Miljöpuls 2014 - Miljömål
Miljökvalitetsmål
Bara ett av de femton nationella miljökvalitetsmålen som gäller för Skåne bedömer Länsstyrelsen
möjliga att uppnå till 2020 med hittills beslutade och planerade styrmedel (Miljötillståndet i Skåne
2014, Länsstyrelsen.)
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2014/Pages/miljotillstandet-i-skane-2014.aspx

Miljökvalitetsmålen för Båstad.
http://www.bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/Komm
unfakta/F%C3%B6rfattningssamling/Policy,%20planer%20och%20program/Milj%C3%B6program%20
f%C3%B6r%20B%C3%A5stads%20kommun%202012-2020.pdf
Hur ser utfallet ut hittills?
Miljö programmet 2012-2020 är miljömålen ambitiöst beskrivna men hur ser aktivitetsplanerna och
resurs situationen ut. Kommer målen att uppfyllas? Var finns de största luckorna?

Båstads miljöprogram 2012-2020.
1 – Vatten
Havet och vattendragen – Att ta hand om havet.
Vårt dricksvatten från grundvatten har påverkats negativt. Det jobbas för att ansluta kommunen till
”Bolmenvattnet”. Har arbetet med att skydda och utveckla vårt lokala vatten misslyckats. (jfr ÖP07
sid 25. Tillgång och kvalitet är god men kräver skydd…)
Hur jobbar kommunen med skyddszoner kring vattentäkter.
2 – Natur och Ekosystem
Grönstrukturer i ÖP. Utformning och
Naturreservaten och skyddszoner kring Natura 2000-områden. Strandskyddet.
Våtmarksområden. Markering i ÖP?
Kustbiotop längs Norrviken
Ställer kommunen krav på att egen mark brukas ekologiskt? Hur stor areal är det?
3 – Energi och Klimat
Energieffektivisering
Fossilfri energianvändning

Småskalig energiproduktion
4 – Transporter
Gång och cykeltrafik
Kollektivtrafiken bör byggas ut och förbättras i samarbete med externa aktörer och angränsande
kommuner.
Fossilbränsle fria i alla transporter som kommunen äger eller nyttjar inkl entreprenad.
5 – Bebyggd miljö
Miljöfrågorna i planeringsarbetet, från översiktsplanering till detaljplanering

Översiktsplanering
Översiktsplanen kommer under nästa mandatperiod att behöva förnyas.
Miljökvalitetsmålens roll i påverkan av :
Grönstruktur ex grönstråk som flyttningskorridorer, att tydligt markera värdefulla markområden,
skydd av vattendrag och grundvatten.
Trafikstruktur som kollektivtrafik och gång och cykelvägar.
Teknisk försörjning som energiplanering, dricksvatten och hantering av avlopp.
Bebyggelseplanering för varsam utveckling av Bjäres unika kulturmiljö.

Referenser
Stöd för kommunernas miljömålsarbete
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Seminarier%20och%20konferen
ser/%C3%96vrigt/Milj%C3%B6st%C3%B6d%20kommuner%20version%2028%20maj%202014.pdf

Tidningen Miljö aktuellt – Kommunranking 2014
Båstad rankingplats 37!
http://www.kommunranking.se/
Vilka är styrkorna och var finns förbättringspotentialen. Vilka frågor bör prioriteras och vilken
ambition vill man sätta. Hur ser analysen ut. Detta är en relativ mätning där alla vill bli bättre.

Naturskyddsföreningens stora enkät: Sveriges bästa
naturvårdskommun 2014.
Båstads rankingplats 45
http://www.naturskyddsforeningen.se/naturvardskommun

Rikspolitik
Miljön i kläm mellan blocken
Artikel i tidningen Sveriges Natur 3.14.
Finns också på denna länk: http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2014-3/miljon-iklam-mellan-blocken

