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Inledning
"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." Riksdagens generationsmål
Kommunfullmäktige i Vellinge kommun antog den 29 januari 2014 Lokala miljömål 2014. Målen är en revidering av tidigare antagna mål. De utgår från de
16 nationella miljökvalitetsmålen, men koncentreras till de mål som Vellinge i nuläget fokuserar på. Fem miljökvalitetsmål har valts ut:
o
o
o
o
o

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Ingen övergödning
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Inom dessa fem miljökvalitetsmål har övergripande mål tagits fram och under dessa ett antal delmål. Utifrån dessa mål har detta åtgärdsprogram tagits fram
med relevanta åtgärder som inte utförts från det tidigare åtgärdsprogrammet liksom en del regionala åtgärder från Länsstyrelsens Skånska åtgärder för
miljömålen.
Parallellt med de lokala miljömålen håller ett Energi- och klimatprogram och ett Naturvårdsprogram på att tas fram. Mål och åtgärder för Begränsad
klimatpåverkan respektive Ett rikt växt- och djurliv är hämtade ur dessa program. Även delar av God bebyggd miljö kommer att behandlas i de båda
programmen. Ytterligare mål och åtgärder finns i dessa program som kommer färdigställas för antagande under 2014 respektive 2015.
För varje åtgärd finns en tidsplan för när åtgärden ska vara genomförd, vilken nämnd som ansvarar för åtgärden samt vilken enhet som ansvarar för utförandet.
De flesta av åtgärderna kräver samordning och samarbete mellan nämnder och enheter, men endast en nämnd och en enhet står som ansvarig. Följande
förkortningar för nämnderna används: Miljö- och byggnadsnämnden (MBN), Nämnden för gemensam medborgarservice (NGM) och Kommunstyrelsen (KS).
Varje åtgärd har också en bedömd kostnad (i tusen kronor, tkr) och uppgift om finansiering. För en del åtgärder har inte antalet arbetstimmar kunnat beräknas,
dessa benämns därför som Arbetstimmar under Bedömd kostnad. I de fall arbetstimmar kunnat beräknas har timkostnaden beräknats med 500 kr per timme.
För cirka hälften av åtgärderna sker finansieringen inom befintlig budget, medan övriga kräver extra budgetanslag. Ansvariga nämnder är ansvariga för att
äska pengar för de åtgärder som inte är finansierade.
Åtgärdsprogrammet ska följas upp vartannat år.
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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. Målet ska uppnås
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan uppnås."

Miljömålet kommer huvudsakligen att behandlas i Energi- och klimatprogrammet.
Övergripande mål i Vellinge
Utsläppen av växthusgaser i Vellinge kommun ska år 2020 ha minskat med 20 procent (jämfört med år 2010).
delmål 1
Energianvändningen i Vellinge kommun ska år 2020 ha minskat med 20 procent (jämfört med år 2010).
delmål 2
Andelen förnybar energi ska år 2020 motsvara 50 procent av all energianvändning i Vellinge kommun.
delmål 3
Förnybara drivmedel ska år 2020 utgöra minst 20 procent av den totala användningen av drivmedel inom transportsektorn (dvs personbil, lätt lastbil, mc,
moped, tung lastbil, buss, järnväg) i Vellinge kommun.
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Åtgärder

Åtgärd

Ansvarig
nämnd
MBN

Ansvar för
utförande
Miljö- och
byggnadsavd

Tidsplan
Från 1 april
2014

Bedömd
kostnad
315 tkr/år

Finansiering

1:1

Ta över den kommunala energi- och klimatrådgivningen i
egen regi och göra den mer tillgänglig för kommunens
övriga verksamheter

Inom budget

1:2

Formulera ett styrdokument av vilket kommunens egna
särkrav avseende energianvändning framgår i syfte att
stimulera ett mer energieffektivt byggande i kommunal regi

MBN

Miljöenheten

2015

50 tkr

Inom budget

1:3

Utveckla samarbetet med andra aktörer inom energiområdet
genom att bl.a. gå in som medlemmar i Biogas Syd och
Klimatkommunerna

MBN

Miljöenheten

Från 2014

36 tkr/år

Inom budget

1:4

Publicera en solkarta på kommunens hemsida i syfte att
främja en ökad småskalig förnybar elproduktion

MBN

Miljöenheten

2015

300 tkr

Finansiering
krävs

1:5

Formulera en handlingsplan/biogasstrategi för att på bästa
sätt omhänderta resurser inom kommunen som skulle
kunna användas för energiutvinning, främst biogas

MBN

Miljöenheten

2016

90 tkr

Inom budget

1:6

För att dokumentera vågkraftens potential i Vellinge
kommun ska en förstudie genomföras som redovisar
lämpliga placeringar samt beräknade effekter

NGM

Tekniska enheten

2020

100-200 tkr

Finansiering
krävs

1:7

Formulera en strategi som pekar ut lämpliga områden för
tankställen för fordonsgas och laddplatser för elbilar i
kommunen

MBN

Miljöenheten

2016

50 tkr

Inom budget
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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."

Övergripande mål i Vellinge
Senast år 2025 ska förekomsten av skadliga föroreningar och deras nedbrytningsprodukter vara nära noll i Vellinges vattenförekomster och vara så låga att
människor, växter och djur inte skadas.
delmål 1
Kunskapen om särskilt farliga ämnen i Vellinges miljö och deras negativa effekter på ekosystem eller arter ska ha ökat bland samtliga medarbetare i Vellinge
kommun senast 2015.
delmål 2
År 2020 ska det utöver tillförsel via luften inte ske någon nettotillförsel av kadmium till jordbruksmarken i Vellinge.
delmål 3
Kemiska bekämpningsmedel eller deras nedbrytningsprodukter som används från år 2003 och framåt ska inte kunna påvisas i grundvatten i Vellinge. Med
kemiska bekämpningsmedel menas att de inte ska finnas med på SIN-listan.
delmål 4
Genom ett nära samarbete med Länsstyrelsen säkerställs att potentiellt förorenade områden inventeras och där det är nödvändigt saneras. Sanering och
efterbehandling av dessa områden ska ha påbörjats senast under 2020.
delmål 5
Inventering och handlingsplan för deponierna ska vara klara 2014.
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Åtgärder

Åtgärd

Ansvarig
nämnd
MBN

Ansvar för
utförande
Miljöenheten

Tidsplan

Finansiering

2015

Bedömd
kostnad
50 tkr

Arbetstimmar

Inom budget

4:1

Informationsinsatser om särskilt farliga ämnen genomförs för
medarbetarna inom kommunen

Finansiering
krävs

4:2

I samband med miljötillsynen informeras lantbrukare om
vikten av att minska tillförseln av kadmium till jordbruksmark

MBN

Miljöenheten

2014

4:3a

Alternativ ogräsbekämpning används istället för kemisk
bekämpning på kommunal allmän mark

NGM

Tekniska enheten

2014

Inom budget

4:3b

Alternativ ogräsbekämpning används istället för kemisk
bekämpning på kommunal tomtmark

KS

Fastighetsenheten

2014

Inom balansräkningsenhet
fastighet

4:4

Ett kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester i
grundvatten upprättas

MBN

Miljöenheten

2015

30 tkr

4:5

Vi ska säkerställa att potentiellt förorenade områden
inventeras

MBN

Miljöenheten

2015

Arbetstimmar

4:6

En inventering och riskklassning av alla nedlagda deponier
ska genomföras för att bedöma om föroreningar och
miljögifter läcker ut i den omgivande miljön

NGM

Tekniska enheten

Genomfört
2013

4:7

Utifrån inventeringen och riskklassningen tas en
handlingsplan för deponierna fram

NGM

Tekniska enheten

2014

Finansiering
krävs,
samfinansieras
mellan miljöoch tekniska
enheten
Inom budget

Genomfört
2013

30 tkr

Inom balansräkningsenhet
avfall
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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."

Övergripande mål i Vellinge
Utsläppen av näringsämnen till vattendragen ska minska och senast år 2020 ska god ekologisk status ha uppnåtts i kommunens ytvatten.
delmål 1
Från och med 2014 ska åtgärder vidtas för att förhindra övergödning av kommunens bäckar, vattendrag och omgivande hav. Kväve- och fosforfällorna ska öka
genom anläggande av våtmarker, fördröjningsdammar och infiltrationsytor.
delmål 2
År 2015 ska inga direktutsläpp från enskilda avlopp till ytvatten förekomma i kommunen.
delmål 3
Åtgärdsplaner för samtliga bäckar i kommunen ska upprättas senast 2016.
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Åtgärder

Åtgärd

Ansvarig
nämnd
MBN

Ansvar för
utförande
Miljöenheten

Tidsplan

Finansiering

2015

Bedömd
kostnad
Arbetstimmar

Inom budget,
fördelat mellan
plan-, miljö- och
tekniska enheten
Finansiering
krävs,
samfinansieras
mellan plan-,
miljö- och
tekniska enheten

7:1

Kraven på att åtgärda otillräckligt renat avloppsvatten från
enskilda avlopp intensifieras. Om möjligt ska fastigheterna
anslutas till det kommunala VA-nätet

7:2

En plan för genomförandet av Gessiebäcken tas fram
utifrån det framtagna åtgärdsprogrammet och
översiktsplanen

MBN

Miljöenheten

2015

100 tkr

7:3

Åtgärdsprogram för övriga större bäckar i kommunen ska
upprättas

MBN

Miljöenheten

2016

500 tkr

Inom budget
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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."

Övergripande mål i Vellinge
Kommunen ska främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö med god byggnadskultur och god boendemiljö, ett sunt, tillgängligt och resurssnålt byggande,
en långsiktigt god hushållning med resurser, en lämplig användning och utveckling av mark och vatten samt vård och utveckling av natur- och kulturområden.
Tätortsnära natur som är värdefull för friluftsliv, kulturmiljö och/eller biologisk mångfald ska värnas, bevaras och vid behov nyskapas, samt vara tillgänglig
för människor.
Fysisk planering och samhällsbyggande ska grundas på program och strategier för hur energianvändningen ska effektiviseras, hur förnybara energiresurser ska
tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för förnyelsebar energi och fossilfria bränslen ska främjas.
delmål 1
Det ska finnas en fungerande grön infrastruktur i kommunen i form av grönstråk som binder samman livsmiljöer och ser till att den biologiska mångfalden i
landskapet bevaras. En grönstrukturplan ska upprättas senast 2015.
delmål 2
Senast 2014 ska det utredas hur många hushåll i kommunen som befinner sig inom förhöjda bullerzoner utmed de större statliga och kommunala vägarna så
väl som järnvägen samt vilket behov av bullerdämpande åtgärder som föreligger inom dessa bullerzoner.
delmål 3
Senast 2015 ska det utredas och läggas fast en strategi för framtida hållbart resande i kommunen som redovisar vilka alternativ som finns och vilka åtgärder
som behöver prioriteras och genomföras för att dämpa bilanvändningen och öka kollektivresandet.
delmål 4
Ett kulturmiljöprogram ska tas fram senast under 2015.
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Åtgärder

Åtgärd

Ansvarig
nämnd
KS

Ansvar för
utförande
Planenheten

Tidsplan
2015

Bedömd
kostnad
500 tkr

15:1

En grönstrukturplan som redovisar en strategi för att
förvalta, värna och utveckla den gröna strukturen i
kommunen ska tas fram

15:2

En bullerutredning för vägar med högt trafikflöde genomförs

MBN

Miljöenheten

2014

100 tkr

15:3

En handlingsplan med förslag till åtgärder, med
etappindelning i förhållande till bullernivån, tas fram för
fastigheter inom förhöjda bullerzoner

MBN

Miljöenheten

2015

50 tkr

15:4

En handlingsplan tas fram med prioriterade åtgärder för
hållbart resande

KS

Planenheten

2015

250 tkr

15:5

Ett kulturmiljöprogram ska tas fram som pekar ut de miljöer
och byggnader som är särskilt värdefulla att vårda och
bevara

MBN

Byggenheten

2015

550 tkr

Finansiering
Finansiering
krävs,
samfinansieras
mellan plan- och
tekniska enheten
Finansiering
krävs,
samfinansieras
mellan plan-,
miljö- och tekniska
enheten
Inom budget

Inom budget,
fördelat mellan
plan-, miljö- och
tekniska enheten
Finansiering krävs
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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."

Miljömålet kommer huvudsakligen att behandlas i Naturvårdsprogrammet.
Övergripande mål i Vellinge
Kommunens mål för naturvård är att främja en hållbar utveckling, en utveckling som bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människors rätt
att förändra och bruka naturen är förenat med ett ansvar att förvalta naturen väl.
delmål 1
Kommunens mark- och vattenområden ska nyttjas på ett sådant sätt att deras funktioner och processer upprätthålls och att den biologiska mångfalden inte
minskar.
delmål 2
Bevarandestatusen för hotade arter ska förbättras så att andelen hotade arter minskar.
delmål 3
Naturvårdsprogrammet ska färdigställas under 2015.
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Åtgärder

Åtgärd

Ansvarig
nämnd
MBN

Ansvar för
utförande
Miljöenheten

Tidsplan

Bedömd
kostnad

16:1

Det påbörjade Naturvårdsprogrammet ska färdigställas

2015

16:2

En tillgänglig utsiktsplattform vid Landgrens holme intill
Flommens naturreservat byggs

KS

Enheten för turism

2015

400 tkr

16:3

Nuvarande skötsel på de kommunala gräsytor som idag
sköts som långgräsytor bibehålls

NGM

Tekniska enheten

2014

16:4

Vid nyexploatering på kommunal mark utses gräsytor som
sköts som långgräsytor där det är möjligt

NGM

Tekniska enheten

2014

16:5

En dialog med Länsstyrelsen inleds om möjligheten att utöka
Arriesjöns naturreservat

MBN

Miljöenheten

2015

Skötselkostnaderna
bedöms
minska
Skötselkostnaderna
bedöms
minska
Arbetstimmar

Finansiering
Hanteras inom
befintlig budget
för Naturvårdsprogrammet
50 % LONAbidrag, 50 %
LEADER
Inom budget

Inom budget

Inom budget
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