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Ett steg framåt med nya mål!
Det du nu håller i din hand är Kristianstads kommun lokala
miljömål för åren fram till år 2020.
Vår ambition i Kristianstads kommun är att vi ska vara
föregångare när det gäller att integrera miljötänk och åtgärder i
vårt arbete med att utveckla kommunen. Vi ska också vara en
förebild i arbetet med att förvalta och utveckla de värden som
finns i biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Vi gör redan mycket som vi är stolta över – samtidigt har vi också
mycket kvar att göra! Det krävs ett brett miljöarbete för att bidra
till en god livsmiljö både för oss i kommunen och för vår omvärld.
Våra barn och kommande generationer ska inte belastas med
miljöproblem som vi själva kan lösa.
Förslagen till lokala miljömål bygger på de nationella målen, det
regionala handlingsprogrammet för Skånes miljömål och våra
lokala förutsättningar. För att nå målen behöver vi alla hjälpas åt.
Det kommer att krävas engagemang och samverkan för att ta steg
på väg mot ett mer hållbart Kristianstad.
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Bakgrund – Sveriges miljömål
Nationella mål

Sveriges 16 miljökvalitetsmål

De stora miljöproblemen ska lösas till nästa generation! Det är
huvudsyftet med de 16 nationella miljökvalitetsmål som har
antagits av Sveriges riksdag. Målen beskriver vad vi ska sträva
efter och är vägledande när vi ställer om till ett hållbart
samhälle.
De nationella målen är indelade i tre nivåer:






Generationsmålet anger inriktningen för den
samhällsomställning som behöver ske inom en
generation för att miljökvalitetsmålen ska nås.
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön
som arbetet ska sikta mot – den kvalitet miljön ska ha.
Under varje miljökvalitetsmål finns preciseringar som
beskriver vad som ingår och ska uppnås inom målet.
Etappmål Successivt tas också etappmål fram på
nationell nivå som berör ett eller flera av
miljökvalitetsmålen. I nuläget finns det 24 etappmål. De
visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör
sättas in både nationellt och hur Sverige kan påverka
internationellt.

Naturvårdsverket har information om miljömålen och
indikatorer för uppföljning i miljömålsportalen:
www.miljomal.nu
Där finns också definitioner och preciseringar av de nationella
miljökvalitetsmålen.
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Arbetet för att nå målen sker på flera nivåer i samhället:
 På nationell nivå har olika statliga myndigheter det
övergripande ansvaret.
 På regional nivå ska länsstyrelserna anpassa de
nationella miljömålen till regionala mål.
 På lokal nivå är kommunerna viktiga aktörer och
drivkrafter.

Mål för Skåne
Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet
med miljömålen. Länsstyrelsen antog regionala miljömål för Skåne
år 2013. De regionala målen ansluter i huvudsak till de nationella
miljökvalitetsmålen, förutom för Begränsad klimatpåverkan där en
regional anpassning har gjorts med särskilda klimatmål för Skåne.
Länsstyrelsen har tillsammans med kommuner, näringsliv,
frivilliga organisationer och andra aktörer tagit fram ett
”Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012–2016”.
I åtgärdsprogrammet finns åtgärder indelade efter fem
utmaningar för Skåne. Här är de fem utmaningarna:






Hållbara transporter i Skåne
Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag
Hushållning med Skånes mark‐ och vattenresurser
Skydd av Skånes natur‐ och kulturvärden
Hållbar konsumtion i Skåne

Arbete pågår nu med att revidera det regionala åtgärds‐
programmet. Länsstyrelsen gör också en årlig rapport om
miljötillståndet i Skåne som bland annat redovisar om vi i Skåne
uppnår de nationella miljömålen.
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Lokala mål - på väg mot en hållbar utveckling
Förslagen till lokala miljömål utgår från de frågor som Sveriges
miljökvalitetsmål och det regionala åtgärdsprogrammet tar upp.
Som kommun har vi också gjort vissa prioriteringar utifrån
lokala förutsättningar och utmaningar.
Syftet med målen
Kristianstads kommun har ett biosfärområde, en natur med en
stor artrikedom och är sedan länge en aktiv klimatkommun.
Miljöarbetet behöver fortsätta vara i fokus. Därför behövs
miljömål som pekar ut mål och åtgärder för den närmaste
mandatperioden och fram till år 2020. Målen ska ge en
övergripande beskrivning av Kristianstads kommuns
miljöarbete och vad vi ska göra på lokal nivå för att bidra till att
de nationella miljökvalitetsmålen ska uppnås. Miljömålen är ett
styrdokument för kommunens alla verksamheter och bolag. Det
ska användas som ett underlag i verksamhetsplanering, budget‐
och investeringsprogram. Vår förhoppning är också att andra
aktörer inom kommunen som geografiskt område ska inspireras
att arbeta i samma riktning.
Inriktning och målområden
Kristianstads kommun antog lokala miljökvalitetsmål år 2007.
De nya målen innebär att de tidigare målen har reviderats och
kompletterats med åtgärder. Inriktningen i arbetet har varit att
få fram konkreta mål som går att följa upp, antingen genom
åtgärder eller med indikatorer. Miljömålen fokuserar på sådant
som vi inom Kristianstads kommun kan besluta om och

genomföra. För att nå miljömålen behöver också andra aktörer
bidra, ibland på egen hand eller genom samverkan med oss. De
lokala miljömålen fokuserar på den ekologiska dimensionen i
hållbar utveckling. För att göra målen mer överskådliga är de
grupperade i 5 områden som knyter an till de nationella målen.
Målområde
Mångfalden i miljön

Nationella miljökvalitetsmål
Ett rikt växt‐ och djurliv
Hav i balans och levande kust och skärgård
Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap

God vattenstatus

Grundvatten av god kvalitet
Ingen övergödning

Giftfri och säker miljö

Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö

Hållbar bebyggd miljö

God bebyggd miljö

Klimat och luft

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning

De 5 områdena innehåller mål och beskriver genom åtgärds‐
listor hur kommunala nämnder/styrelser och andra samarbets‐
aktörer förväntas bidra till att målen nås.
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De 12 viktigaste punkterna för miljömålen fram till år 2020
Mångfalden i miljön
Vi ska fortsätta vara en Sveriges mest art‐ och upplevelserika
kommuner genom att:

 verka för att näringslivet minskar sin användning av farliga
ämnen och
 ta fram en kemikaliestrategi och prioritera giftfria offentliga
miljöer för barn.

 stärka statusen för hotade arter i kommunen med fokus på
lokala ansvarsarter och naturmiljöer som sandhed,
sandstäpp, kalkrika ädelskogsmiljöer och kalkrika kärr

Långsiktigt hållbara bebyggelse miljöer
Vi ska utveckla långsiktigt hållbara boendemiljöer genom att:

 behålla och förstärka ekosystemtjänster i kommunen, samt

 planera för att nya bostadsprojekt och befintliga
bostadsområden ska vara hållbara,

 vidareutveckla ett rikt friluftsliv som bygger på hållbart
nyttjande, tillgänglighet och stimulerar till fysisk aktivitet.

 klimatanpassa boendemiljöer och infrastruktur,

God vattenstatus
Vi ska arbeta för att bevara vattnets kvalitet och tillgång som
ekosystemtjänst genom att:
 förbättra vattenstatusen och kunskapen om situationen i
Hanöbukten
 skydda och säkerställa en långsiktig hållbar dricksvatten‐
kvalitet.
Giftfri och säker miljö
Vi ska arbeta för en giftfri produktion och konsumtion i
kommunen genom att:

 säkerställa tillgång tätortsnära natur för boende och tillgång
till natur/park för förskola/skola, samt
 skapa ett transportsystem med ett tillgängligt och attraktivt
nätverk för gång‐, cykel‐ och kollektivtrafik i hela kommunen
och med minskad yta för biltransporter i tätorten
Kristianstad.
Klimat och luft
Vi ska fortsätta vara en aktiv klimatkommun genom att:
 hela kommunkoncernen blir fossilbränslefri
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Miljömålens koppling till andra styrdokument
Miljömålen är ett kommunövergripande styrdokument som
bryter ned kommunfullmäktiges styrkort när det gäller en god
livsmiljö. Miljömålen har också en tydlig koppling till tre av de
strategiska målområdena i kommunens Färdplan för 2020. Det
gäller målområdena ”boendemiljö och stadsutveckling”, ”friska
ekosystem” samt ”hälsa och delaktighet”. Miljömålen beskriver
huvuddragen i kommunens miljöarbete. Det innehåller

kommunens övergripande mål, visar vilka frågor vi prioriterar
i miljömålsarbetet samt listar aktuella styrdokument inom
respektive målområde. Miljömålen och översiktplanen är
viktiga övergripande styrdokument som påverkar miljön i
kommunen. Kristianstads kommun har också antagit och
arbetar med flera strategiska styrdokument inom
miljöområdet.

Nationella miljömål

Lokala miljömål

Översikt över styrdokument kopplade till de olika målområdena.
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Dokumenten behandlar olika ämnesområden och tillsammans
täcker de in en del av de frågor som berörs av de nationella
miljömålen. Dessa dokument innehåller ytterligare målformule‐
ringar och åtgärder och ska ses som en fördjupning av miljö‐
målen inom respektive ämnesområde. Det gäller till exempel
avfallsplanen, klimatstrategin, naturvårdsprogrammet och
vattenstrategin. Även andra dokument håller på att tas fram som

har kopplingar till miljömål, till exempel när det gäller havet,
transporter och landsbygdsutveckling. Alla dessa styrdokument
hör ihop och påverkar varandra. Det är viktigt att dokumenten
stärker och stödjer varandra. Miljömålen sammanfattar och
håller ihop miljöfrågorna i dessa dokument. Det speglar inne‐
hållet i styrdokumenten inom miljöområdet och lyfter fram de
frågor som är prioriterade.
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Genomförande och uppföljning
Kommunens roller och möjligheter att påverka
För att nå de nationella miljökvalitetsmålen krävs omfattande
åtgärder och förändringar i många delar av samhället. På den
lokala nivån har vi som kommun stora möjligheter att påverka,
bland annat genom vår roll som tillsynsmyndighet, planerare,
inköpare, samt ägare och förvaltare av mark och fastigheter.
En viktig uppgift för kommunen är att skapa förutsättningar för
ett hållbart samhälle på lokal nivå. Det måste vara enkelt och
lönsamt för individer, företag och organisationer att agera på ett
sätt som gör att vi når miljömålen. Som kommun ska vi även
påverka andra genom att föregå med gott exempel och visa att
omställning till mer hållbara alternativ är möjlig.

Upphandling

Kommunen som organisation är en stor inköpare av varor och
tjänster. Upphandling är därför ett viktigt verktyg i kommunens
miljöarbete. Vi ska sträva efter att minimera miljöpåverkan som
orsakas av kommunens egen konsumtion, lokalt och globalt. Det
innebär att vi ska ta miljöhänsyn vid upphandling och inköp av
varor, tjänster och entreprenader.

Tillsyn

Miljö‐ och hälsoskyddskontoret är tillsynsmyndighet för
miljöfarliga verksamheter. Det innebär att kommunen ser till att
lagstiftningen följs när det gäller verksamheter som kan orsaka
utsläpp till mark, vatten och luft, som hanterar kemikalier, eller
som kan störa omgivningen genom exempelvis buller och lukt.
Genom tillsynen kan mycket miljöarbete påverkas och styras,
både genom information och tvingande krav på åtgärder.

Fysisk planering

Som kommun har vi har planmonopol, det vill säga det är
kommunen som bestämmer hur mark och vatten ska användas,
idag och i framtiden. Vid planering av till exempel nya bostäder,
arbetsplatser, parker, vägar och ledningar görs avvägningar
mellan många olika intressen. Genom att lägga stor vikt vid olika
miljöaspekter gynnas en långsiktig hushållning med mark och
vatten. Arbetet med fysisk planering är därför ett mycket viktigt
verktyg i kommunens miljöarbete.

Förvaltning av mark och fastigheter

Både den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen
är stora mark‐ och fastighetsägare. Det ger oss goda möjligheter
till ett framsynt miljöarbete. Kommunen strävar efter att föregå
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med ett gott exempel i förvaltningen av dessa tillgångar. I skötsel
av natur‐ och rekreationsområden är hållbart brukande och stor
hänsyn ledord och i kommunala fastigheter har vi höga ambi‐
tioner för bland annat energieffektivisering.

både bruka och bevara. Det arbete som pågår i samspel med
många olika aktörer i Vattenriket är ytterligare ett verktyg i
kommunens miljöarbete.

Kommunikation och samverkan
Ansvar för teknisk försörjning

I begreppet teknisk försörjning ingår bland annat energi‐ och
vattenförsörjning, rening av avloppsvatten, avfallshantering och
telekommunikation. En stor del av kommunens invånare är
anslutna till de kommunala vatten‐ och avloppsnäten.
Kommunen ansvarar även för stora delar av avfallshanteringen
och för produktion av fjärrvärme och biogas. Här har C4 Energi
en viktig roll som ägare till nätledningar för fjärrvärme, fjärrkyla,
biogas och fiberinfrastruktur för datatrafik. Genom ett ständigt
förbättrings‐ och utvecklingsarbete av anläggningar och metoder
strävar vi efter att minska miljöpåverkan från de kommunala
verksamheterna.

Biosfärområde för hållbar utveckling

Kristianstads Vattenrike är ett biosfärområde. Biosfärområden
handlar om naturvård och hållbar utveckling på ett nytt sätt.
Människor ska kunna bo och utvecklas i områden samtidigt som
samhället kan testa ny kunskap och praktik när det gäller att
hållbart hantera relationen mellan människan och naturen – att

Det krävs kunskap och samarbete för att vi ska kunna lösa
miljöproblemen. Dialog med medborgare, företag och
organisationer är därför en viktig del i miljöarbetet, liksom
erfarenhetsutbyte och samverkan. Som kommun ska vi
samarbeta med offentliga och privata aktörer på lokal, regional
och nationell nivå. Inte minst genom den utbildning vi som
kommun erbjuder genom förskola och skola har vi en viktig roll
när det gäller att ge barn‐ och ungdomar förståelse för hållbar
utveckling. Genom naturum finns också en naturlig ingång till att
upptäcka och lära sig mer om naturen i kommunen. Naturum
och besöksplatserna i kommunen är därför viktiga för av väcka
intresse och engagemang när det gäller natur och miljöfrågor.
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Genomförande och ansvar
Miljömålen är ett kommunövergripande styrdokument som
visar vart kommunen vill nå med sitt miljöarbete och för hur
natur‐ och kulturmiljön ska förvaltas och tas tillvara. Till de fem
målområdena finns:
 framtagna mål som visar på viktiga frågor att arbeta med
och utveckla för den närmaste femårsperioden
 riktlinjer som styr kommunens förhållningssätt i det
löpande arbetet samt
 ett åtgärdsprogram
Kopplat till åtgärdsförslagen identifieras nämnder och styrelser
som har en nyckelroll i genomförande‐ och uppföljnings‐
hänseende. Samtliga nämnder och styrelser ska dock vidta
åtgärder som leder till måluppfyllelse utifrån sin verksamhet,
oavsett utpekat ansvar för specifika åtgärder för miljömålen.

Ansvar
Den kommunala organisationens nämnder och styrelser har ett
särskilt ansvar för att genomföra de åtgärder som behövs för att
nå miljömålen. Alla ska arbeta i samma riktning som miljömålen
anger i de delar som är relevanta för respektive nämnd och
styrelses verksamhet. Vissa mål och åtgärder berör bara
enskilda förvaltningar, men hållbara transporter och effektiv
energianvändning är exempel på två frågor som berör alla
enheter.

För att nå målen är det viktigt att varje nämnd och kommunägt
bolag tar upp åtgärderna i sina verksamhetsplaner eller andra
liknande styrdokument. De arbetsgrupper som varit med i
arbetet med att ta fram miljömålen träffas 1‐2 gånger per år för
att stämma av åtgärdsarbete med mera. C4 Teknik, stads‐
byggnadskontoret, kommunledningskontoret, AB Kristianstads‐
byggen, C4 Energi AB och Renhållningen AB kommer att bjudas
in till en styrgrupp för att hålla arbetet levande och skapa en
förankring för utveckling av åtgärder.
Politiker och chefer har ledningsansvaret för miljöfrågorna. De
ansvarar för att tillräckliga resurser avsätts för att målen ska
nås, för att skapa goda förutsättningar för miljöarbetet och för
att ta vara på och utveckla personalens kompetens och engage‐
mang i miljöfrågor. Varje förvaltning och programområde
bestämmer själv hur miljöarbetet ska organiseras, till exempel
med en miljösamordnare. Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden
ansvarar för att samordna kommunens miljömålsarbete.
Alla medarbetare i Kristianstads kommun har ett ansvar för sin
egen miljöpåverkan i sin yrkesutövning, bland annat genom
resval, energianvändning och avfallshantering.
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Ekonomi
När nämnder och bolagstyrelser planerar att göra investeringar i
syfte att uppnå miljömålen ska investeringsfrågan lyftas i den
normala budgetprocessen. Det är viktigt att nämnderna/
styrelserna lyfter upp sådana investeringar i samband med
budgetberedningen i februari inför de budgetbeslut som tas i
september. Det ska framgå av budgetskrivningarna till kommun‐
fullmäktige att investeringarna är kopplade till miljömålen.
Motsvarande gäller i bolagen som dock har strategimöten och
budgetdiskussioner under andra perioder på året.
I åtgärdsförslagen står det vilka åtgärder som kan genomföras
med ordinarie resurser inom en femårsperiod och vilka projekt
som kräver extra resurser. Den som driver åtgärder kommer att
efterfråga sådana extra resurser i budgetarbetet. Där det är
möjligt kommer extern finansiering att sökas.
För verksamheter som är helt taxefinansierade, till exempel
vatten och avlopp är det viktigt att extra resurser kan sökas i den
kommunala budgeten för åtgärder som ligger utanför det
ordinarie arbetsområdet.
En enkel behovsanalys ska göras för miljömålen för att se var
kommunen har behov av extern finansiering för att kunna
genomföra åtgärder. Behovsanalysen ska sedan stämmas av mot
de finansieringsmöjligheter som kan finnas via EU‐program och
statliga bidrag.

Det finns möjligheter att söka delfinansiering för en del av
åtgärderna. Det kan till exempel göras inom ramen för:
 statliga bidrag för ”lokala naturvårdsprojekt”, ”lokala
vattenvårdsåtgärder”, klimatklivet eller Havs‐ och
vattenmyndighetens anslag,
 EU‐finansiering inom Leader eller LIFE, eller
 regionala medel via Region Skånes miljövårdsfond.
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Uppföljning
Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att årligen
rapportera till kommunfullmäktige hur långt kommunen nått i
sin strävan att nå miljömålen. Rapportering kommer dels att ske
genom:
‐ Den miljöredovisning som ingår i kommunens
årsredovisning.
‐ En mer utförlig rapport med uppföljning av alla
åtgärdsförslag.
Miljöredovisningen ska ta upp det viktigaste i kommunens eget
arbete med åtgärder och peka ut vilka områden där det finns
behov av fler insatser. Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar
för att rapportera in status för åtgärderna genom att besvara en
årlig enkät eller genom att lägga in uppgifter direkt i webbverk‐
tyget Miljöbarometern. Åtgärdsförslagen kommer att läggas in i
och redovisas i Miljöbarometern som genomförda, pågående,
inte startade eller om åtgärden inte kommer att genomföras
eller ersättas med någon annan åtgärd. En rapport dras ut från
Miljöbarometern och redovisas till miljö‐ och hälsoskydds‐
nämnden och kommunfullmäktige årligen i april. Denna
avrapportering ska fungera som ett underlag om statusen på
åtgärdsarbetet inför besluten om budgeten för kommande år.
I Miljöbarometern på kommunens hemsida ska kommunens
arbete för att nå de lokala miljömålen synliggöras både internt
och för allmänheten. Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden har

huvudansvar för Miljöbarometern. Varje nämnd och bolag
kommer att få möjlighet att lägga in de uppgifter som behövs för
att den egna nämndens arbetsområde ska synliggöras. Därför
ska en eller flera kontaktpersoner utses för respektive
verksamhet. Dessa personer kommer att kunna publicera
uppgifter i Miljöbarometern. En ny version av Miljöbarometern
kommer att publiceras våren 2016.
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I Miljöbarometern finns nyckeltal som är kopplade till miljö‐
målen och redovisar trender i miljötillståndet. De befintliga
nyckeltalen är knutna till de lokala miljömål som antogs under
år 2007. En stor del av nyckeltalen är relevanta även för de nya
målen, men en översyn och anpassning av nyckeltalen kommer
att göras för att bättre spegla de nya målen. För området
”Hållbar bebyggd miljö” behöver nya nyckeltal tas fram för att
bättre spegla den fysiska planeringen. En övergripande beskriv‐
ning av status och trender i miljötillståndet ska också ingå i den
åtgärdsrapportering som görs i april.
Under hösten år 2018 startas arbetet upp med att revidera
målen och presentera nya förslag till år 2021.

Kommunikation
Arbetet med miljömålen ska kunna följas av allmänhet, besluts‐
fattare och andra intressenter via Miljöbarometern på kommun‐
ens webbplats. Där ska åtgärder och nyckeltal kopplade till
miljömålen redovisas. Vi kommunikation i olika sammanhang
ska presentationer med mera utgå ifrån de 12 prioriterade
punkterna. Då blir miljömålen mer överskådliga.
En kortversion av miljömålen som mer lättillgängligt beskriver
inriktningen för de olika målområdena ska tas fram.
Informationen kommer i första hand att utgå ifrån de tolv
prioriterade punkterna för miljömålen. Dessutom ska en version
tas fram som beskriver hur företag kan arbeta med miljömålen.
Ett förslag är också att årligen ta fram några goda exempel på
åtgärder som genomförts under föregående år och lyfta fram
dem genom olika kanaler.
Tidningen Kristianstad, dagspress och radio är andra viktiga
kanaler för att nå hushåll och verksamheter med information om
trender i miljötillståndet, exempel på åtgärder och tips om hur
var och en kan bidra till att målen nås.
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Målområde 1 - Mångfalden i miljön
I målområdet ingår de nationella miljömålen:







ett rikt växt‐ och djurliv
hav i balans och levande kust och skärgårdar
levande sjöar och vattendrag
myllrande våtmarker
levande skogar och
ett rikt odlingslandskap

Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att
ekosystem ska fungera och göra nytta som att rena vatten och
luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Utan många olika arter
med skilda funktioner är risken stor att användningen av
naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar
ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster. Biologisk
mångfald främjar även folkhälsan då många natur‐ och
kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och friluftsliv.
I dagens samhälle använder vi mark och vatten intensivt.
Efterfrågan på resurser som livsmedel, råvaror, energi och
vatten ökar. Att möta de behoven utan att överutnyttja olika
ekosystem och öka pressen på olika arter är en stor utmaning.
Att landskapen blir allt mer uppdelade av vägar och byggnader
gör det också svårare för djur och växter att sprida sig och

försämrar deras livsvillkor. Värdefull natur behöver skyddas och
åtgärdsprogram tas fram för att bevara våra mest hotade arter.
För att lyckas behövs också större hänsyn och planering för att
främja en grön infrastruktur. Det är också viktigt att använda
brukningsmetoder som bidrar till en rik biologisk mångfald.
Dokumentöversikt
Fördjupade delmål och handlingsplaner för området finns också
i följande dokument:
Huvudsakligt styrdokument
Dokument

Status
Tas upp för beslut
höst 2015 (MHN)

Ansvar
Miljö‐ och
hälsoskyddskontoret

Dokument
Översiktsplan

Status
Beslutad år 2013 (KF)

Delprogram för naturvård och
friluftsliv‐ den kommunala
naturvårdsfonden
Kulturmiljöprogram

Beslutad år 1996 och
revideras 2006 (KF)

Ansvar
Stadsbyggnads‐
kontoret
C4 teknik

Beslutad år 1993 (KF)

Grönstråksutredning utmed
kusten

Underlag till program
för kusten år 2008

Naturvårdsprogram

Andra viktiga dokument

Stadsbyggnads‐
kontoret
Stadsbyggnads‐
kontoret
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Ett rikt växt- och djurliv
I Sverige bedöms cirka 5‐10 % av arterna vara hotade av
utrotning. Det finns nationella åtgärdsprogram för cirka 500 av
de mest hotade arterna i Sverige. Skåne län berörs av 100
åtgärdsprogram och har det nationella ansvaret för 30 av dem.
De största hoten generellt sett är biotopförstörelse, överex‐
ploatering och införsel av främmande arter. Effekter av miljö‐
gifter och andra föroreningar bidrar också till att mångfalden
minskar. Klimatpåverkan innebär ett hot för många arter
framöver. Att klimatet förändras i en snabbare takt än normalt
innebär att arter som inte kan förflytta sig i samma takt som
klimatzoner ändras riskerar att slås ut.

Gullstånds en hotad art i Kristianstads kommun.

Kristianstads kommun har en oerhört rik natur både när det
gäller variation av naturtyper och sällsynta arter. Många arter är
hotade ur ett nationellt perspektiv och har viktiga utbrednings‐
områden i kommunen. En av de viktigaste utmaningarna i
miljömålsarbetet är därför att utveckla försättningar som kan
bevara och gynna den biologiska mångfalden. Det är viktigt att
arbeta både med åtgärder som direkt gynnar enskilda arter och
med åtgärder som skyddar områden som rymmer många hotade
arter.

Utöver att främja den biologiska mångfalden vill vi inom mål‐
området stärka möjligheterna till fina natur‐ och friluftsupp‐
levelser för invånare och besökare. Naturum är en portal för
natur‐ och friluftsupplevelser, som ska stimulera utepedagogik
och ge besökarna ökade kunskaper om naturvärdena i
kommunen. När människor vistas mer i naturen och får mer
information ökar deras förståelse för vikten av ett rikt djur‐ och
växtliv.
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Mål för skydd av hotade arter och värdefulla områden
1.

Den stora artrikedomen i kommunen och de för Skåne
viktiga biologiska värdekärnorna ska bevaras.
Kristianstads kommun ska skapa förutsättningar för att
bevara lokala ansvarsarter i kommunen.
Med lokala ansvarsarter menar Kristianstads kommun
rödlistade arter där en stor eller viktig del av landets eller
länets populationer finns inom kommunens gränser. Det är
även nödvändigt att prioritera den naturmiljö där arterna
förekommer för att arterna i sig ska kunna fortleva.

Ansvarsarter i Kristianstads kommun är:
Naturmiljö

Ansvarsart

Våtmarker

Gullstånds (starkt hotad)
Sydmaskros (akut hotad)
Gulyxne (nära hotad)

Odlings‐
landskapet
(betes‐
marker och
sandmarker)

Sandnejlika (starkt hotad)
Stortapetserarbi (nära hotad)
Luddfingerört (starkt hotad)
Månhornsbagge (sårbar)
Fältnocka (akut hotad)
Fältpiplärka (starkt hotad)
Sandnörel (akut hotad)
Grå puckelmätare (akut hotad)
Sandvedel (akut hotad)
Väppling blåvinge (nära hotad)
Kritsuga (akut hotad)
Dådresandebi (starkt hotad)
Luktvädd (sårbar)
Silverfläckat kapuschongfly
Trubbstarr (starkt hotad)
(akuthotad)
Fin tofsäxing (starkt hotad)
Svart sandvitevivel (nära hotad)
Ölands kungsljus (starkt hotad)
Stjälkröksvamp (nära hotad)
Stor diskröksvamp (starkt hotad)
Ryl (starkt hotad)
Vallrovfluga (sårbar)
Flockflugsvamp (nära hotad)
Kejsarspindling (sårbar)
Rosensopp (starkt hotad)
Violgubbe (sårbar)
Pantermusseron (sårbar)

2. Kristianstads kommun ska bevara och utveckla
ansvarsnaturmiljöer som sandhed, sandstäpp, kalkrika
ädelskogsmiljöer och kalkrika kärr.
3. Kristianstads kommun ska fram till år 2025 i
genomsnitt skydda minst ett naturområde vartannat år
genom kommunal reservatbildning.

Mål för friluftsliv
4. Kristianstads kommun ska år 2016 ta fram en
friluftsplan för att ta vara på de förutsättningar som
finns och utveckla ett rikt friluftsliv som bygger på
hållbart nyttjande och att stimulera till fysisk aktivitet.

Skog
(ädellöv‐ och
tallskogar)

Strandpadda (sårbar)
Rödspov (akut hotad)

Sötvattens‐
miljöer

Jättemöja (sårbar)
Styvnate (starkt hotad)
Sjönajas (starkt hotad)
Vårslinke (starkt hotad)

Mal (sårbar)
Flodpärlmussla (starkt hotad)
Svarttärna (sårbar)
Kungsfiskare (sårbar)

Kust och hav

Martorn (starkt hotad)
Småtärna (sårbar)
Parasitsmalmyra (starkt hotad) Havsmurarbi (starkt hotad)
Dynkardarspindel (sårbar)
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Hav i balans och levande kust, skärgårdar, sjöar och vattendrag
uppväxtområden för fisk är särskilt utsatta. Under de senaste
åren har Hanöbukten uppvisat tecken på kraftiga störningar
framförallt kopplat till kustnära fisk. Det är viktigt att kartlägga
problemen och deras orsaker för att kunna genomföra åtgärder.
Ett hav i balans är också en ekosystemtjänst som är viktig för
kommunens attraktivitet som turistmål och för boendemiljön.
Fysisk planering för kommunens havsyta är en förutsättning för
att nå miljökvalitetsmålet.

Kristianstads kommun har en lång kuststräcka utmed Hanöbukt‐
en. I norra delen av kusten finns flacka, steniga strandängar och
skär med mycket rik flora och fågelfauna. I södra delen finns
obrutna sandstränder och dyner. Ett viktigt arbete framöver är
att bevara och skydda havets och kustens natur‐ och kulturvärd‐
en. Kunskapen om marina natur‐ och kulturvärden behöver öka,
liksom kunskapen om behovet av skydd i marina miljöer.
Hanöbukten får ta emot mycket föroreningar eftersom omgiv‐
ningen är ett tätbefolkat område med intensivt jordbruk och
många industrier. De grunda havsvikarna som ofta är viktiga

I kommunen finns flera stora sjöar och hundratals kilometer
vattendrag. Hammarsjön och Araslövssjön är grunda näringsrika
slättsjöar med rika strandängar. Hammarsjön är också känd för
sin rika undervattensflora med sällsynta arter. Ivösjön,
Oppmannasjön och Råbelövssjön är tre sjöar i ett mer kuperat
landskap. De har stor betydelse för den biologiska mångfalden
och för rekreation. I kommunen finns flera värdefulla
vattendrag, till exempel Helge å, Vramsån och Mjöån. Det är
viktigt att behålla vattenmiljöernas biologiska mångfald och
naturliga produktionsförmåga.
Det europeiska vattendirektivet ställer krav på att sjöar och
vattendrag ska uppnå en god ekologisk status. Lokalt behövs det
framförallt åtgärder för att nå en god status i vattendragen. Det
beror på problem med för hög näringsbelastning eller att vatten‐
draget har påverkats fysiskt. Det kan till exempel innebära att
vattendrag rätats ut eller att det finns vattenkraftverk. Många
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växt‐ och djurarter är beroende av att vattendrag får flöda fritt,
och att vattenståndet kan variera naturligt. Stora bevattnings‐
uttag som innebär sänkta vattennivåer kan också påverka den
biologiska mångfalden negativt. De senaste åren har även andra
förändringar i vattendragen som brunifiering, vass‐ och sävför‐
svinnande och ökning av grågäss blivit alltmer märkbara.
För att förbättra statusen i vattendragen behövs åtgärder som
förbättrar vattenkvaliteten men också fysiska åtgärder som till
exempel skapar vandringsvägar för fisk och förbättrade
lekbottnar.

Mål för hållbart nyttjande av hav och kust
4. Havet och kusten ska nyttjas på ett hållbart sätt. De
ekosystemtjänster som havet och kusten ger oss ska
identifieras och värderas. Det ska klargöras hur
åtgärder/brukande uppströms i Helgeå påverkar
värdena.

Mål för kulturarv
5. Kustens kulturmiljö och kulturarvet i havet ska vara
översiktligt identifierade senast år 2018

Mål för biologisk mångfald
1. Kunskaperna om värdefulla havsmiljöer och möjlig‐
heten att restaurera miljöer i västra Hanöbukten ska
öka. Marina områden med höga naturvärden ska
skyddas senast år 2020.
2. Det öppna landskapet med sanddyner och sandhedar i
anslutning till stränderna är värdefulla miljöer i
kustlandskapet som ska skyddas och utvecklas.
3. Kristianstads kommun ska verka för att det ska bli fria
vandringsvägar i hela Helge å och dess biflöden. Biotop‐
förbättrande åtgärder ska genomföras för arter som lax
och ål.

Riktlinje för kommunens löpande arbete


Havet och kustmiljön ska inbjuda till fysisk aktivitet och
allmänhetens tillgänglighet till stränder och kustområden
ska utvecklas.



Ålens betydelse för kustens kulturarv och turism ska tas
tillvara.

Fler mål med koppling till området finns under målområdet god
vattenstatus.
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Myllrande våtmarker
Inom ramen för Kristianstads Vattenrike pågår ett aktivt arbete
för att skydda och bevara värden i anslutning till våtmarker.
Tack vare ett bra samarbete med markägare hävdas många
strandängar längs de nedre delarna av Helgeå. Det är viktigt att
hävden fortsätter eftersom igenväxning av strandängar och
våtmarker är hot mot många arter. Det finns också hot mot
vadarfåglar och andra arter som måste ses ur ett större
geografiskt perspektiv.

Ett stort antal växter och djur, varav flera är hotade eller
missgynnade, är beroende av våtmarker. Södra Sveriges
våtmarker har under mycket lång tid utsatts för hård
exploatering genom torvtäkt, utdikning, avverkning och
uppodling. Troligen har mer än 95 % av våtmarkerna på
Kristianstadsslätten torrlagts. Trots detta finns det många
värdefulla våtmarksområden i kommunen. Några av de mest
värdefulla våtmarkerna är belägna utmed Helge å och de utgör
ett av kärnområdena i Kristianstads Vattenrike. I kommunen
finns även flera värdefulla kärr, mossar och sumpskogar.

Våtmarkerna förser oss med viktiga ekosystemtjänster som att
binda och lagra kol, rena vatten, fungera som översvämnings‐
skydd och bidra med biologisk produktion. Därför är det är
viktigt att återskapa våtmarker i odlings‐ och skogslandskap. I
odlingslandskapet har våtmarkerna en viktig roll att spela för att
fånga upp näringsämnen och i skogen kan de fånga upp humus‐
ämnen. För groddjur är tillgången till våtmarker viktig och här
kan ett lokalt hot vara att grundvattennivåer sänks och bidrar till
att torka ut vattensamlingar.

22

Mål för nyanläggning av våtmarker

Riktlinjer för kommunens löpande arbete

1. I samverkan med markägare ska 10 hektar våtmarker
per år anläggas eller restaureras inom Kristianstads
kommun under åren 2016‐2020. Kristianstads kommun
ska i första hand verka för att våtmarker anläggs i
prioriterade områden/vattendrag som Vinneå och
Vramsån.



Kristianstads kommun ska öka kunskaperna om vilka
förändringar i miljön som påverkar strandängarnas kvalitet
och attraktivitet för fågellivet.



Vår medvetenhet som kommun om våtmarkernas viktiga
ekosystemtjänster i form av biologisk produktion,
kollagring, vattenhushållning, vattenrening och utjämning
av vattenflöden ska öka.



Som kommun ska vi bevaka att våtmarker skyddas mot
dränering, torvtäkt, vägbygge och annan exploatering i
samband med detaljplanering och prövning av olika
verksamheter.



Skötsel och utveckling av kommunala diken ska bidra till att
öka den biologiska mångfalden, öka möjligheter till
rekreation och fånga upp näringsämnen.
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Levande skogar
eller skötas på ett sätt som utvecklar deras värden. Tätortsnära
skogar eller andra skogar där många människor vistas kan
behöva skötas med anpassade metoder för att bli mer attraktiva
och tillgängliga. Dessutom behöver mer hänsyn tas till kultur‐
och fornlämningar i skogen.
I kommunen finns värdefulla ädellövskogar bland annat på
Linderödsåsen. Skogarna på åsen utgörs främst av bok och i flera
raviner växer naturskogslik ädellövskog med lång kontinuitet.
Dessa områden ger goda möjligheter för en lång rad känsliga och
hotade arter. Ädellövskogarna vid Maltesholm hyser till exempel
cirka 25 % av Sveriges alla skalbaggsarter.

Skogen erbjuder unika livsmiljöer för olika djur‐ och växtarter.
Den är också en viktig källa till förnybara råvaror och är värde‐
full för friluftsliv och rekreation. Miljötillståndet i skogen
påverkas av skogsbrukets intensitet och metoder, men också av
att olika former av hävd som skogsbete och naturliga störningar
har upphört eller minskat.
För att bevara viktiga skogsmiljöer behövs naturreservat och
andra former av skydd, liksom att skogsägare gör frivilliga
markavsättningar. Skogsmiljöer kan också behöva restaureras

Utmed kusten finns äldre tallskogar. Sanddynområden med
lågväxta knotiga tallar dominerar landskapet längs kusten i stora
delar av Kristianstads kommun. På några platser finns torra
ängspartier med kalkgynnade växter. Marker med denna
halvöppna karaktär är ovanliga i dagens landskap och många
arter som lever här är hotade. Detta gör den kustnära tallskogen
till en mycket värdefull naturtyp. Åtgärder behövs för att glesa ut
tallskogen i vissa områden för att skapa sandblottor och gläntor.
Kristianstads kommun äger cirka 1450 hektar skogsmark. Vissa
av dessa områden hyser stora naturvärden. Att skaffa mer
kunskap om dessa områden och hur de kan skötas optimalt ur
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natur och rekreationssynpunkt är en viktig del i
miljömålsarbetet.

jämfört med dagens 25 % till minst 35 % under
perioden fram till 2020.

Mål för skydd och värdetrakter
1. Tallskogen utmed Åhuskusten ska skyddas och
samverkansformer för skötsel utvecklas.
Med tallskogen längs med Åhuskusten menas området
från Fårabäck till södra kommungränsen.
2. Senast år 2017 ska en modell tas fram och testas för
hur kommunen kan arbeta med samverkan och
information till markägare med skog, dels inom
skånska värdetrakter och dels för tätortsnära skog
och skogens sociala värden.

Mål för skötsel av kommunala skogar
3. Andelen av de kommunala skogarna som ska avsättas
för att utveckla naturvärden och friluftsliv ska öka

Riktlinjer för kommunens löpande arbete


De lokala områden som är viktiga värdetrakter för Skåne
ska bevaras och utvecklas ur ett landskapsperspektiv. De
skogliga värdetrakter som utpekats inom Kristianstads
kommun är Linderödsåsens nordostsluttning,
Nävlingeåsens nordostsluttning, Helgeåns eklandskap och
Ivöbygden.



Förvaltningen av de kommunala skogarna ska ske med
höga naturvårdshänsyn.



Andelen lövskog i kommunala skogar ska succesivt öka
(nuläge 30 %).
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Ett rikt odlingslandskap
kantzoner ökar samt att bruket av naturmarkerna fortgår som
tidigare. Om hävden av någon anledning har minskat behöver
den ökas eller införas på nytt. Igenväxning är ett av de största
hoten mot ett rikt odlingslandskap. Om inga åtgärder genomförs
inom de närmaste åren kommer många ängs‐, betes‐ och hag‐
marker att helt förlora sina naturvärden.
Igenväxningen av ängs‐ och betesmarker på grund av utebliven
hävd leder också till att flera andra arter minskar, till exempel
fjärilar och bin. Förekomsten av betesdjur är en mycket viktig
faktor för bevarandet av värdena i odlingslandskapet.

Naturvärdena i dagens odlingslandskap är resultatet av hur det
har brukats av människan under flera tusen år. En stor del av
våra växt‐ och djurarter finns i slåtter‐ och betesmarker samt i
åker‐ och vägrenar, åkerholmar, våtmarker och andra småbio‐
toper. Många av dessa miljöer och äldre jordbruksbyggnader har
också kulturhistoriska värden eftersom de ger en bild av hur
våra förfäder levde och brukade odlingslandskapet.
Odlingslandskapet står för en stor del av vår artrikedom. För att
denna ska kunna bevaras är det viktigt att småbiotoper och

I Kristianstads kommun har de sandiga odlingsmarkerna en
framträdande roll i odlingslandskapet. Dessa marker som
tidigare brukades med ett vandrande åkerbruk utgör en mycket
gammal del av kulturlandskapet. De är mycket värdefulla med
speciell flora, insekter och fåglar.
De viktigaste åtgärderna för att gynna ett rikt odlingslandskap är
att öka arealen ängs‐ och hagmarker genom restaurering/
återupptagen hävd och att säkerställa kvarvarande områden till
exempel genom reservatsbildning. Det är även viktigt att arbeta
med småbiotoper som har kopplingar till odlingslandskapet.
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Mål för biologisk mångfald
1. Sandiga odlingsmarker är en ansvarsbiotop för
Kristianstads kommun. Kristianstads kommun ska
arbeta med att bevara och utveckla de värden som finns
inom sandstäpp och övriga sandiga odlingsmarker.
2. Det småbrutna odlingslandskapet på Linderöds‐ och
Nävlingeåsen samt naturbetesmarkerna i området
Tosteberga‐Landön innehåller höga naturvärden som
ska behållas.

Riktlinjer för kommunens löpande arbete





3. Stråket med gamla ekar som sträcker sig från Torsebro
till Maltesholm ska uppmärksammas och förstärkas
senast år 2020.
Mål för närrekreation i odlingslandskapet
4. Tätorter i odlingslandskapet ska ha tillgång till
naturområden för närrekreation inom eller i anslutning
till tätorten senast år 2025.

Odlingslandskapet ska vara öppet och variationsrikt med
betydande inslag av hävdade naturbetesmarker och
slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer.
Odlingslandskapet ska vara en del i en grön infrastruktur
och erbjuda livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt‐
och djurarter.
Kultur‐ och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet ska
bevaras och förutsättningar finnas för fortsatt bevarande
och utveckling av värdena.
Kristianstads kommun ska verka för att mängden kantzoner
utmed vattendrag i odlingslandskapet ska öka.
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Förslag på indikatorer för målområdet












Antal rödlistade arter i biosfärområdet (uppdateras vart
5:e år)
Status för respektive ansvarsart (varje eller vartannat år
beroende på hur ofta respektive art inventeras)
Antal statliga respektive kommunala naturreservat i
kommunen (årlig uppdatering)
Antal marina områden med skydd (årlig uppdatering)
Antal Natura 2000‐ områden i kommunen (årlig
uppdatering)
Antal vattendrag i kommunen med lax (årlig
uppdatering)
Antal vattendrag i kommunen med fria vandringsvägar
(årlig uppdatering)
Antal hektar nyanlagda våtmarker per år (årlig
uppdatering)
Antal orter i odlingslandskapet som saknar tillgång till
ytor för när rekreation (årlig uppdatering)
Andel kommunal skog som avsätts för naturvård och
rekreation (uppdatering vart 3:e år)
Andel lövskog i kommunala skogar (uppdatering vart 3:e
år)
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Målområde 2 - God vattenstatus
De inledande målsättningarna för god vattenstatus berör
följande nationella miljömål:





Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans, levande kust och skärgård
Ingen övergödning
Grundvatten av god kvalitet

I begreppet god vatten status ingår både den kemiska och den
biologiska statusen i vattnet. De delmål och åtgärder som syftar
till att stärka den biologiska statusen redovisas under
målområdet mångfalden i miljön. I detta målområde redovisas
delmål och åtgärder i sin helhet kopplade till de nationella
miljömålen:



Grundvatten av god kvalitet och
Ingen övergödning

Dokumentöversikt
Fördjupade delmål och handlingsplaner för området finns också
i följande dokument:
Huvudsakligt styrdokument
Dokument

Status

Vattenstrategi

Beslutad 2013 (KF)

Ansvar
Miljö‐ och hälso‐
skyddskontoret

Andra viktiga dokument
Dokument
VA‐plan för Kristianstads
kommun
Grundvattenmodell över
Kristianstadsslätten
Beslut gällande
vattenskyddsområden
Dagvattenpolicy för
Kristianstads kommun

Status

Ansvar

Beslutad 2013 (TN)

C4 Teknik

MIKE‐SHE simulering

C4 Teknik

I nuläget finns aktuella
dokument enbart för
Linderöd vso. (KF)
Beslutad år 2010 (KF)

C4 Teknik
C4 Teknik
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God vattenstatus
Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen
god status till år 2015 och att statusen inte får försämras. För
vissa vattenförekomster har vattenmyndigheten beslutat att
tidpunkten för när god vattenstatus ska vara uppnådd är för‐
längd till är 2021 eller som längst till år 2027. Det beror på att
statusen är så dålig att det är tekniskt omöjligt att eller orimligt
dyrt att genomföra de åtgärder som krävs för att nå god status
2015. För dessa vattenförekomster är det extra viktigt att alla
aktörer driver ett aktivt åtgärdsarbete.

Det europeiska vattendirektivet ställer krav på att grundvatten,
kustvatten, sjöar och vattendrag ska uppnå en god ekologisk
status. I Sverige innebär direktivet att en miljökvalitetsnorm
införts för att vatten ska ha en god vattenstatus. I begreppet god
vattenstatus ingår en bedömning av den biologiska statusen och
om vattendraget/sjön är fysiskt påverkad till exempel genom att
vattendraget rätats ut. I ytvatten och grundvatten bedöms också
den kemiska vattenkvaliteten. Vattenmyndigheterna gör en
klassning för olika vatten och sätter mål för när en god status ska
vara uppnådd.

Lokalt behövs det framförallt åtgärder för att nå en god status i
vattendragen. Det beror bland annat på problem med för hög
näringsbelastning eller att vattendraget har påverkats fysiskt. De
större vattendrag i kommunen som har god status är Julebodaån
och Mjöån. Helgeå och Bivarödsån har otillfredställande status
på grund av kontinuitetsproblem. Forsakarsbäcken, Segesholms‐
ån Vinneå och Vramsån, och har alla måttlig status främst på
grund av övergödning.
När det gäller klassning av sjöar så har Ivösjön god status och
Hammarsjön måttlig status. Oppmannasjön riskerar att få otill‐
fredställande status främst på grund av övergödning. Kust‐
vattnet i västra Hanöbukten har tidigare klassats med måttlig
status, men riskerar också att bedömas som otillfredställande.
Grundvattnet under Kristianstadsslätten har god status.
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Mål för god vattenstatus
1. Hanöbuktens kustvatten samt sjöar och vattendrag i
Kristianstads kommun ska ha en god ytvattenstatus
enligt EG:s ramdirektiv för vatten.
Det innebär god status för artsammansättning, kemiska och
fysikaliska förhållanden.
God vattenstatus ska vara uppnådd senast
år 2015 för Julebodaån, Mjöån, Hammarsjön, Ivösjön
år 2021 för Bivarödsån, Helgeå, Oppmannasjön, Västra
Hanöbukten
år 2027 för Forsakarsbäcken (Igelgrop), Segesholmsån,
Vinneå och Vramsån
2. Alla verksamheter inom Kristianstads kommuns
geografiska område ska verka för att behålla god status
på grundvattnets kvalitet för kommande generationers
behov. Kristianstads kommun ska ha särskilt fokus på
grundvattnets innehåll av nitrat och bekämpningsmedel

Riktlinjer för kommunens löpande arbete:




Kristianstads kommun ska aktivt driva samverkan med
andra kommuner i Helgeåns avrinningsområde för att
förbättra statusen i vattendragen.
Förutsättningarna för ett miljöanpassat båtliv ska förbättras.
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Grundvatten av god kvalitet
Generellt sett ökar efterfrågan och därmed påfrestningen på
grundvattnet. Lokalt ökar efterfrågan då grundvatten i allt större
utsträckning används för produktion av dricksvatten, för
processer inom livsmedelsindustrin och för bevattning av
odlingsmark. Uttagen av grundvatten fram till år 2010 har ökat
nybildningen av grundvatten. När nybildningen ökar blir
inströmningsområdena för grundvatten större. Tillgången till
vatten i sjöar, vattendrag och våtmarker minskar. I de norra
delarna av Kristianstadsslätten har mängden grundvatten som
är tillgängligt för sjöar och vattendrag minskat. I södra delen av
Kristianstadsslätten är inte påverkan från vattenuttagen lika
märkbar, men grundvattenutströmningen till Hanöbukten har
minskat. Om grundvattenutströmningen vid kusten försvinner
kan saltvatten tränga in och förorena grundvattnet.
Grundvattnet är en viktig tillgång för oss människor som dricks‐
vatten. Tillgången till grundvatten påverkar också miljön för
växter och djur i ytvattnet. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan
förorena grundvattnet. Risker i jordbruksområden är till
exempel att bekämpningsmedel och nitrat läcker ner till grund‐
vattnet. För att skydda grundvattnet från föroreningar måste
aktuella skyddsområden inrättas och alla vara varsamma i
områden där föroreningar snabbt kan tränga ner till grund‐
vattnet.

Ökad nybildning av grundvatten innebär också att risken för att
föroreningar ska tränga ner i det djupa grundvattnet ökar.
Bekämpningsmedelsrester har upptäckts i flera kommunala
vattentäkter. Klimatförändringar och ökade översvämnings‐
risker kan medföra att förorenade områden påverkar
grundvattnet. Klimatförändringar kan också medföra en ökad
efterfrågan på grundvatten. Det är viktigt att vi som kommun
driver ett brett arbete med åtgärder som handlar om att
förebygga försämring av grundvattnets kvalitet och också för få
en hållbar användning av grundvatten som resurs.
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Mål för vattenskyddsområden och sårbara områden
1. Samtliga kommunala dricksvattentäkter ska ha aktuella
vattenskyddsområden senast år 2022. Därefter ska
vattenskyddsområdena revideras efter behov.
2.

Inom områden med sårbart grundvatten ska tillräcklig
hänsyn tas för att skydda grundvattnet i samband med
prövning av olika verksamheter och aktiviteter/
händelser.
Områden med sårbart grundvatten är områden som är
inströmningsområden för grundvatten eller områden där
föroreningen snabbt kan nå ner till grundvattnet. I sådana
områden är det hög risk för att grundvattenförekomster påverkas
av föroreningar. Målsättningen ska till exempel gälla vid prövning
av bygglov, miljöfarlig verksamhet och vid vägbyggen, olyckor och
brand.

att saltvatten från Hanöbukten tränger in till
grundvattenmagasinet.
4. Verksamheter i Kristianstads kommun ska sträva efter
en differentierad vattenanvändning för att inte använda
bättre vattenkvalitet än vad som behövs.

Riktlinjer för kommunens löpande arbete




Mål för hållbart vattenuttag
3. Grundvattenuttagen i kommunens som geografiskt
område ska inte leda till negativ påverkan av
grundvattnets kvalitet och kvantitet eller på andra delar
av ekosystemet. Det innebär att:
‐ Grundvattentillflödet till ytvatten inte ska minska.
‐ Grundvattenutströmningen ska inte minska så





Inom områden med sårbart grundvatten ska Kristianstads
kommun verka för att val av och hantering av kemikalier
görs på ett säkert sätt både bland verksamheter och bland
konsumenter.
Kristianstads kommun ska verka för att naturgrus‐
avlagringar ska bevaras som långsiktigt hållbara
grundvattenmagasin och tillsammans med vegetations‐
täcket fungera som ett skyddande skikt i områden med
sårbart grundvatten.
Uttagen av grundvatten ska hållas på en nivå så att det finns
tillräcklig säkerhetsmarginal för att inte påverka
naturvärden i vattendrag och våtmarker i samband med
torka/bevattningsuttag.
Det grundvatten som har den bästa kvaliteten ska i första
hand användas till det allmännas intresse i form av
dricksvattenförsörjning.

33

Minskad övergödning
reningsverk och industrier. Utsläpp till luft av kväveoxider med
mera från biltrafik och sjöfart bidrar också till övergödning.
Det finns internationella överenskommelser för att minska
problem med övergödning av vatten. Några exempel är Baltic
Sea Action Plan, EU:s vatten‐ och havsmiljödirektiv. Lokalt är
minskad övergödning är ett högt prioriterat målområde. Helgeå
är ett av de svenska vattendrag som tillför mest till kväve till
Östersjön. Det är därför viktigt att minska näringsläckaget via
vattendragen till Hanöbukten.
Flera vattendrag har problem med övergödning enligt EU:s
vattendirektiv. Det gäller Vinneå, Vramsån och Segesholmsån,
som inte klarar god status när det gäller övergödning. Åtgärder
måste genomföras för att uppnå god status senast år 2027.
Övergödning drabbar mark, sjöar, vattendrag och hav. Övergöd‐
ning får växtligheten att förändras successivt. Arter som är an‐
passade till näringsfattiga miljöer trängs undan. I Östersjön är
övergödning ett av de allvarligaste hoten. I hav och sjöar orsakar
övergödningen bland annat igenväxning och algblomning. I
värsta fall uppstår syrebrist på bottnarna.
Övergödning orsakas av alltför höga halter av kväve och fosfor i
mark eller vatten. Dessa näringsämnen hamnar i miljön via
läckage från jordbruk, enskilda avlopp, utsläpp från avlopps‐

De åtgärdsområden som är mest relevanta i kommunen är att
arbeta med åtgärder som minskar näringsläckaget från lantbruk,
avlopp och dagvatten. Det är viktigt både med förebyggande
åtgärder som minskar näringsläckaget och att arbeta med att
fånga upp de näringsämnen som redan finns i vattnet.
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Mål för minskat näringsläckage från avlopp

Riktlinjer för kommunens löpande arbete

1. Alla enskilda avlopp i kommunen ska vara inventerade
till år 2025 (Inventeringstakt 400 avlopp/år).



2. Alla mindre avloppsreningsverk ska ha utsläppskrav
som är behovsanpassade till recipienten år 2018.



Mål för minskat näringsläckage från lantbruk
3. Stallgödsel ska ses som en resurs. För att nå en god
fosforbalans i marken ska alla sträva efter att fördela
stallgödsel över större arealer och öka kunskapen om
hur stallgödsel kan användas mest effektivt.
4. För att hushålla med vatten och ta tillvara
näringsämnen ska dräneringsvatten i större
utsträckning återanvändas för bevattning.

Mål för minskat näringsläckage via dagvatten
5. Kristianstads kommuns kunskaper om innehållet av
föroreningar i dagvatten och möjliga åtgärder för att
minska mängden föroreningar ska öka. En utsläpps‐
policy för vad som får släppas ut till dagvatten som ska
vara klar år 2018.







Inventeringen av enskilda avlopp ska genomföras utifrån de
avrinningsområden som är känsliga och/eller har hög
näringsbelastning och som inte ingår i utbyggnad enligt VA‐
plan.
Enskilda avlopp utanför VA‐plan som saknar godkänd
reningsanläggning ska åtgärdas senast 2 år efter
inventering. Avlopp med direktutsläpp ska åtgärdas senast 1
år efter inventering.
Det kommunala avloppsnätet ska byggas ut enligt VA‐planen
för Kristianstads kommun och alla inom beslutade
verksamhetsområden ska anslutas.
Kristianstads kommun ska kontinuerligt samverka med
lantbruksnäringen för att stimulera till åtgärder som kan
fånga upp näringsämnen.
Lokal dagvattenhantering ska införas där det är möjligt i
samband med all nyexploatering. I de fall dagvatten inte kan
tas om hand på den egna fastigheten ska dagvatten tas
omhand genom fördröjning på tomtmark eller genom öppen
dagvattenavledning.

Målsättningarna för lantbruk är framtagna tillsammans med
LRF, Hushållningssällskapet och företag inom näringen.
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Förslag på indikatorer för målområdet










Klassning på vattenstatus för:
Kustvattnet i västra Hanöbukten
Vattendragen Helgeå, Julebodaån, Mjöån,
Forsakarsbäcken (Igelgrop), Segesholmsån, Bivarödsån,
Vinneå och Vramsån
Sjöarna Hammarsjön, Ivösjön, Oppmannasjön
Grundvattnet under Kristianstadsslätten
(Uppdateras med cirka 5 års mellanrum)
Andel kommunala brunnar med aktuellt
vattenskyddsområde (årlig uppföljning)
Antal kommunala vattenverk med spår av
bekämpningsmedel (årlig uppföljning)
Antal kommunala vattenverk med spår av nitrat (årlig
uppföljning)
Fosforhalt i västra Hanöbukten (årlig uppföljning)
Kvävehalt i västra Hanöbukten (årlig uppföljning)
Årlig transport av fosfor från Helgeå till Hanöbukten
(årlig uppföljning)
Årlig transport av kväve från Helgeå till Hanöbukten
(årlig uppföljning)












Halt av totaltfosfor i Helgeå, Julebodaån, Mjöån,
Forsakarsbäcken (Igelgrop), Segesholmsån, Bivarödsån,
Vinneå och Vramsån (årlig uppföljning)
Halt av totaltkväve i Helgeå, Julebodaån, Mjöån,
Forsakarsbäcken (Igelgrop), Segesholmsån, Bivarödsån,
Vinneå och Vramsån (årlig uppföljning)
Halt av totalfosfor i Hammarsjön, Ivösjön och
Oppmannasjön (årlig uppföljning)
Antal inventerade enskilda avlopp (årlig uppföljning)
Reningsgrad för fosfor på kommunala
avloppsreningsverk (årlig uppföljning)
Reningsgrad för kväve på kommunala
avloppsreningsverk (årlig uppföljning)
Antal lantbrukare som är anslutna till ”Greppa Näringen”
(uppföljning cirka vart tredje år)
Antal hektar nyanlagda våtmarker i odlingslandskapet
(årlig uppföljning)

Dessutom planeras uppföljning kopplad till
grundvattenmodeller och miljömålsåtgärder.
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Målområde 3 - Giftfria och säkra miljöer
I målområdet ingår de nationella miljömålen:




giftfri miljö,
skyddande ozonskikt och
strålsäker miljö.

Målsättningar för radon finns under målområde hållbar bebyggd
miljö.
Dokumentöversikt
Fördjupade delmål och handlingsplaner finns i följande
kommunala dokument:

Huvudsakligt styrdokument
Dokument
Status

Ansvar

Det saknas övergripande strategier inom målområdet.

Andra viktiga dokument
Dokument
Status
Upphandlingspolicy och
riktlinjer
Livsmedelspolicy

Beslutad 2011 (KF)
Beslutad 2012 (KF)

Ansvar
Kommunlednings‐
kontoret
Kommunlednings‐
kontoret
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Giftfri miljö
Som kommun är vi en stor konsument både av livsmedel och av
varor som innehåller kemikalier. De miljökrav vi ställer i
upphandlingar har stor betydelse både för att påverka fler
företag till en mer miljövänlig produktion och för de som
använder produkterna. En vägledning behöver tas fram för att
styra upp vår konsumtion av kemikalier i varor. Eftersom barns
kroppar inte är färdigutvecklade är de extra känsliga för att
utsättas för miljö‐ och hälsoskadliga ämnen. Därför ska barnen
prioriteras i arbetet med giftfri miljö. Genom arbete i förskolor
och skolor, vid byggande, upphandling och inköp kan vi som
kommun arbeta med åtgärder för att minska barns exponering
för miljö‐ och hälsoskadliga ämnen.

Kemikalieproduktionen i världen ökar kraftigt. Miljö‐ och hälso‐
skadliga ämnen finns nu i stort sett i allting omkring oss i var‐
dagen – i mat, kläder, möbler, byggmaterial, elektronik, hygien‐
produkter och leksaker. Många av dessa ämnen kan medföra
risker för vår hälsa. För många kemikalier saknas det fort‐
farande kunskap om hur de på låg sikt påverkar människors
hälsa och miljön. Kemiska risker behöver förebyggas genom
minskad användning av farliga ämnen och ökad kunskap om
deras farliga egenskaper.

I Kristianstads kommun är produktion av livsmedel den största
näringen. Därför är det viktigt att vi som kommun har en aktiv
samverkan med näringen för att minska dess miljöpåverkan, till
exempel när det gäller användning av bekämpningsmedel.
Odlingen i kommunen behöver inriktas på balanserade
växtföljder och bördiga odlingssystem med låg miljöpåverkan.
Det finns också gamla föroreningar i mark och byggnader att ta
hand om, till exempel där industrier och bensinstationer har
legat. Det finns nitton förorenade områden i kommunen som har
en hög riskklass. Det är viktigt att föroreningar från sådana
områden inte sprids vidare till grundvatten och ytvatten.
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Mål för giftfri konsumtion i egen regi
1. Konsumtionen av produkter som innehåller särskilt
farliga kemikalier ska undvikas så långt som möjligt
inom kommunal verksamhet.
Med särskilt farliga ämnen menas ämnen med egenskaper som
gör att de klassas som cancerogena, mutagena, reproduktions‐
toxiska, hormonstörande, toxiska, persistenta, bioackumulerande,
ozonstörande, allergiframkallande, mycket akut giftiga, hög
kronisk giftighet, miljöfarliga med långtidseffekter samt
metallerna kadmium, kvicksilver och bly.

2. Nytt material och produkter som används i offentliga
miljöer för barn ska vara fritt från farliga ämnen senast
år 2020. Befintligt material ska fasas ut successivt.
3. Andelen ekologiskt certifierade livsmedel av
kommunens inköp av livsmedel ska vara minst 40
procent år 2018.

Mål för minskad användning av farliga ämnen i
verksamheter
4. Användningen och förekomsten i miljön av särskilt
farliga ämnen ska minska i kommunen som geografiskt
område. Under perioden 2015‐2020 gäller det i första
hand produkter som innehåller utfasningsämnen.

5. Användningen av kemiska bekämpningsmedel i
kommunen som geografiskt område ska bli effektivare
för att minska använd mängd och preparatens farlighet.
6. Från och med år 2017 ska icke kemiska metoder
användas istället för kemisk bekämpning på offentlig
mark som allmänheten har tillgång till.
Med offentlig mark menas allmänna vägar, trottoarer, parker eller
liknande som är upplåten för allmänheten. Det kan till exempel
vara grönområden och andra ytor i bostadsområden,
parkområden, skol‐ och förskolegårdar och kyrkogårdar. Icke
kemiska metoder bör även användas på stråk som passerar olika
miljöer, till exempel banvallar. Ogräsättika kan användas om det
bedöms att icke kemiska metoder inte ger tillräcklig effekt.

Mål för förorenade byggnader och mark
7. Alla anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter där
det kan finnas risk för föroreningar ska vara
inventerade till år 2020.
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Riktlinjer för kommunens löpande arbete


Vid ny‐ och ombyggnation av kommunala lokaler ska sunda
byggmaterial väljas. Byggnaderna ska uppfylla kraven för att
klassas som Miljöbyggnad, lägst bronsnivå.



Kristianstads kommun ska aktivt arbeta med att förebygga
att föroreningar sprids från förorenade områden,
förorenade massor och byggnader.



Åtgärder ska prioriteras för de förorenade områden som har
fått riskklass 1‐2 i länsstyrelsens MIFO inventering. Detta
gäller 3 områden med klass 1 och 16 objekt med klass 2.
Därutöver prioriteras åtgärder i förorenade miljöer utifrån
föroreningarnas farlighet och rörlighet, exponeringsrisk/
risk för människors hälsa, risk för påverkan av
grundvattenförekomst och om det är stor risk för att
översvämning kan leda till spridning av föroreningar.



Byggnader med PCB som berörs av krav på sanering ska
saneras på ett säkert sätt enligt tidsplan i gällande
lagstiftning.
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Skyddande ozonskikt och säker strålmiljö
Sedan 1987 finns en internationell överenskommelse som innebär att
deltagande länder har begränsat användningen av ozon-nedbrytande
ämnen. Det har gjort att utsläppen har minskat och mycket tyder på
att uttunningen av ozonskiktet har avstannat. Produktion och
konsumtion av ozonnedbrytande ämnen måste ändå fortsätta att
minska.
Antalet årliga fall av hudcancer fortsätter att öka i Skåne. Den
främsta orsaken till hudcancer är exponering för ultraviolett
strålning. För att vända trenden krävs förändring av människors
livsstil och attityder kring exempelvis utseende och solning. Barn
och ungdomar är känsligast för solexponering. Eftersom barn och
ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolmiljö har vi som
kommun ansvar för att skapa utemiljöer som erbjuder solsäkra
alternativ för lek och andra aktiviteter.
Ozonskiktet i atmosfären skyddar livet på jorden genom att filtrera
bort en stor del av solens skadliga ultravioletta strålning. När
ozonskiktet tunnas ut ökar risken för att människor får hudcancer,
nedsatt immunförsvar och grå starr. Ozonskiktet har tunnats ut på
grund av att ämnen som bryter ned ozon har släppts ut i atmosfären.
Exempel på sådana ämnen är klorerade ämnen, som kan finnas i
bland annat kylskåp, anläggningar för luftkonditionering och skumplast.

Elektromagnetiska fält avger också strålning, exempelvis genom
radiovågor från mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar
och olika apparater. I dagsläget finns det två identifierade områden
där forskning visat på möjliga skadliga hälsoeffekter vid exponering
för elektromagnetiska fält. Det handlar om exponering för magnetfält från exempelvis kraftledningar samt radiovågor från den egna
mobiltelefonen.
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Mål kopplade till sol och strålning
1. År 2020 ska antalet årliga fall av hudcancer i
kommunen orsakade av solen inte vara fler än år 2000.
2. Utomhusmiljöer på förskolor och lågstadieskolor ska ha
en bra solmiljö senast år 2020.
En bra solmiljö innebär att 50 % andel beskuggad yta ska
eftersträvas för de delar av skolgården där barnen vistas
mest. Det kan vara genom konstgjord eller genom naturlig
beskuggning.

Riktlinjer för kommunens löpande arbete


Vid nyinstallation i kommunala verksamheter ska sådana
tekniska lösningar och köldmedier väljas som inte påverkar
ozonskiktet eller klimatet negativt.



Beskuggningsaspekter för skolgården ska vara med vid
planering av nya förskolor och skolor.



Kommunen som organisation ska följa de riktlinjer som
publiceras av svenska myndigheter och uppmärksamma de
risker som elektromagnetiska fält medför för att vidta
nödvändiga åtgärder i takt med att risker identifieras.
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Förslag på indikatorer för målområdet










Antal förskolor som arbetar med giftfri förskola (årlig
uppföljning)
Andel ekologiska livsmedelsinköp i volym inköpta
varor(årlig uppföljning)
Antal företag som deltagit i projekt ”Rensa bort farliga
kemikalier” (årlig uppföljning)
Använd mängd kemiska bekämpningsmedel i kommunen
(uppföljning vart 3:e år)
Antal förorenade områden i kommunen med MIFO‐klass
1 och 2 (årlig uppföljning)
Antal anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som
inventerat förorenad mark (årlig uppföljning)
Mängd tungmetaller i avloppsslam (årlig uppföljning)
Antal nya fall med hudcancer i Kristianstads kommun per
år (årlig uppföljning)
Antal skolor och förskolor som är i behov av mer
beskuggade ytor (uppföljning vartannat år)
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Målområde 4 - Hållbar bebyggd miljö
kommunala översiktsplaneringen är ett avgörande verktyg för
att nå flera delar inom God bebyggd miljö. Det är också i den
fysiska planeringen som risken för konflikter mellan olika mål‐
områden tydliggörs. Därför är det viktigt med tydliga ställnings‐
taganden i den fysiska planeringen.
Dokumentöversikt
Fördjupade delmål och handlingsplaner finns i följande
kommunala dokument:
Huvudsakligt styrdokument
Dokument
Översiktsplan
Klimatstrategi

I målområdet ingår det nationella miljömålet god bebyggd miljö
uppdelat i:
‐
‐
‐
‐
‐

Hållbar planering och klimatanpassning
Tätorters gröna miljöer och kulturhistoriska värden
Resurseffektiv planering
En sund boendemiljö
Avfall

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov,
erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Den

Program för
klimatanpassning
Kulturmiljöprogram
Naturvårdsprogram
Avfallsplan

Status
Beslutad 2013 (KF)
Beslutad 2011 (KF)
Revidering pågår
Beslutad 2011 (KF)
Revidering pågår
Beslutat 1993 (KF)
Tas upp för beslut
höst 2015 (MHN)
Beslutad 2013 (KF)

Ansvar
Kommunledningskontoret
Stadsbyggnadskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Stadsbyggnadskontoret
Miljö‐ och
hälsoskyddskontoret
Kommunledningskontoret

Andra viktiga dokument
Dokument
Stadsmiljö‐
program för
Kristianstads
renässansstad

Status

Ansvar

Beslutad 2013 (BN)

Stadsbyggnadskontoret
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Hållbar planering
Fysisk planering handlar om att samhället och enskilda personer
ska komma överens om bästa sättet att använda mark och vatten
i framtiden. Målet är att den bebyggda miljön ska erbjuda en god
vistelsemiljö för alla, med hälsofrämjande och säkra miljöer som
bygger på en hållbar resurshushållning.
För att skapa förutsättningar för hållbar planering är det viktigt
att anpassa samhället till klimatförändringar. Utan klimatan‐
passning riskerar stora värden att förloras. Att planera för
klimatanpassning och genomföra åtgärder kan därför ses som
resurshushållning både för enskilda och det allmännas intressen.
I den bebyggda miljön är de största riskerna med klimatför‐
ändringar kopplade till översvämningsrisker och höjd havsnivå.

Mål för hållbar planering
1. Kristianstads kommun ska utveckla hållbara stadsdelar.
En modell som omfattar de ekologiska, ekonomiska och
sociala dimensionerna ska användas för planer och
projekt.
2. Kristianstads kommun ska ha ett gott skydd för
klimatförändringar som höjd havsnivå, höjd
grundvattennivå, översvämningar, erosion och
värmeböljor.

3. Samhällsviktig infrastruktur längs med kusten ska
anpassas till klimatförändringar senast år 2020.
4. Översvämningsskyddet av staden Kristianstad ska
färdigställas till år 2024.

Riktlinjer för kommunens löpande arbete








Den bebyggda miljön och biosfärområde Kristianstads
Vattenrike ska utvecklas tillsammans. Den biologiska
mångfalden ska bevaras då staden och andra tätorter växer.
Stadsbyggandet i kommunen ska ske med utgångspunkt från
människans behov och utmärkas av en god gestaltning som
präglas av hållbara byggnader, platser och kommunikations‐
leder för att skapa attraktiva och säkra miljöer.
Inom områden som kan komma att påverkas av höjd
grundvattennivå, översvämning eller erosion ska ny
bebyggelse och infrastruktur undvikas eller anpassas till
gällande risknivåer.
Den fysiska planeringen ska bidra till att anpassa byggnader
och omgivningar till värmeböljor. Beskuggning och tillgång
till parker är en viktigt. Förskolor, skolor och äldreboenden
ska ha tillgång till grönytor och beskuggade utemiljöer.
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Tätorternas gröna miljöer och kulturhistoriska värden
Målområdet omfattar kulturhistoriska aspekter på
bebyggelsemiljöer, markanvändning och på det biologiska
kulturarvet. Kulturmiljön ska bevaras och användas så att den
historiska dimensionen tydliggörs och bidrar till en god
livsmiljö. I kommunen finns ett rikt kulturhistoriskt arv att
förvalta och utveckla. Det gäller allt ifrån kulturlandskapet till
kulturhistoriskt intressanta byggnader i staden. Det är viktigt att
få fram ett aktuellt underlag som visar den väv av kulturhistoria
som finns i kommunen för att se hur vi kan bevara värden och
utveckla dem tillsammans med nya inslag. Det är också viktigt
att sprida kunskap om de värden som finns och hur de kan
bevaras.
Att ta tillvara och utveckla park‐ och naturområdens kvaliteter
för rekreation, folkhälsa och biologisk mångfald är en viktig del
av målområdet. Precis som för kulturmiljöer handlar det om
våra upplevelser och vårt välbefinnande. De gröna miljöerna
behöver ha kvaliteter som stimulerar till rörelse, till exempel i
anslutning till skolor och bostadsområden. Park‐ och natur‐
områden ger oss också ekosystemtjänster för klimatanpassning
av städer och tätorter genom hantering av dagvatten och rening
av luft. Här har den fysiska planeringen stor betydelse för hur
stora grönytor som finns och vilken kapacitet de har för att
kunna ta emot skyfall med mera.

Generellt finns en risk för målkonflikt mellan förtätning av
tätorter och att bevara grönytor i tätorter. Därför är det viktigt
att ta fram strategier för att ta vara på och utveckla grön‐ och
vattenområden i och i närheten av tätorter. Det gäller inte minst
i Kristianstad. Dessutom finns det andra mindre tätorter i
kommunen där grönytor för närrekreation behöver utvecklas
eller förstärkas. Runt Åhus är det viktigt att behålla kustskogens
karaktär och att vara varsam vid planering av ny bebyggelse.

Mål för kulturhistoriska värden
1. Kulturhistoriska miljöer, kulturlandskap och byggnader
ska vara inventerade i hela kommunen senast år 2018.
Resultatet ska förmedlas till fastighetsägare och allmän‐
het för att öka medvetenheten om de kulturvärden som
finns.

Mål för tätorters gröna naturmiljöer
2. Grönska och vatten ska ha en stor betydelse vid
utformning av tätortsmiljöer. Den fysiska planeringen
ska värna tätortsnära natur‐ och grönområden och
bidra till att det bildas sammanhängande stråk med
grönstrukturer som gynnar den biologiska mångfalden,
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sociala aspekter, användbarhet/tillgänglighet och som
är hälsofrämjande. Områdenas värde för rekreation och
tillgänglighet ska utvecklas, gärna tillsammans med
boende i närmiljön.
3. Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälso‐
samma och inspirerande miljöer. Förskolor och skolor
ska ha en god utomhusmiljö för rekreation, lek och
fysisk aktivitet i direkt anslutning till skolan/förskolan.
Det ska finnas tillgång till naturområden på gång‐
avstånd från respektive förskola och skola. De natur‐
områden som används frekvent i pedagogiskt syfte ska
skyddas mot exploatering senast år 2018.

Riktlinjer för kommunens löpande arbete




4. Åhuskustens natur‐ och kulturvärden utgör grunden för
dess höga rekreationsvärden och ska värnas.
Karaktären av tallskog ska behållas och exploatering av
ny bebyggelse och anläggningar begränsas via
detaljplaner.
5. Värdefulla naturmiljöer och grönstrukturer i och
anslutning till tätorter ska bevaras. Om delar av
grönområden ändå exploateras ska de kompenseras
med ny grönstruktur inom samma stadsdel. (Med
stadsdel menas ett större tydligt avgränsat område.)







Vid planering av bostadsmiljöer ska områdets kulturvärden
användas som tillgång i planeringen. Möjligheten att skydda
värdefulla kulturmiljöer ska tas tillvara i detaljplaner.
Tillräckliga grönytor och andra utemiljöer ska finnas för att
främja hälsa, trivsel, lek och möten mellan människor. Det
innebär att följande principer ska eftersträvas:
‐ Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet ska finnas
inom 300 m från bostaden.
‐ Stadsdelspark eller större grönstrukturområde ska finnas
inom 500 m från bostaden.
‐ Ett större närströvområde med höga natur‐ och
kulturvärden ska finnas inom 3 km från bostaden.
‐ Antalet träd i offentliga miljöer inom tätbebyggda områden
ska öka. Det gäller i synnerhet äldre träd med stort
stamomfång.
Gröna sammanhängande stråk/ytor ska lämnas eller skapas
vid nyexploatering.
Tivoliparken och Björket ska skyddas som parkmark.
Vattnets betydelse ur stadens historiska perspektiv och
dagens tillgång till vattenstruktur och vattenriket ska
synliggöras genom den fysiska planeringen.
Dagvatten ska användas för att skapa positiva rekreations‐
inslag genom ekologiskt och estetiskt tilltalande ytor och
stråk med vatten och grönska. Dagvattenhanteringen ska
utformas med kapacitet för kraftig nederbörd och skyfall.
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Resurseffektiva tätorter
Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt. Bebyggelsen
står för nära 40 procent av den totala energianvändningen i
Sverige. Korta transporter står för en stor andel av vardags‐
transporterna. Det är därför viktigt att planera placering av
bostäder och verksamheter för att det ska vara enkelt och säkert
att gå, cykla eller åka kollektivt. Genom att komplettera och
förtäta befintliga bebyggelsemiljöer ges goda möjligheter till att
gå, cykla och resa kollektivt. Funktionsblandning skapar också
förutsättningar för korta avstånd mellan bostad, arbete och
service. Om fler väljer att gå, cykla och resa kollektivt får vi
bättre luft, behagligare ljudnivå, mindre trängsel, ökad trivsel,
mer utrymme för socialt liv, ökad säkerhet och en bättre
folkhälsa. Ökat fokus på utbyggnad av gång och cykelvägar är
viktigt i arbetet för att stimulera kommuninvånare och besökare
till hållbara val av färdsätt.
När tätorterna växer innebär det ofta en konflikt med hushåll‐
ning av värdefull odlingsmark. Det är därför viktigt att planera
för en förtätning av staden utan exploatering av värdefull natur‐
och odlingsmark.

Mål för resurseffektiv planering
1. År 2020 ska personbilstrafiken i Kristianstad ha
minskat med 10 procent jämfört med 2013. Satsningar

på kollektivtrafik, cykel och gång ska prioriteras för att
ge goda alternativ till biltrafik.
2. Cykelvänligheten ska öka och det ska finnas trygga och
säkra cykelvägar och gångstråk till skolor, större
arbetsplatser och fritidsanläggningar. Det gäller
framförallt sträckor i och mellan basorterna och till de
nya Pågatågsstationerna.
3. Den mest värdefulla odlingsmarken av klass 8‐10 ska
inte exploateras (utöver områden i gällande
översiktsplan).
Riktlinjer för kommunens löpande arbete
 Vid lokalisering av nya bebyggelseområden inom orter med
potential för fjärrvärme ska möjligheten att ansluta området
till fjärrkyla, sekundär fjärrvärme eller andra gemensamma
uppvärmningssystem utredas.
 Bostäder, arbetsplatser, service/handel, kultur och fritid i
tätortsmiljöer ska i första hand lokaliseras så att behovet av
transporter och biltrafik minimeras. I andra hand ska det
finnas tillgänglighet till infrastruktur för förnybara
drivmedel.
 Cyklister och gående ska skiljas åt för att öka säkerhet och
snabbhet. Den fysiska planeringen ska bidra till säkra
övergångar för oskyddade trafikanter över bilvägar.
 Kristianstad ska växa resurssnålt genom en yteffektiv
planering på redan exploaterade ytor. Vid höga
exploateringstal är det särskilt viktigt att behålla
grönområden.
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En sund miljö att vistas i
Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. En god
inomhusmiljö har därför stor betydelse för människors hälsa och
komfort. Miljön i bostäder, skolor, förskolor samt vård‐ och
omsorgsboenden är viktig. Alla kommunens nämnder och
styrelser som bygger och förvaltar lokaler har ansvar för en sund
inomhusmiljö i de egna lokalerna. Kommunen har också
möjlighet att påverka genom planering av staden och genom
tillsyn av fastighetsägare. Det finns många riskfaktorer i
inomhusmiljön som kan påverka hälsan, till exempel buller,
brister i ventilation, radon, fukt och mögelproblem, lukt‐
störningar och förekomst av föroreningar och allergener.
Buller har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en
god livskvalitet. Idag är buller är ett utbrett miljö‐ och folkhälso‐
problem. Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest
människor i Sverige, cirka 1,7 miljoner utsätts för trafikbuller
högre än 55 dBA utomhus vid bostaden. Intresset för att bygga
stations‐ och hållplatsnära leder ofta till en målkonflikt med
målsättningarna om buller. Som kommun ska vi ha ambitionen
att planera för bullernivåer som minst underskrider de
nationella bullerriktlinjerna, för att undvika hälsoproblem och
bevara möjligheten till välbefinnande i den bebyggda miljön.
I kommunens södra och norra delar finns bullerfria frilufts‐
områden som är viktiga värden att bevara. Det är angeläget att
sådana områden definieras ytterligare och att de skyddas från
exploatering som leder till ökade ljudnivåer.

Mål om inomhusmiljö och buller
1.

Alla som bor i kommunen ska ha en sund boendemiljö.
Inomhusmiljön ska förbättras i boendemiljöer,
förskolor, skolor och vård‐ och omsorgslokaler.

2.

Radon ska inte påverka hälsan negativt. Radonhalten i
bostadsfastigheter ska vara lägre än 200 Bq/m³ luft
senast år 2020.

3.

Vid nyetablering av bostäder, förskolor, skolor eller
vårdlokaler ska Kristianstads kommun så långt som
möjligt eftersträva en trafikbullernivån som inte är
högre än 30 dBA inomhus och 55 dBA utomhus i
ekvivalent ljudnivå. Även i den befintliga bebyggelsen
ska vi eftersträva att uppnå dessa värden. För
industribuller ska minst de nationella riktvärdena
uppfyllas.

4.

Vid planering av nya grönområden eller åtgärder som
påverkar närparker och stadsdelsparker ska
kommunen verka för att bullernivån inte överstiger 45
dBA i ekvivalent ljudnivå.

5.

År 2020 finns väl motiverade och definierade bullerfria
friluftsområden, som skyddar större sammanhängande
områden i kommunen med låg bakgrundsnivå och höga
friluftsvärden.
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Riktlinjer för kommunens löpande arbete





Risken för höga radonhalter i inomhusluften ska alltid
beaktas vid nyproduktion av bostäder och skolor.
Hänsyn till bullerfria friluftsområden ska tas vid prövning av
ärenden som kan påverka bullersituationen i det berörda
området. Buller över 35 dBA ekvivalentnivå från nya
verksamheter ska undvikas i och i anslutning till bullerfria
friluftsområden som redan pekats ut i översiktsplanen. I den
mån det är möjligt och rimligt ska samma bullerkrav efter
hand gälla även befintliga verksamheter.
Som väghållare ska vi driva åtgärder som minskar
trafikbuller och stimulera fastighetsägare till att genomföra
åtgärder på befintliga bostäder vid kommunala vägnät där
ekvivalenta ljudnivåer överskrider 55 dBA utomhus.
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Avfall
Att på olika sätt förebygga avfall och återanvända produkter så
mycket som möjligt är mycket viktigt i det fortsatta arbetet med
avfallsfrågor. Generellt sett sorteras allt fler sorters avfall ut i
Sverige och kan i större utsträckning användas för material‐
återvinning eller energiproduktion. Samtidigt behöver den totala
mängden avfall per invånare minska. Nationellt var den drygt
460 kg/invånare under år 2013 och i Kristianstads kommun 461
kg/invånare, exklusive trädgårdsavfall
Kommunen och företagen behöver bli bättre på arbete med att
på olika sätt förebygga att avfall uppstår. Det arbetet börjar
redan i ett konstruktionsskede när det gäller nya produkter och
inför val av metod eller material i det löpande arbetet. Som
kommun kan vi också underlätta för kommuninvånare att
sortera avfall och att återanvända olika produkter eller material.
Ur ett nationellt perspektiv pekas ökad resurshushållning inom
byggsektorn och livsmedelskedjan ut som viktiga insatsområd‐
en, liksom textil och elektronik. I Kristianstads kommun be‐
handlas matavfall sedan många år biologiskt genom rötning för
produktion av biogas och biogödsel. Utmaningen här är att

sortering av matavfall ska vara så bra i alla bostadsområden att
det går att använda för rötning.
Användningen av återvunna material ska vara säker ur hälso‐
och miljösynpunkt genom att återcirkulation av farliga ämnen så
långt som möjligt undviks, samtidigt som resurseffektiva
kretslopp eftersträvas. Generellt sett behöver avfallets farlighet
minska och allt farligt avfall tas om hand på rätt sätt.

Mål kopplade till avfall
1.

Den totala mängden hushållsavfall/invånare ska minska
från år 2012 till år 2020.

2.

Farligt avfall ska omhändertas på rätt sätt och hanteras
så att risker minimeras. Avfallets farlighet ska minska.

3.

Andelen avfall som återanvänds, återvinns och
energiutvinns ska öka från år 2012 till år 2020, med
prioritering i nämnd ordning. Möjligheten till avsättning
för produkterna och materialen ska öka.
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Förslag på indikatorer för målområdet:
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Andel planeringsunderlag som är högst 4 år gamla
(översiktsplan, klimatstrategi, klimatanpassnings‐
program, miljömål, naturvårdsplan, grönplan,
folkhälsoprogram och avfallsplan)
Antal planer/projekt där kriterierna för hållbara
stadsdelar har använts (årlig uppföljning)
Andel skyddsvallar/pumpstationer som färdigställts i
skyddet av Kristianstad (årlig uppföljning)
Inventerade kulturmiljöer (årlig uppföljning)
Tillgång till grönytor (uppföljning cirka vart 5:e år)
Förskolor/skolors tillgång till grönområden (uppföljning
vart tredje år)
Resevaneundersökning Kristianstads tätort (uppföljning
cirka vart 5:e år)
Utbyggnad av GC‐vägar (årlig uppföljning)
Resor med kollektivtrafik (årlig uppföljning)
Avfallsmängder per kommuninvånare och olika avfallslag
(årlig uppföljning)

‐

Antal fastigheter som genomfört radonmätning (årlig
uppföljning)

Ska även kompletteras med indikatorer folkhälsoenkäten.
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Målområde 5 – Klimat och luft
I målområdet ingår de nationella miljömålen:




Andra viktiga dokument

begränsad klimatpåverkan,
frisk luft och
bara naturlig försurning.

Dokumentöversikt
Fördjupade delmål och handlingsplaner finns i följande
kommunala dokument:

Vedeldningspolicy

Huvudsakligt styrdokument
Dokument
Klimatstrategi

Status
Beslutad 2011 (KF)

Dokument
Biogasstrategi
Översiktsplan
Avfallsplan
Upphandlingspolicy
Inköpspolicy för
fordon
Resepolicy

Ansvar
Kommunledningskontoret

Status
Beslutad 2015 (KF)
Beslutad 2013 (KF)
Beslutad 2013 (KF)
Beslutad 2011 (KF)
Beslutad 2008 (KF)
Revideras 2015
Beslutad 2007 (KF)
Revideras 2015
Beslutad 2013
(MHN)

Ansvar
Kommunledningskontoret
Stadsbyggnadskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Miljö‐ och
hälsoskyddskontoret
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Begränsad klimatpåverkan
rent vatten, möjlighet att producera tillräckligt med mat,
människors hälsa och bevarandet av viktiga ekosystem.

Idag finns en bred enighet om att utsläppen av växthusgaser
måste minska kraftigt för att den globala uppvärmningen ska
begränsas. Koncentrationen av koldioxid och andra växthus‐
gaser i atmosfären stiger allt mer eftersom de globala utsläppen
ökar. För att temperaturhöjningen ska vara möjlig att begränsa
till två grader behöver de globala växthusgasutsläppen mer än
halveras till år 2050 jämfört med år 1990.
Klimatförändringar innebär nya utmaningar för vår välfärd.
Produktionszonerna förskjuts, torra områden blir ännu torrare
och blöta områden blir ännu blötare. Möjligheterna till boende
på landområden som idag ligger nära havsnivån kommer att
förändras. Ökad risk för extremoväder kan få allvarliga sam‐
hällskonsekvenser. Passivitet i klimatfrågan innebär att vi
riskerar grundförutsättningarna för våra samhällen – tillgång till

De största utmaningarna både globalt och lokalt är att ersätta
fossila bränslen för energiförsörjning och transporter med
förnybara och långsiktigt uthålliga energikällor. En annan viktig
utmaning är minska behovet av energi genom att effektivisera
energianvändningen. Genom ett aktivt och systematiskt arbete
kan vi i Kristianstads kommun ta vårt globala ansvar och bidra
till en minskad klimatpåverkan. Hur framgångsrikt arbetet är
beror både på den kommunala verksamheten och på våra
kommuninvånares individuella val till exempel när det gäller
resor och konsumtion. Det är därför viktigt att arbeta parallellt
med fysiska investeringar och kommunikation.
Utsläppen av växthusgaser i Kristianstads kommun har minskat
sedan basåret 1990. Mellan år 1990 och 2012 var minskningen
27 % procent i hela kommunen räknat per invånare. Utsläppen
från transportsektorn står för den största andelen utsläpp av
växthusgaser. Transportbehovet är stort och kraven ökar på bra
planering och utförande i trafiksystemet i Kristianstad, men
också på förbindelserna till och från staden. Cykel‐, gång‐ och
kollektivtrafik måste utvecklas och göras till mer attraktiva
alternativ till bilen för att bättre möta de transportbehov som
finns. Kristianstads kommun ska fortsätta vara en aktiv klimat‐
kommun och visa att ett medvetet klimatarbete lönar sig.
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Mål som gäller klimatanpassning, cykel och kollektivtrafik finns
under miljömålet god bebyggd miljö.

Riktlinjer för kommunens löpande arbete


Mål för minskade utsläpp av växthusgaser
1. I Kristianstads kommun ska utsläppen av växthusgaser
minska med 40 % till år 2020 jämfört med 1990.
Utsläppen ska minska med 85 % till år 2050.



2. Kristianstads kommuns egen verksamhet ska vara
fossilbränslefri år 2020.



Mål för effektivare energianvändning
3. Energianvändningen ska minska med 15 % per
invånare till 2020 jämfört med 2008. Målet avser slutlig
energianvändning. För att mäta måluppfyllelse används ett
medeltal för en treårsperiod (dvs. 2006‐2008 och 2018‐2020)
4.

Andelen förnybar energi som används inom kommunen
som geografiskt område ska öka till 50 % år 2020.

Mål för produktion av förnybar energi
5.

År 2020 ska produktionen av förnybar el i Kristianstads
kommun vara 500 GWh/år.
6. År 2020 ska minst 100 GWh biogas produceras i
Kristianstads kommun.

Miljö‐ och klimat ska genomsyra barn och ungdomars
utbildning från förskola till gymnasiet. Alla elever ska
erbjudas en kunskapsbas som ger förståelse för vår planets
förutsättningar och ger god grund för att göra medvetna val
för en hållbar livsstil.
Kristianstads kommun ska verka för att motivera alla som
bor och verkar i kommunen till att göra klimatsmarta val i
vardagen och sprida kunskap om kommunens klimatarbete.
Upphandling ska användas som ett verktyg för att stimulera
näringslivet att ta fram energieffektiva och fossilbränslefria
produkter och tjänster.
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Frisk luft och bara naturlig försurning
i närområdet. Vissa luftföroreningar, som svaveldioxid, partiklar
och marknära ozon, kan dock transporteras långa avstånd och
över nationsgränser.
De viktigaste åtgärdsområdena för att förbättra luftkvaliteten
lokalt är att minska utsläppen till luft från transporter och ved‐
eldning. Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar, framför‐
allt i tätorter. Bilavgaser innehåller partiklar, kväveoxider och
organiska ämnen. Avgaserna bidrar också till att marknära ozon
bildas. Dessutom orsakar trafiken utsläpp av slitagepartiklar
från vägbanan. I tätorter orsakar även utsläpp av partiklar och
organiska ämnen från vedeldning en försämrad luftkvalitet.
Att andas in luftföroreningar påverkar hälsan negativt. De
luftföroreningar som är skadligast för hälsan är inandningsbara
partiklar, marknära ozon och vissa kolväten. Luftföroreningar
orsakar även korrosion och gör att material som metaller, plast
och kalksten bryts ned snabbare. På så sätt skadas till exempel
byggnader och kulturhistoriskt värdefulla föremål. Dessutom
skadas skogens träd och jordbrukets grödor av marknära ozon.
Höga halter av luftföroreningar orsakar samhället kostnader i
form av sjukvård, skördebortfall och reparationsarbeten.
Utsläpp av luftföroreningar som sker lokalt, exempelvis från
industrianläggningar, fordon och vedeldade hus påverkar luften

De ämnen som bidrar till försurning är svaveldioxid, kväve‐
oxider och ammoniak. De kommer framförallt från utsläpp från
väg‐ och sjötrafik, värme‐ och elkraftverk, industrier samt
jordbruk. Även skogsbruket och ökad efterfrågan på biobränsle
bidrar till försurning. Trots att de totala utsläppen av svavel‐
dioxid och kväveoxider i Europa har minskat rejält under de
senaste tjugo åren, har det endast lett till en långsam förbättring
av Sveriges sjöar och vattendrag. Lokalt är situationen bättre
tack vare att stora delar av kommunen har en kalkrik berggrund.
Sjöar som är påverkade av försurning finns dock i kommunens
nordöstra delar.
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Mål om förbättrad luftkvalitet

Mål om minskad försurning

1. År 2020 ska halten av kvävedioxid inte överstiga 20
μg/m³ som årsmedelvärde.

4. År 2018 ska utsläppen av kväveoxider till luft ha
minskat med 20 %, jämfört med år 2010.

2. Halterna 35 mikrogram/m³ som dygnsmedelvärde och
20 mikrogram/m3 som årsmedelvärde för partiklar
(PM2,5) ska underskridas år 2018.

5. År 2018 ska utsläpp av ammoniak från lantbruk ha
minskat med 10 %, jämfört med år 2010.

3. År 2020 ska all småskalig vedeldning inom
detaljplanelagda områden ske i miljögodkända
pannor/eldstäder. Målet gäller alla som har ved som
energikälla för huvudsaklig uppvärmning.

Riktlinjer för löpande arbetet i kommunen


I tätbebyggda områden ska trivseleldning begränsas så att
den inte leder till hälsoproblem.
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Förslag på indikatorer för målområdet














Utsläpp av växthusgaser i kommunen (årlig uppföljning)
Utsläpp av koldioxid i kommunen, totalt och per
kommuninvånare (årlig uppföljning)
Andel för förnybar energi som används för uppvärmning
av kommunala lokaler (årlig uppföljning)
Andel förnybara drivmedel till kommunala fordon (årlig
uppföljning)
Energiförbrukning per invånare i kommunen (årlig
uppföljning)
Energianvändning i kommunen som geografiskt område
fördelat på olika bränsleslag (årlig uppföljning)
Produktion av förnybar energi fjärrvärme fördelat på
olika energislag (årlig uppföljning)
Produktion av förnybar el (årlig uppföljning)
Produktion av biogas (årlig uppföljning)
Halt av kväveoxid i tätortsluften i Kristianstad (årlig
uppföljning)
Halt av PM 2,5 i tätortsluften i Kristianstad (årlig
uppföljning)
Utsläpp av kväveoxid i kommunen (årlig uppföljning)
Utsläpp av ammoniak i kommunen (årlig uppföljning)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Storgatan 12
291 80 KRISTIANSTAD
Tfn 044-13 50 00
E-post: msf@kristianstad.se

