mycket svårt att nå och där utvecklingen
går åt fel håll. Målet innebär att temperaturen inte ska stiga med mer än två grader
och att koldioxidhalten i atmosfären ska stanna under 400 ppm. För att klara det
måste utsläppen av växthusgaser minska med upp till 70 procent fram till 2050 och
vara nära noll vid sekelskiftet. Målet är starkt beroende av konjunktur och
överstatligt samarbete. Forskare tror att det går att nå målet men att det kommer att
kräva stora, genomgripande förändringar.
Eslöv har goda möjligheter att bidra till detta mål som till så stor del handlar om
energianvändning. I oktober 2011 antogs Eslövs kommuns energi- och klimatplan
och i april 2015 antogs Energi- och klimatplan 2.0. I planen regleras arbetet mot
begränsad klimatpåverkan.

2. Frisk luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas.
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Målet innebär bland annat all halterna av luftföroreningar ska underskrida
lågrisknivåer för cancer och riktvärden för andra sjukdomar. Luftföroreningar ska
heller inte skada växter, djur och material.
Luftkvaliteten i Eslöv är ganska bra men utsläpp från småskalig vedeldning är ett
problem på vissa håll.

3. Bara naturlig försurning

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka
korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem,
arkeologiska föremål och hällristningar.
Målet innebär bland annat att nedfall av försurande ämnen inte ska överskrida den
kritiska belastningen för mark och vatten. Dessutom ska skogsbrukets försurande
inverkan minska.
Skåne är hårt drabbat av nedfall av luftburna försurande ämnen från industri och
transport. Stora mängder svavel- och kväveoxider transporteras hit med vindar från
andra länder och målet är starkt beroende av insatser även i dessa länder.
Skogsbruket är en annan viktig faktor. Att plantera gran i den skånska myllan är inte
bra.

4. Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska
inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.
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Målet innebär bland annat att exponering för kemiska ämnen inte ska vara skadlig
för människor eller den biologiska mångfalden. Kunskapen och
informationsinsatserna om kemikalier och exponering ska öka. Användningen av de
mest miljö- och hälsoskadliga kemikalierna ska upphöra och förorenade områden
saneras. Att skapa förutsättningar för att målet ska kunna uppnås till 2020 bedöms
vara mycket svårt. Ett stort problem inom detta område är okunskap. På
marknaden florerar väldigt många olika kemikalier och kontrollen av dem och
kunskapen om deras effekter på miljön är långt ifrån tillräcklig.
För att nå målet måste vi arbeta för att fasa ut de värsta kemikalierna ur samhället
och begränsa den totala kemikalieanvändningen. Inom kommunorganisationen
behöver vi skaffa oss mer kunskap om våra egna kemikalievals påverkan.

5. Skyddande ozonskikt

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UVstrålning.
Målet innebär att påverkan från ozonnedbrytande ämnen minskar och att
ozonskiktet börjar växa. Halterna av ozonnedbrytande ämnen i de övre luftlagren
ska understiga nivåerna för skadlig påverkan.
Arbetet med att vända trenden med utsläpp av ozonnedbrytande ämnen är ett gott
exempel på att det går att lösa allvarliga miljöproblem med samarbete länder
emellan . Ännu går det inte att säkert påstå att vändpunkten för ozonuttunningen
har nåtts men de förutsättningar som behövs för att nå målet bedöms finnas till
2020. Måltillståndet beräknas kunna vara uppfyllt 2050.
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6. Säker strålmiljö

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter
av strålning.
Målet innebär bland annat att människors exponering för strålning begränsas.
I Sverige är radon i byggnader den vanligaste anledningen till att människor utsätts
för farliga stråldoser. Radon är hälsoskadligt främst i samband med rökning.

7. Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan
på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till
allsidig användning av mark och vatten.
Målet innebär bland annat att sjöar och vattendrag minst uppnår god status för
näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen.
Övergödning av vatten är ett mycket stort problem i Eslövs kommun. Flera av våra
ytvattenförekomster har dålig eller otillfredsställande status på grund av
övergödning, problemen beror till stor del på läckage från odlingsmark och gamla
synder av utsläpp av orenat avloppsvatten.
Arbetet med att skapa god status i alla vattenförekomster regleras i EUs
gemensamma ramdirektiv för vatten. Inom kommunen finns tre vattenråd som
arbetar för var sitt avrinningsområde. Länsstyrelsen samordnar arbetet med att ta
fram mål och åtgärder för vart och ett av dem.
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8. Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen är att
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Målet innebär bland annat att miljötillståndet i sjöar och vattendrag är gott och att
det inte försämras av mänsklig aktivitet. Inte heller möjligheterna till
dricksvattenförsörjning ska försämras.
Arbetet med att skapa god status i alla vattenförekomster regleras i EUs
gemensamma ramdirektiv för vatten och i vattenförvaltningsförordningen (SFS
2004:660). Mycket av det arbete som ska leda fram till god status för vatten inom
Eslövs kommun samordnas inom respektive avrinningsområdes vattenråd. De
miljömål som berörs är: Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker
och hav i balans samt levande kust och skärgård.

9. Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och
vattendrag.
Målet innebär bland annat att mänsklig aktivitet inte påverkar grundvattnets kvalitet.
För att nå målet måste grundvattnet ges ett bra skydd mot föroreningar.
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I Skåne pågår sedan 2007 ett övervakningsprogram där man har hittat
bekämpningsmedel i en tredjedel av provpunkterna. Ett stort problem är att när
kemikalier hamnat i grundvattnet blir de kvar där länge.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och
den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar,
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp
och andra störningar. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en
generation.
Målet innebär bland annat att miljötillståndet i alla kust- och havsvatten är gott. Den
biologiska mångfalden är god och att alla värden, bland annat de rekreativa, har
tillräckligt skydd.
I Eslöv har vi ingen kust men det arbete vi lägger ner på att minska näringsläckaget
ut i åarna bidrar till att förbättra statusen i Östersjön och Västerhavet.

11. Myllrande våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
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Målet innebär bland annat att återskapa och nyskapa våtmarker i områden där de
minskat i omfattning genom mänsklig aktivitet.
I Skåne har ungefär 90 procent av våtmarksarealen som fanns för 150 år sedan
dränerats bort för att ge plats för odling. Våtmarker fyller viktiga funktioner som
vattenrenare, näringsfällor och som livsmiljöer för många hotade arter av växter och
djur.

12. Levande skogar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden
värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Målet innebär bland annat att skogen ska brukas med hänsyn till alla de biologiska
processer som är knutna till den. Skogens biologiska mångfald ska skyddas och
skogens rekreativa värden likaså.
Miljöhänsynen inom skogsbruket måste öka för att målet ska nås. I Eslövs kommun
finns drygt 5 000 hektar skog. Skogen är en mycket viktig resurs som levererar
många viktiga ekosystemtjänster, rekreation och biologisk mångfald.

13. Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks
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Målet innebär bland annat att kulturmiljöer, ekosystemtjänster (tjänster naturen ger,
till exempel våtmarkers vattenhållande och vattenrenande egenskaper och insekters
pollinering)och biologisk mångfald knuten till odlingslandskapet ska skyddas och
värnas.
Eslövs kommun består till stor del av odlingsmark. En hållbar utveckling kräver att
den goda odlingsjorden skyddas mot exploatering.

14. Storslagen fjällmiljö

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas
med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.
Målet innebär bland annat att fjällens naturtyper skyddas och bevaras och fjällens
värde för bland annat friluftsliv värnas.
I Eslöv finns tyvärr inga fjäll…

15. God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska
tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas
på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
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Målet innebär bland annat att all samhällsplanering ska vara ekologiskt-, socialt- och
ekonomiskt hållbar. Planering och byggande ska främja god resurshushållning och
människors hälsa ska skyddas mot olägenheter som luftföroreningar och buller.
Det ska finnas tillgång till grön rekreation i anslutning till tätorter och kulturellt
värdefull bebyggelse ska skyddas.
Människors möjlighet att göra hållbara val beror till stor del på hur samhället de bor
i är utformat. Eslöv förväntas expandera befolkningsmässigt och det kommer att
ställa höga krav på, men också goda förutsättningar för, att planeringen av
framtidens Eslöv baseras på nytänkande.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.
Målet innebär bland annat att ekosystemen är resilienta (att de har förmågan att
klara störningar och att de kan anpassa sig till förändringar såsom ett förändrat
klimat) så att de kan fortsätta leverera ekosystemtjänster. Förlusten av biologisk
mångfald ska hejdas och statusen för hotade arter förbättras.
Detta är ett av målen med de sämsta utsikterna och det kommer att behövas mycket
ambitiösa insatser för att nå det. Stabila ekosystem är själva grunden för
livsförutsättningar på jorden, därför anses utarmningen av den biologiska
mångfalden vara det största hotet mot hållbar utveckling. Vi är så starkt beroende
av de ekosystemtjänster naturen bidrar med men det är lätt att ta dem för givna.
I Eslövs kommun finns sex naturreservat; Eslövs allmänning, Abullahagen, Bosarps
jär, Borstbäcken, Flyinge ängar och Billinge mölla.
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Bilaga 3.
Definition av åtgärd i Eslövs miljömålsprogram
Åtgärd: En arbetsinsats som bidrar till uppfyllnad av något av målen i programmet.
Insatsen ska inte ligga helt i linje med ordinarie arbete kommunorganisationen enligt
lag är ålagd att göra. Åtgärderna ska ha tydlig koppling till målet.
Beskrivning av åtgärd: En åtgärd ska beskrivas med: vilket/vilka miljömål
åtgärden förväntas bidra till uppfyllnad av och på vilket sätt, hur arbetsinsatsen ska
utföras, inom vilken tid insatsen ska pågå, vilket resultat som förväntas, vilka
resurser som kommer att krävas och hur resultaten ska följas upp.
Ansvar: Varje åtgärd ska ha en tydlig ansvarsorganisation. Där ska framgå vem som
ansvarar för utförande, uppföljning och rapportering.
Redovisning av resultat: Åtgärderna ska samlas i Eslövs kommuns miljöprogram.
Varje vår ska miljömålsarbetet följas upp på varje förvaltning/bolag med hjälp av
checklistan Uppföljning av Eslövs kommuns miljömålsarbete. Uppföljningen ska
godkännas av respektive nämnd/styrelse och skickas till Miljöavdelningen senast 31
mars. Kommunens miljöstrateg ska sammanställa resultaten och redovisa dem i
miljömålsredovisningen i maj.
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