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Åtgärdsprogrammet är ett deldokument till Miljömål för Kristianstads kommun 2016‐2020.
Åtgärderna i detta dokument är förslag på åtgärder som bidrar till att Kristianstads kommuns lokala miljömål uppnås. Dokumentet ska vara
levande vilket innebär att nya åtgärder kan tillkomma efterhand som ny kunskap framkommer.
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Läsanvisningar
Åtgärderna redovisas i tabeller för respektive målområde. I varje tabell finns kolumner för namn på åtgärden, ansvar, ekonomi respektive
koppling till mål. Här följer förklaringar till det som står i kolumnerna för ansvar och kostnad.
Ansvar
Under ansvar förkortas namnen på de förvaltningar som har ansvar för att driva eller medverka i åtgärderna.
Här ser du vad förkortningarna står för:
BUF‐ barn‐ och utbildningsförvaltningen
KLK – kommunledningskontoret (KLK/biosfär står för Biosfärenheten)
K&F – kultur‐ och fritidsförvaltningen
MSF ‐ miljö‐ och samhällsbyggnadsförvaltningen
OMS ‐ omsorgsförvaltningen
RTJ – räddningstjänsten
För några åtgärder finns även åtgärder med externa huvudaktörer. Det gäller där Kristianstads kommun samverkar med annan huvudaktör
eller till exempel inom målområdena god vattenstatus och giftfri och säker miljö där representanter för lantbruksnäringen varit med i de
arbetsgrupper som tagit fram målförslag och åtgärder.
Om det finns flera kommunala aktörer som ska samverka om åtgärden har den förvaltning som har huvudansvaret markerats med fet stil.
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Ekonomi










Inom ordinarie verksamhet innebär att projektet görs inom budgetram.
Finansieras via taxa innebär att avgift tas ut för miljötillsyn
Finansiering via VA‐taxa. De åtgärder som ligger inom VA‐taxans område är kostnadsberäknade, men inte finansierade i nuläget. För
att fullfölja ambitionsnivån i miljömålsåtgärderna behövs en höjning av VA‐taxan.
Behov av extra anslag i budget innebär att den ansvariga nämnden behöver äska extra anlag i kommande budget arbete.
Delvis extern finansiering innebär att åtgärden redan beviljats externt bidrag.
Behov av extern finansiering innebär att projektet blir av om det finns möjlighet att söka och få extern finansiering. Denna möjlighet
kommer att bevakas. Det kan till exempel innebära att vi som kommun söker bidrag från staten i form av bidrag till lokala
naturvårdsåtgärder, lokala vattenvårdsåtgärder, bidrag från Havsmyndigheten, KLOK‐stöd med mera, EU‐finansiering eller regionalt
bidrag från Region Skånes miljövårdsfond.
Potentiellt examensarbete innebär att ett första pilotprojekt skulle kunna göras i form av examensarbete. Därefter kan större projekt
genomföras efter beslut i berörd nämnd eller om det finns möjlighet att söka extern finansiering.
Åtgärdsförslag med kostnader preciseras efter utredning. Detta innebär att en utredning krävs innan kostnader för vidare åtgärder
kan lyftas till budgetarbete eller ansökningar om extern delfinansiering.

Uppföljning av åtgärderna
En årlig enkät kommer att skickas ut till förvaltningar och bolag för att följa upp statusen på åtgärderna och för uppdatering av de indikatorer
som gäller kommunal verksamhet. Dessutom kommer deltagare i de tidigare arbetsgrupperna att sammankallas för att diskutera status i
målarbetet och behov av uppdatering av åtgärder. Avstämning kommer också att genomföras med andra i de fall åtgärden har en extern
huvudaktör. Åtgärderna i programmet kommer att redovisas i webbverktyget Miljöbarometern. Där kommer också statusen på åtgärderna att
redovisas från och med år 2017. Statusen kommer att redovisas som: Åtgärden är genomförd, Åtgärden pågår, Åtgärden är inte påbörjad
alternativt Åtgärden kommer inte att genomföras.

5

Målområde 1 - Mångfalden i miljön
Utöver åtgärderna i detta program finns det ytterligare åtgärder i det naturvårdsprogram som tagits fram parallellt med de lokala miljömålen.

Ett rikt växt- och djurliv
Åtgärder hotade arter/skydd av områden

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

1. Genomförande av inventering och åtgärder enligt åtgärds‐
program för lokala ansvarsarter.
Tidplan: 2015‐2020

MSF i samverkan med
KLK/biosfär, länsstyrelsen,
ideella föreningar och
markägare.

Behov av extra anslag i budget
150 000 kr/per år.
Behov av att växla upp resurser
ytterligare genom extern
delfinansiering.

Rikt växt‐ och djurliv 1, 2
Hav och sötvatten
Våtmarker
Odlingslandskap, Skog

2. Inventera arter på en bevakningslista för att se om de ska ingå
bland ansvarsarterna.
Tidplan: 2016‐2018

MSF i samverkan med ideella
föreningar

Inom ordinarie verksamhet

Rikt växt‐ och djurliv 1

3. Restaureringsåtgärder och information inom projekt Sandlife
för fältpiplärka vid Rinkaby skjutfält, Friseboda och Gropahålet
Tidplan: Pågår tom 2017

KLK/biosfär
Länsstyrelsen Stiftelsen för
fritidsområden i Skåne

Delvis extern finansiering

Rikt växt‐ och djurliv 1, 2
Odlingslandskap

4. Ta fram förslag på områden som bör bli kommunala
naturreservat senast år 2025. Berörda områden är till exempel
Ekenabben, sandiga marker
Tidplan: 2016

MSF
KLK/biosfär

Inom ordinarie verksamhet

Rikt växt‐ och djurliv 2, 3

5. Värdefulla naturområden i kustbebyggelsen mellan Åhus
och Furuboda skyddas genom kommunal reservatbildning,
bland annat parkmark intill Furuboda
Tidplan: 2016‐2020

MSF
KLK/biosfär/mark och
exploatering,
C4 Teknik

Inom ordinarie verksamhet

Rikt växt‐ och djurliv 3,
Skog 1
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6. Samverka med länsstyrelsen om statlig reservatbildning av
Gyetorpskärret och Rallatédalen.
Tidplan: 2015‐2018

MSF
länsstyrelsen, eventuellt i
samverkan med ideella
föreningar

Behov av extern delfinansiering
för att genomföras som projekt.

Rikt växt‐ och djurliv 2, 3
Våtmark
Odlingslandskap

7. Skydda och förstärka gröna stråk
Ta fram ett kartunderlag som pekar ut värdefulla naturområden
och gröna stråk. Underlaget ska vara ett stöd i den fysiska
planeringen. Därefter förstärka spridningsvägar mellan olika
värdefulla miljöer.
Tidplan: 2016‐2020

MSF i samverkan med
C4 Teknik och KLK/biosfär

Delvis inom ordinarie
verksamhet och genom projekt.
Behov av extern delfinansiering
för åtgärder.

Åtgärd kopplad till hela
målområdet.

Åtgärder friluftsliv

Ansvar

8. Ta fram en friluftsplan för hela kommunen. En
förvaltningsövergripande arbetsgrupp bildas för arbetet.
Tidplan: 2016

K&F, MSF, C4 Teknik,
KLK/biosfär/strategi

Kostnad
Inom ordinarie verksamhet

Koppling till mål
Rikt växt‐ och djurliv 4

9. Skapa ett stort tätortsnära rekreationsområde vid Härlövs
backar och ängar
Tidplan: 2016‐2020

KLK/ mark‐och
exploatering/biosfär
(utredning),
C4 teknik/OR
(genomförande), MSF, K&F

Utredning och planering som
projekt enligt investerings‐
budget
Åtgärdsförslag med kostnader
preciseras efter utredning.

Rikt växt‐ och djurliv 4

10. Utreda och utveckla Vattenriketleden som ett komplement
till Skåneleden
Tidplan: 2017‐2018

K&F, C4 Teknik, KLK/biosfär

Åtgärdsförslag med kostnader
preciseras efter utredning.

Ett rikt växt‐ och djurliv 4

11. Utred åtgärder för att förbättra rastplatser, fisk och
infrastruktur för båtliv i anslutning till Kavröbro och Gropahålet.
Tidplan: 2017‐2018

KLK, C4 Teknik, K&F
Trafikverket,
fiskevårdsområden

Åtgärdsförslag med kostnader
preciseras efter utredning.

Ett rikt växt‐ och djurliv 4
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Hav i balans, levande kust, skärgårdar, sjöar och vattendrag
Åtgärder mångfald

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

12. Fördjupad inventering av naturvärden på havsbottnar.
Områden med potentiellt höga naturvärden och blåstångsbälten
prioriteras. Ev. reservatbildning och/eller restaurering.
Tidplan: Inventering 2015‐2016, reservatbildning 2017‐2018

MHK,
KLK/biosfär,
länsstyrelsen

Delvis extern finansiering

Hav och sötvatten 1

13. Utveckling av en webbportal för västra Hanöbukten,
information om vattenstatus och naturvärden
Tidplan: 2016‐2017

Västra Hanöbuktens
vattenvårdsförbund, MSF

Delvis extern finansiering

Hav och sötvatten 1

14. Bränning och röjning med mera för att bevara eller återskapa
öppna sanddyner/hedar
Tidplan: 2015‐2018

KLK/biosfär och C4 Teknik

Delvis extern finansiering

Hav och sötvatten 2

15. Rådgivning och skötselåtgärder för att öka sandkustens
mångfald. Inom ramen för projekt ”I sanden när dig”
Tidplan: 2015‐2019

KLK/biosfär

Delvis extern finansiering

Hav och sötvatten 2

16. Utläggning av lekgrus på lämpliga bottnar i vattendrag
Tidplan: 2015‐2020

KLK/biosfär

Delvis extern finansiering

Hav och sötvatten 3

17. Delta i projekt med fokus på vandringsvägar i samverkan med
länsstyrelsen och övriga kommuner längs Helgeå
Tidplan: 2016‐2020

Extern huvudaktör: Länsstyrelsen
KLK/biosfär

Behov av extern finansiering

Hav och sötvatten 3

För ytterligare åtgärder se åtgärder målområdet god vattenstatus
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Åtgärder hållbart nyttjande

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

18. Framtagande av en kust‐ och havsplan som motsvarar en
översiktplan fast för kust och hav.
Tidplan: 2015‐2016

MSF

Delvis inom ordinarie
verksamhet, delvis extern
finansiering

Hav och sötvatten 4

19. Kartläggning av hur olika ekosystemtjänster nyttjas och dess
värden i havs‐ och kustmiljön
Tidplan: Pågår

Extern huvudaktör: Högskolan
Kristianstad, Stockholm Resilience
Center, KLK/biosfär

Extern finansiering

Hav och sötvatten 4

Åtgärder kulturarv

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

20. Inventera kulturarv i kustmiljö och under vattenytan (till
exempel Östersjöns sjunkna stenålderslandskap).
Tidplan: 2015‐2017

MSF i samverkan med extern
huvudaktör Lunds Universitet

Delvis extern finansiering.

Hav och sötvatten 5

Åtgärd anläggning av våtmarker

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

21. Uppsökande verksamhet för att hitta markägare som är
intresserade av att anlägga våtmarker. Anläggande av våtmarker
Tidplan: 2015‐2020

KLK/biosfär i samverkan med
markägare

Delvis extern finansiering för
uppsökande arbete
Extern finansering för
anläggande av våtmarker

Våtmark 1
Övergödning
1, 6

Myllrande våtmarker

Se även åtgärder kopplade till ansvarsarter, Ett rikt växt‐ och djurliv.
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Levande skogar
Åtgärder skydd och värdetrakter

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

22. Bilda en samverkansgrupp med stiftelsen Skånska Landskap
och länsstyrelsen för att föra en dialog om hur tallskogsområdet
längs med kusten kan skyddas och utvecklas när det gäller
skötsel och nyttjande för friluftsliv.
Tidplan: 2015

MSF, KLK/biosfär, K&F,
Stiftelsen Skånska landskap,
länsstyrelsen

Inom ordinarie verksamhet

Skog 1

23. Dialog med länsstyrelsen, skogsstyrelsen om hur vi kan
samverka med markägare för att skydda och utveckla de värden
som finns inom värdetrakterna.
Information till markägare om befintliga värden och
skötselalternativ inom de utpekade värdetrakterna.
Tidplan: 2017

MSF
Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen

Inom ordinarie verksamhet

Skog 2

24. Åtgärder för att utveckla och bevara natur‐ och
kulturvärden i området Uddarp/Bockeboda
Tidplan: 2015‐2020

K&F i samverkan med extern
huvudaktör Stiftelsen Skånska
landskap

Inom ordinarie verksamhet

Skog 2

25. Projekt startas för att ta fram arbetsätt/modell för att kunna
arbeta med information till markägare i avgränsade områden.
Genom att uppmärksamma markägare på de värden som finns
kan en dialog om åtgärder kopplade till natur, kulturlämningar
och friluftsliv komma igång. Projektet bör genomföras i
samverkan med Skogsstyrelsen Exempel på lämpliga områden
är Lerjevallen (kommunal skog plus privata aktörer) och
tätortsnära skog ev. vid Åhus.
Tidplan: 2017‐2018

MSF
KLK/biosfär, K&F, C4 teknik,
Skogsstyrelsen, Regionmuseet i
samverkan med markägare

Behov av extern
delfinansiering

Skog 2
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Åtgärder kommunal skog

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

26. Ta fram underlag som visar vilka kommunal skogar som ska
avsättas för naturvård, kulturmiljöer och friluftsliv. Ta fram
riktlinjer för hur dessa skogar ska utvecklas, möjlighet att öka
värden med mera till exempel genom ökad satsning på död ved
och faunadepåer.
Tidplan: 2015‐2016

C4 Teknik i samverkan med
MSF, KLK/biosfär och Södra

Inom ordinarie verksamhet

Skog 3

27. Ta fram en åtgärdsplan för att öka andelen lövträd på
kommunal skogsmark och kvantifiera en målsättning.
Tidplan: 2016

C4 Teknik i samverkan med
MSF och Södra

Inom ordinarie verksamhet

Skog 3
Riktlinje

28. Inventering av hur de kommunala skogarna används för
friluftsliv (motionsspår, vandringsleder, ridstigar med mera)
Tidplan: 2015‐2017

K&F
C4 Teknik/OR

Inom ordinarie
verksamhet
Tätortsnära skogar ingår i
grönplan

Skog 3

29. De mest värdefulla skogsområdena i kommunens
markreserv förs in i den kommunala naturvårdsfonden.
Tidplan: 2016‐2017

MSF, C4 Teknik
KLK/biosfär/mark‐ och
exploatering

Inom ordinarie verksamhet

Skog 3
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Ett rikt odlingslandskap
Åtgärd biologisk mångfald

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

31. Ta fram åtgärdsprogram för hur de gamla banvallarna/cykel‐
lederna kan utvecklas som viktiga gröna strukturer. Som start bör
en studie göras för att se hur lederna kan fungera som
spridningsväg för arter i det sandiga odlingslandskapet.
Tidplan: 2016‐2017

MSF, KLK/biosfär

Potentiellt examensarbete
Behov av extern
delfinansiering för
uppföljande projekt

Odling 1

32. Åtgärder för att bevara kantzoner, stenmurar och andra små
miljöer i landskapet som är viktiga för många arter. Informera
markägare om möjligheter att använda ytor som inte odlas
intensivt eller hur tidpunkt då trädor slås kan ha avgörande
betydelse för många arter.
Ta fram underlag kopplat till biologisk mångfald som
lantbruksinspektörer kan ta upp vid inspektioner.
Tidplan: 2016‐2020
33. Bilda arbetsgrupp för att ta fram och testa en modell som kan
användas i några områden för att få betesdjur till
naturbetesmarker som behöver underhållas
Tidplan: 2018

MSF, KLK/biosfär

Inom ordinarie verksamhet

Odling 2, riktlinje

MSF, KLK/biosfär

Behov av extern finansiering

Odling 2

34. Information/samverkan med markägare som har mark med
höga värden (om värden och brukningsmetoder). Tidplan: 2015‐
2017

MSF, KLK/biosfär
Länsstyrelsen

Delvis extern finansiering

Odling 1, 2

35. Samverka med länsstyrelsen och markägaren för att se om det
går att hitta en helhetslösning för att bevara värdena för biologisk
mångfald och rekreation längs kuststräckan från kommungränsen
vid Bromölla till Fårabäck.
Tidplan: 2015‐2018

MSF, Länsstyrelsen
Trolle Ljungby gods

Behov av extern finansiering

Odling 2
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36. Samverkan med markägare för att nyplantera ekar där det
är luckor eller där föryngring behövs på sträckan Torsebro‐
Maltesholm.
Tidplan: 2016‐2020

MSF
KLK/biosfär

Potentiellt exjobb för att
ta fram åtgärdsförslag
Behov av extern
finansiering för
uppföljande projekt

Odling 3
Skog 3

37. Inventering av gamla träd med stort stamomfång i
odlingslandskapet
Tidplan: 2017‐2018

MSF

Potentiellt exjobb
Behov av extern
delfinansiering för större
projekt

Odling 3
Riktlinje

38. Framtagande av ett handlingsprogram för hur mängden
kantzoner utmed vattendrag i odlingslandskapet ska öka.
Tidplan: 2016‐2017

MSF
KLK/biosfär

Inom ordinarie
verksamhet

Riktlinje

Åtgärd kulturarv och rekreation

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

39. Se över tätorter i odlingslandskapet och ta fram förslag på hur
de kan få bättre tillgång till områden för närrekreation.
Tidplan: 2016

C4 teknik/OR

Inom ordinarie verksamhet
Ingår i grönplan

Odling 4

40. Identifiera områden där kultur‐ och naturvärden
sammanstrålar. Ökad samverkan för att informera om värden till
markägare och allmänhet samt se över möjligheten att bilda
kulturreservat.
Tidplan: 2019

MSF i samverkan med och
KLK/biosfär

Behov av extern
delfinansiering

Odling
riktlinje
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Målområde 2 - God vattenstatus
God vattenstatus
Åtgärder god status

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

1. Utökad miljöövervakning för att följa upp status för vattenkemi
och arter i kustvattnet (provfiske och planktonundersökningar)
Tidplan: 2015‐2020

MSF , Västra Hanöbuktens vatten‐
vårdsförbund

Delvis extern finansiering

Vattenstatus 1
Hav

2. Utveckling av övervakningsprogram för sjöar och vattendrag
Tidplan: 2016

MSF

Inom ordinarie verksamhet.

Vattenstatus 1
Sötvatten

3. Vidareutveckla Bivarödsprojektet med fler åtgärder som kan
minska problem med humus och brunifiering.
Tidplan: 2015‐2017

KLK/biosfär i samverkan med
skogsägare

Delvis extern finansiering

Vattenstatus 1
Hav och sötvatten

4. Ta fram åtgärdsprogram för åtgärder som kan förbättra statusen
i Oppmannasjön
tidplan: 2016‐2017

KLK/biosfär och MSF i samverkan
med C4 teknik och Bromölla
kommun

Behov av extern
delfinansering

Vattenstatus 1
Hav och sötvatten

5. Samordna och initiera projekt för att förbättra vattenstatus i
Helgeå och dess biflöden
Tidplan: 2015‐2020

KLK/biosfär i samverkan med
andra kommuner

Delvis inom ordinarie
verksamhet. Behov av extern
finansiering för åtgärder.

Vattenstatus 1
Våtmark 1

6. Verka för en satsning på båtbottentvätt i Åhus
Tidplan: 2017‐2018

K&F i samverkan med C4 Teknik
eller privat entreprenör

Ev. behov av extra anslag i
budget 600 000 kr
Behov av 50 % extern
delfinansiering

Vattenstatus 1
Hav

Fler åtgärder finns under miljömålen för minskad övergödning, giftfri miljö och myllrande våtmarker.
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Grundvatten av god kvalitet
Åtgärder
Åtgärd vattenskydds‐/sårbara områden

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

7. Bildande/revidering av 18 kommunala vattenskyddsområden.
Tidplan: 2016‐2022

C4 Teknik
(avgiftsfinansierad del)

Intern arbetstid
konsultkostnad, eventuella
ersättningskostnader till
markägare.

Grundvatten 1
Vattenstatus 2

8. Informera företag om behov av skyddsåtgärder och
överenskommelser kring privata dricksvattenborror. Ta fram
vägledning och goda exempel.
Tidplan: 2017

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Grundvatten 1
Vattenstatus 2

9. Driva ett projekt för att ta fram förslag på en policy för hur
sårbara områden och potentiella områden för framtida
dricksvattenförsörjning ska hanteras. Ta fram förebyggande
checklistor om grundvattenfrågor i sårbara områden kopplat till
prövning, vägbyggen och olyckor.
Tidplan: 2016‐2017

Arbetsgrupp med MSF, RTJ,
C4 teknik och KLK

Projekt inom ordinarie
verksamhet

Grundvatten 2
Vattenstatus 2

10. Kunskapsuppbyggnad
‐ Utbildning för räddningstjänsten.
‐ Dialog/utbildning för bärgare.
‐ Dialog/utbildning med polisen.
‐ Dialog med försäkringsbolag om
skadeförebyggande/saneringsåtgärder.
Tidplan: 2017

RTJ i samverkan med C4 teknik och
MSF

Grundvatten 2
Vattenstatus 2
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11. Samverka med Trafikverket och andra större väghållare för att
minska risken för utsläpp och förebygga konsekvenser av utsläpp
som kan påverka grundvattnet
Tidplan: 2016

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Vattenstatus 2
Grundvatten 2

12. Vid prövning av energiborror inom vattenskyddsområden ska
högre teknikkrav ställas och hänsyn tas till översvämningsrisker.
Det kan till exempel innebära längre tätning än norm vid markyta
och i gränsen till berg.
Tidplan: 2016

MSF

Projekt i miljötillsyn,
eventuell behov av extra
resurs.

Vattenstatus 2
Grundvatten 1

13. Införa krav på egenkontroll på energiborror för
grundvattenvärme.
Tidplan: 2017

MSF

Finansieras via taxa.

Vattenstatus 2
Grundvatten 2

14. Ta särskilt upp kemikalieanvändning inom nya
vattenskyddsområden i samband med miljötillsyn.
Tidplan: 2016‐2020
15. Information om kemikalieval med mera anpassat till boende
inom vattenskyddsområden
Tidplan: 2016
16. Bevaka tillståndsprövning av nya eller förlängda tillstånd för
naturgrustäkter.
Tidplan: 2016‐2020

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Vattenstatus 2
Grundvatten 1

C4 teknik/VA i samverkan med
MSF

Inom ordinarie verksamhet

Vattenstatus 2
Grundvatten 1

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Vattenstatus 2
Grundvatten riktlinje

Åtgärder kopplade till förorenade områden redovisas under miljömålet giftfri miljö.
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Åtgärd hållbart vattenuttag

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

18. Ta fram underlag till ett ställningstagande för kommunen till
vilka grundvattenuttag ur den sedimentära bergrunden som kan
vara rimliga inför tillståndsprövningar.
Tidplan: 2016

C4 teknik/VA

Behov av extra anslag i
budget, konsultkostnader
cirka 300 000 kr.

Grundvatten 3

19. Anpassa program för nitratprovtagning av enskilda brunnar så
att de kan vara ett underlag för att följa utvecklingen i
inströmningsområden.
Tidplan: 2016

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Grundvatten 3

20. Ökad användning av ny resurssnål bevattningsteknik, till
exempel med ramper och behovsstyrd bevattning.
Tidplan: 2016‐2020

MSF i samverkan med externa
huvudaktörer, LRF, lantbrukare

Informationsinsatser inom
ordinarie verksamhet.
Investeringar inom näringen

Grundvatten 4

21. Projekt startas med en arbetsgrupp som ska ta fram en
användningshierarki för vatten. Vattenhierarkin ska klargöra vilket
behov av vattenkvalitet som finns för olika användningsområden.
Genom samverkan med högskolor ska projektet resultera i ett
underlag som också visar vad som är tekniskt och hygieniskt
möjligt att göra. Arbetsgruppen ska också ta fram förslag på
åtgärder som leder till att ”rätt vattenkvalitet” används för olika
användningsområden.
Tidplan: 2017

MSF i samverkan med
grundvattenrådet
Söka samverkan mellan kommun,
SLU Ultuna, Kungliga tekniska
högskolan, Institutet för jordbruks‐
och miljöteknik, Lantbrukarnas
riksförbund och
livsmedelsindustrin.

Behov av extern finansiering.
En förutsättning är också att
det finns intresse hos
samverkanspartners.

Grundvatten 4
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Minskad övergödning
Åtgärder avlopp
22. Inventering av cirka 4000 enskilda avlopp (cirka 1000 kan vara
aktuella för kommunal VA‐utbyggnad inom 10‐15 år).
Uppföljning av godkända anläggningar som passerar ”bäst‐före
datum”. Ställa krav på att bristfälliga enskilda avlopp åtgärdas
Ställa krav på anslutning till kommunalt avlopp för enskilda avlopp
som inte klarar miljöbalkens krav på rening (när nya VA‐områden
byggs ut).
Tidplan: 2015‐2020

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

MSF
(i samverkan med C4 Teknik/VA
när det gäller inom VA‐områden)

Finansiering via höjd taxa.
Behov av 1 ny tjänst för
inventering och hand‐
läggning av enskilda avlopp.

Övergödning 1
Vattenstatus 1,2

23. Utbyggnad av kommunala avloppsnät enligt VA‐plan*.
Tidplan: 2015‐2020

C4 Teknik/VA

Finansieras via VA‐taxan

Övergödning 1
Vattenstatus 1,2

24. Riskbedömning nödavlopp med avseende recipient för bättre
säkerhet i samband med strömavbrott och andra driftstopp.
Tidplan: 2016‐2020

C4 Teknik/VA

Finansieras av VA‐taxa
Beräknad kostnad 100 000 kr

Vattenstatus 1

25. Utbyggnad av Centrala avloppsreningsverket för att få
kapacitet för effektivare rening när belastningen ökar från industri
och nya anslutningar enligt VA‐planen
Tidplan: 2016‐2020

C4 Teknik/VA

Behov av extra anslag i
budget
Beräknad kostnad 120
miljoner kr

Vattenstatus 1

26. Framtagande av åtgärdsplan för kommunala reningsverk i syfte
att rusta upp och förnya samtliga verk.
Tidplan: 2015‐2018

C4 Teknik/VA

Finansieras av VA‐taxa
Beräknad kostnad 400 000 kr

Vattenstatus 1

27. Framtagande av en förnyelseplan för det kommunala
avloppsnätet för att minska mängden tillskottsvatten för minskad
utspädning och för att förbättra reningen.
Tidplan: 2015‐2017

C4 Teknik/VA

Inom ordinarie verksamhet
Finansieras av VA‐taxa

Vattenstatus 1

28. Införande av behovsanpassade reningskrav på mindre
kommunala avloppsreningsverk (alla utom CRV och Tollarp).

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Övergödning 2
Vattenstatus 2
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Kraven gäller till exempel ammoniumkväve, fosfor och BOD.
Tidplan: 2015‐2018
29. Satsning på en mer tillgänglig station för tömning av
båttoaletter
Tidplan: 2017

K&F i samverkan med C4 Teknik

Behov av extra resurser i
budget. Uppskattad kostnad
200 000 kr,
Behov av extern
delfinansiering

Vattenstatus 1

*Eftersom VA‐planen inte är antagen i kommunfullmäktige kommer åtgärdsförslagen att revideras i samverkan med C4 Teknik när VA‐planen och VA‐taxan har
fastställts i KF.
Åtgärder lantbruk
30. Rådgivning till lantbrukare om åtgärder för att minska
näringsläckage genom att anlägga kantzoner, våtmarker, reglerbar
dränering med mera.
Tidplan: Pilotprojekt 2015‐2016, därefter löpande

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

MSF i samverkan med Bromölla
kommun och Miljöförbundet
Blekinge Väst

Delvis extern delfinansiering
för pilotprojekt.

Vattenstatus 1, 2
Odling riktlinje

31. Fortsatt rådgivning inom Greppa Näringen men med mer fokus
på vattendragsgrupper och grupprådgivning
Tidplan: 2015‐2020

Extern huvudaktör:
Hushållningssällskapet

Inom ordinarie verksamhet

Övergödning 3, 4
Vattenstatus 1

32 Genomföra ett stallgödselprojekt för att öka och sprida kunskap
om optimal användning av stallgödsel. Stimulera
stallgödselförmedling mellan gårdar.
Tidplan: 2015‐2017

MSF, Hushållningssällskapet
LRF, Lyckeby stärkelse
Absolut Company

Delvis extern finansiering

Övergödning 3
Vattenstatus 1
Luft

33. Ökad användning av teknik för precisionsodling kopplad till
markförutsättningar/skördepotential
Tidplan: 2015‐2020

Extern huvudaktör: Lantbrukarnas
riksförbund

Investeringar inom näringen

Vattenstatus 1
Grundvatten 2

34. Följa utveckling och initiera projekt som gäller fosfors
växttillgänglighet på marker med höga pH‐värden
Tidplan: Beror på möjlighet till extern finansering

MSF i samverkan med
Hushållningssällskapet

Behov av extern finansiering

Vattenstatus 1
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35. Verka för ökat intresse för skörd av kantzoner på grusiga jordar
för att ta tillvara på fosfor. Verka för att skörden kan användas till
djurfoder eller biogasproduktion.
Tidplan: 2016‐2017

MSF Hushållningssällskapet

Inom ordinarie verksamhet

Vattenstatus 1

36. Rådgivning kopplad till dränering för att få fler att använda
dräneringsvatten för bevattning
Tidplan: 2015‐2020

Hushållningssällskapet
MSF

Inom ordinarie verksamhet

Övergödning 4
Vattenstatus 1
Grundvatten 3,4

37. Anläggande av bevattningsdammar med dräneringsvatten
Tidplan: 2016‐2020

LRF

Investering för markägare i
kombination med LBU‐
bidrag

Övergödning 5
Vattenstatus 1,2
Grundvatten 3,4

Åtgärder kopplade till anläggande och restaurering av våtmarker redovisas under miljömålet myllrande våtmarker.
Åtgärder dagvatten

Ansvar

Kostnad

38. Se över dagvattenaspekter när befintliga detaljplaner
aktualiseras, enligt dagvattenpolicyn.
Tidplan: 2016‐2020

MSF i samverkan med C4 teknik

Inom ordinarie verksamhet

Koppling till mål
Övergödning 5
Grundvatten 2

39. För att öka kunskapen om föroreningar ska:
MSF (identifiering)
1. Känsliga vattenförekomster där utsläpp av näringsämnen via
i samverkan med
dagvatten kan innebära en risk för att god vattenstatus inte uppnås C4 Teknik (kartläggning)
ska identifieras.
2. Kartlägga förekomst och mängd av föroreningar i de delar av det
kommunala dagvattennätet som ansluter till vattenförekomster i
steg (till exempel förekomst och mängd av kväve, fosfor, BOD/COD
och tungmetaller i dagvattennätet).
Tidplan: 2015‐2017

Behov av extra anslag i
budget för kartläggning,
cirka 20 % av en årstjänst

Övergödning 5

40. Ta fram en policy för vilka krav kommunen ska ställa på
rening/utsläpp från miljöfarliga verksamheter till spillvatten
respektive dagvatten. I policyn kan en anpassning efter
förutsättningar i olika recipienter tas upp.

Behov av extra anslag i
budget, projektanställning
10‐25 % av en årstjänst
under ett år.

Övergödning 5

MSF i dialog med C4 Teknik/VA
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Tidplan: 2016
41. Vidareutveckling av dagvattenpolicyn (konkretisera policyn och
ta fram rutiner för planering och utförande av dagvattenhantering
hela vägen)
Tidplan: 2017‐2020

C4 Teknik /VA

Behov av extra anslag i
budget, konsultkostnad
200 000‐400 000 kr

Övergödning 5
Hållbar bebyggd
miljö

42. Anläggande av fördröjningsdamm för dagvatten vid Härlöv
Tidplan: 2016‐2017

C4 Teknik/VA

2,8 miljoner kr enligt
nuvarande
investeringsbudget

Vattenstatus 1
Våtmark 1
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Målområde 3 - Giftfri och säker miljö
Giftfri miljö
Åtgärd konsumtion
1. Bilda en förvaltnings‐/bolagsövergripande kemikaliegrupp som
kan ta fram riktlinjer, svara på vilka krav som är viktiga inom olika
produktområden och ev. godkänna produkter.
Tidplan: 2016
2. Framtagande av en kemikalieplan för kommunen som ger
riktlinjer för produktval. Underlag ska tas fram som:
1) Innehåller riktlinjer och/eller en lista med ämnen som vi ska
undvika. Detta kan användas för produkter som inte omfattas
av punkt 1.
2) Klargör vilka färdiga kriterier/märkningar som kan användas vid
upphandling för att få ”godkända produkter”. Det kan t.ex. vara
verktyg som BASTA för byggvaror, miljöstyrningsrådet och
Svanen för andra produkter.
Tidplan: 2016

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

MSF, C4 Teknik, KLK och
kommunala bolag

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri 1,2

MSF i samråd med KLK och C4
Teknik

Främst inom ordinarie
verksamhet
Eventuell samverkan med
andra kommuner via
Miljösamverkan Skåne.

Giftfri 1,2

3. Användning av Upphandlingsmyndighetens miljökriterier vid alla
upphandlingar där det är möjligt
Tidplan: 2015‐2020

KLK samt övriga förvaltningar och
bolag som gör relevanta
upphandlingar

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri 1,2

4. Vidareutveckla miljö‐ och hälsosaspekter i
projekteringsanvisningar. Projekteringsanvisningarna styr upp
materialval gentemot entreprenörer.
Tidplan: 2015‐2020
5. Framtagande av handlingsplan giftfri förskola
Tidplan: 2015‐2016

C4 teknik i samverkan med MSF
och allergikommittén

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri 1,2

BUF, MSF, och C4 Teknik

Delvis extern
delfinansiering

Giftfri 2
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6. Medverka i nationellt projekt kosmetiska produkter för barn
Tidplan: 2016

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri 2

7. Vid upphandling av livsmedel, fika, måltidsservice, konferenser
med mera som inkluderar mat ska krav ställas på 40‐50 %
ekologiska livsmedel alt. att anbud utvärderas efter andelen
ekologiska livsmedel.
Tidplan: Fortlöpande efterhand som upphandlingar aktualiseras

KLK

Inom ordinarie verksamhet
Behov av extra anslag till
kostenheter för att uppnå
målsättning.

Giftfri 3

Åtgärder farliga ämnen
8. Utvärdering av projekt ”Rensa bort farliga kemikalier”. Projektet
innebär att berörda verksamheter ska ta fram en plan för utfasning
av utfasnings‐ och särskilt farliga ämnen. Ta fram en plan för vilka
branscher eller verksamheter som ska ingå i en fortsättning av
projektet. Genomförande.
Tidplan: 2015‐ 2017

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

MSF

Inom ordinarie tillsyn
Ökad tillsynstid behövs
inom området jämfört med
idag.

Giftfri 4

9. Marknadsföra listor och miljöcertifieringssystem som
underlättar för verksamheter, till exempel Kemikaliesvepet, BASTA,
Möbelfakta
Tidplan: 2016

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri 1, 4

10. Där det är befogat ställa krav på renare processvatten från de
företag som är anslutna till avloppsreningsverket i Kristianstad.
Tidplan: 2015‐2020 ( görs främst i samband med ny
prövning/ändring av verksamheter)

C4 teknik i samverkan med MSF

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri 4

Åtgärder bekämpningsmedel

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

11. Ta fram information om vilken typ av preparat som tillåts/ska
undvikas inom olika zoner i vattenskyddsområden. Målgrupp
rådgivare och lantbrukare. Tidplan: 2015‐2016

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri 5
Grundvatten 2
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12. Dialog med rådgivare och länsstyrelse om rådgivning om
bekämpningsmedel. T.ex. för att ersätta lättrörliga
bekämpningsmedel med mindre lättrörliga medel med snabb
nedbrytningshastighet och behovsanpassad besprutning.
Tidplan: 2015‐2016

MSF, länsstyrelsen,
rådgivningsföretag

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri 5
Grundvatten 2

13. Införande av IPM (integrated pest management) i den
konventionella odlingen. Åtgärd kopplad till EU‐direktiv.
Tidplan: 2015‐

Extern huvudaktör:
Hushållningssällskapet, LRF

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri 5
Grundvatten 2

14. Stimulera användning av ny teknik för precisionsbesprutning
och prognosmodeller som ger signaler om infektionsrisker
Tidplan: 2015‐2020

Extern huvudaktör:
LRF, Lyckeby Starch, Rådgivare

Kostnader Inom näringen

Giftfri 5
Grundvatten 2

15. Krav ställs på att alternativa metoder används istället för
kemisk bekämpning på offentlig mark som allmänheten har tillgång
till.
Tidplan: 2016 (ev. i kemikalieplan)

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri 6
Grundvatten 2

16. Ta fram policy för prövning av kemisk bekämpning på all mark
där prövning krävs (både hårdgjorda ytor och odlingsmark).
Tidplan: 2016 (förs sedan in i kemikalieplan)

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri 5, 6
Grundvatten 2

17. Ta fram policy för odling på kommunal mark som arrenderas
ut. Ställa krav på att en viss andel av marken ska odlas ekologiskt,
vara vintergrön och ha kantzoner.
Tidplan: 2016

C4 Teknik

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri 5
Grundvatten 2
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Åtgärder förorenad mark och byggnader
18. Ställa krav på utredning/provtagning där det finns kvar
verksamhetsutövare/ägare med ansvar. För övriga områden ska en
riskbedömning göras. Åtgärden gäller områden med MIFO‐klass 1
och 2. (MIFO är en nationell metodik för inventering av förorenad
mark)
Tidplan: 2015‐2017
19. Översyn av nedlagda kommunala deponier och risker med
dem. Vid behov kommer krav ställas på åtgärder.
Tidplan: 2015‐2017
20. Fortsatt arbete med att ställa krav på att C‐verksamheter
inventerar sina fastigheter enligt MIFO fas 1 för förorenad mark.
Tidplan: 2015‐2020
21. Inventering av nedgrävda oljetankar för att klargöra vilken
status de har idag. Informationsutskick, information i media.
Tidplan: 2018‐2019
22. Ta fram rutin för att i samband med köp och försäljning av
kommunala fastigheter inventera/undersöka föroreningsrisken.
Tidplan: 2016
23. Information till entreprenörer om säker hantering av
förorenade massor vid mellanlagring, behandling och slutgiltig
användning.
Tidplan: 2016
24. Framtagande av rutiner för hantering av förorenade massor
från kommunal mark
Tidplan: 2015‐2016
25. PCB‐sanering av kommunala byggnader.
Tidplan: 2015‐2016

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri 7

MSF, KLK

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri 7

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri 8

MSF

Behov av extern
delfinansiering

Giftfri 7

KLK och de kommunala bolagen,
MSF

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri riktlinje

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri riktlinje

KLK, C4 Teknik och MSF

Inom ordinarie verksamhet

Giftfri riktlinje

C4 teknik, kommunala bolag

Tas upp i budget inom
respektive verksamhet

Giftfri riktlinje
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Skyddande ozonskikt och säker strålmiljö
Åtgärder köldmedier och solning
26. Tillsyn på förskolor och skolor där utemiljöer och beskuggning
bedöms för att stimulera till åtgärder.
Tidplan: 2016‐2017
27. Arrangera halvdagsseminarium om solskyddade utemiljöer
för barn. Målgrupp: administrativa skolchefer, rektorer, C4
Teknik, arkitekter
Tidplan: 2016‐2017

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

MSF

Finansieras via taxa

Strålning 1, 2
Hållbar planering 2

MSF, BUF och skolhälsovården

Ersättning till föreläsare

Strålning 1
Strålning 2
Hållbar planering 2

28. Inventering av nuvarande situation när det gäller beskuggning
och lekvärde på utemiljöer på förskolor, skolgårdar och
lekplatser.
Tidplan: 2016‐2017

C4 Teknik, BUF och MSF.

Potentiellt exjobb alt
Behov av extra anslag i
budget för 1‐2 månaders
projekt‐anställning.

Strålning 1, 2
Hållbar planering 2

29. Åtgärder för att skapa solskyddade skolgårdar på förskola och
lågstadieskolor.
‐ var noga med att bevara träd i förskolemiljöer
‐ skapa konstgjord beskuggning till exempel genom tak
‐ förstärka naturlig beskuggning genom trädplantering.:
Tidplan: 2017‐2020

C4 Teknik och BUF

Åtgärdsförslag med
kostnader preciseras efter
utredning.

Strålning 1, 2
Hållbar planering 2

30. Sök dialog med Region Skånes Kunskapscentrum för
samverkan om rådgivning om solskydd via BVC.
Tidplan: 2016

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Strålning 1, 2
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Målområde 4 - Hållbar bebyggd miljö
Hållbar planering
Åtgärder hållbar planering
1. Fastställa kriterier för vad som ska ingå i begreppet hållbar
planering och metod för att arbeta med hållbara stadsdelar och
bostadsområden.
Tidplan: 2016

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

MSF
KLK

Projekt inom ordinarie
verksamhet

Hållbar planering 1

2. Revidering av klimatanpassningsplan
Tidplan: 2015‐2016

KLK i samverkan med övriga
förvaltningar och bolag

Inom ordinarie verksamhet

Hållbar planering 2

3. Inrätta tjänst för samordning av klimatanpassningsplan och
åtgärder
Tidplan: 2016
4. Ta fram ställningstagande gällande befintlig bebyggelse – att ta
fram ett underlag till kust och havsplanen som pekar ut vilka
områden som ska/inte ska skyddas vid höjd havsnivå och erosion.
Tidplan: 2016

KLK

Behov av extra anslag i
budgeten

Hållbar planering 2

MSF

Behov av extra anslag i
budgeten. Kostnad
preciseras inom arbetet med
kust‐ och havsplanen

Hållbar planering 2,
3

RTJ, C4 Energi, C4 Teknik/OR
KLK, MSF

Inventering görs inom
respektive verksamhet
Kostnad för åtgärder
preciseras efter
inventering/utredning.

Hållbar planering 2,
3

C4 Teknik, C4 Energi, KLK,
MSF, RTJ

Tas upp separat av
C4 Teknik

Hållbar planering 2,
4

5. Inventera behov av skyddsåtgärder för samhällsviktig
infrastruktur utmed kusten. Detta gäller alla delar av
transportsystemet (som vägar o hamnar), elförsörjning, större
enheter för digital kommunikation, vattenförsörjning och
avloppssystem.
Tidplan: Inventering 2016
Åtgärder: 2017‐2020
6. Färdigställa i nuläget planerade åtgärder för
översvämningsskydd av Kristianstad
Tidplan: 2015‐2024
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7. Utveckla fördröjningsytor kopplade till Stordiket i första hand
som åtgärd för klimatanpassning, men också för att minska
problem med brunifiering och att skapa gröna miljöer för
närrekreation.
Tidplan: 2017‐2020
8. Ta fram riktlinjer för bedömning och rådgivning om fasadfärg,
beskuggning med mera i samband med bygglov
Tidplan: 2017
9. Inventering och införande av beskuggade utemiljöer på
äldreboenden
Tidplan: 2017

C4 Teknik
KLK
MSF

Åtgärdsförslag med
kostnader preciseras efter
utredning. Behov av extern
delfinansiering bevakas.

Hållbar planering 2

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Hållbar planering
riktlinje

C4 Teknik, ABK, privata
fastighetsägare och OMS

Inventering inom ordinarie
verksamhet
Kostnader för åtgärder tas
fram efter inventering.

Hållbar planering
riktlinje

10. Beakta/förorda grönytefaktor och trädplantering i
detaljplaner för stadsmiljöer

MSF i samverkan med KLK och
C4 Teknik/ OR

Inom ordinarie verksamhet

Hållbar planering 1,
2
Övergödning
Mångfalden i miljön

11. Nya kommunala byggnader ska där det är möjligt utformas
med gröna tak. Kriterier för när gröna tak/väggar ska användas
tas fram.

C4 Teknik

Merkostnad i initialskedet
eftersom det krävs mer
tätningsskikt

Hållbar planering 1,
2
Övergödning
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Tätorternas gröna miljöer och kulturhistoriska värden
Åtgärd kulturhistoriska värden

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

12. Inventering av kulturmiljöer och kulturlandskap i hela
kommunen. Inventeringen är en del av Kulturmiljöprogrammet.
En kommunikationsplan ska tas fram för spridning av
inventeringsresultatet till fastighetsägare och allmänhet.
Tidplan: pågår tom 2018

MSF

Behov av extra anlag i
budget för extra personal till
inventeringsarbete.
Stadsbyggnadskontoret tar
upp kostnad separat.

Kultur och gröna
miljöer 1

Åtgärd tätorters gröna miljöer

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

13. Framtagande av en grönplan för alla tätorter i kommunen.
Grönplanen ska visa på värden ur ekologiskt, ekonomiskt och
socialt perspektiv. I grönplanen ingår bland annat att:
‐ Ta fram kartunderlag som visar dagens tillgång till bostadsnära
natur i hela kommunen.
‐ Sammanställa underlag om grönstrukturers status i tätorterna
och vilka ytor som är bra, behöver förstärkas när det gäller
värden eller kan exploateras.
‐ Ett kartunderlag ska tas fram som visar var särskild hänsyn ska
tas för att undvika exploatering av grönytor i Kristianstads
stadskärna.
Tidplan: 2015‐2016

C4 Teknik/OR i samverkan med KLK
och MSF.

Inom ordinarie verksamhet

Kultur och gröna
miljöer 2, 3, 4 och 5

14. Uppdatera tidigare inventering av förskolors och skolors
användning av tätortsnära naturområden.
Tidplan: 2016

C4 Teknik/OR i samverkan med BUF

Inom ramen för grönplan

Kultur och gröna
miljöer 3

15. Ta fram en trädplan som beskriver utvecklingsbehov och
förvaltning av träd på offentlig mark
Tidplan: 2018

C4 teknik/OR

Projekt
Kostnad tas upp separat av
C4 teknik

Kultur och gröna
miljöer 2
Riktlinje kultur

16. Ta fram riktlinjer och kvalitetsaspekter för en god

Arbetsgrupp med: BUF, C4 Teknik,

Potentiellt examensarbete

Kultur och gröna
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utomhusmiljö för förskola och skola.
Tidplan: 2017

MSF och KLK

alt. konsultuppdrag.

miljöer 3

17. Ta fram ett program för kanalerna i staden och dess
betydelse för stadens gestaltning
Tidplan: 2016‐2018
18. Fördjupa och konkretisera dagvattendelen i VA‐planen med
åtgärder. Ett underlag som visar var det finns risk för
dagvattenöversvämning ska ingå i fördjupningen.
Tidplan: 2016‐2017

C4 Teknik/OR i samverkan med MSF
och KLK med flera

Åtgärdsförslag med
kostnader preciseras efter
utredning.
Behov av extra anslag i
budget, cirka 500 000 kr.

Kultur och gröna
miljöer 2

C4 Teknik/VA

Hållbar planering 2
Kultur och gröna
miljöer 2 och riktlinje
Övergödning

19. Avsätt tillräckligt med mark för fördröjningsytor vid
nyexploateringar
Beakta möjligheten att reglera genomsläpplighet alternativt
maxnivåer hårdgjorda ytor/fastighet genom detaljplaner och
avtal med exploatörer.
Tidplan: Fortlöpande

KLK i samverkan med C4 Teknik/VA
och MSF

Inom ordinarie verksamhet

Hållbar planering 2
Kultur och gröna
miljöer 2
och riktlinje
Grundvatten

20. Ta fram bedömningsgrunder för att ställa krav på/göra
överenskommelser som innebär att exploatörer ska genomföra
kompensationsåtgärder om grönområden tas i anspråk eller man
tillåter hård exploatering. Som kompensationsåtgärd ska
grönytor utvecklas i närområdet.
Tidplan: 2016

KLK i samarbete med MSF och
C4 Teknik/OR

Främst inom ordinarie
verksamhet, eventuellt
behov av kortare
projektanställning

Kultur och gröna
miljöer 5
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Resurseffektiva tätorter
Åtgärder resurseffektiv planering
21. Framtagande av en fördjupad trafikplan för staden
Kristianstad.
Tidplan: 2016

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

MSF i samverkan med C4 Teknik/OR
och KLK

Inom ordinarie verksamhet

Resurs 1, 2
Klimat
Luft

22. Ta fram en cykelplan för nyutbyggnad och utveckling av
kommunala cykelvägar, rekreationscykling till rekreations‐
områden och kommunikationsinsatser om cykling. Cykelplanen
ska klargöra prioriteringsordningen för cykelvägar inom och
emellan tätorter.
I arbetet med cykelplanen ingår att kartläggning cykelvägnätets
kvalitet och åtgärder för att anpassa efter användare. Barn,
arbetspendlares och äldres behov av cykelvägars placering,
bredd, tillgänglighet och säkerhet är viktiga utgångspunkter.
Åtgärder kan till exempel vara separerade gång och cykelstråk,
upphöjning av passager för cykelstråk och belysning.
Tidplan: 2016‐2020
23. Utbyggnad av nya sträckor med kommunala cykelvägar enligt
cykelplanen.
Tidplan: 2016‐2020

C4 Teknik/OR
samverkan med KLK och
Trafikverket (vid statliga vägar)

Inom ordinarie verksamhet

Resurs 1, 2
Klimat
Luft

C4 Teknik/OR&produktion

Behov av cirka 4 miljoner
extra anslag per år jämfört
med dagens budget på 1,5
miljoner. Kostnadsförslag
preciseras i handlingsplanen.

Resurs 1, 2
Luft
Klimat

24. Skapa en ”cykellänk” där cyklister har företräde. Åtgärden kan
leda till att en del av gatuutrymmet tas i anspråk för oskyddade
trafikanter.

C4 Teknik/OR i samverkan med MSF
och KLK

Kostnad preciseras efter
utredning

Resurs 1, 2
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25. Samverka med Skånetrafiken för att utveckla
regionbusstrafik. Görs inom ramen för existerande
trepartssamarbeten.
Tidplan: 2016‐2020
26. Vidareutveckla parkeringsstrategi, parkeringsnorm vid
nybyggnad och parkeringsavgifter för att aktivt gynna cykel och
kollektivtrafik i centrala Kristianstad.
Tidplan: 2016

KLK i samverkan med Skånetrafiken
och C4 teknik/OR

Kostnader ligger framförallt
inom Region Skåne.

Resurs 1

MSF, KLK och C4 Teknik i samverkan

Inom ordinarie verksamhet.

Resurs 1

Det finns fler åtgärder kopplade till transporter i Klimatstrategi för Kristianstads kommun.

En sund miljö att vistas i
Åtgärder sund miljö
27. Ökad tillsyn på skol‐, vård‐ och omsorgslokaler.

Ansvar
MSF

Kostnad
Inom ordinarie verksamhet

Koppling till mål
Sund 1

28. Tillsynskampanj om radonmätning i flerbostadshus.
Tidplan: 2016‐2018

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Sund 2

29. Riktat utskick med information om radonmätning till
barnfamiljer i villor som ligger inom högriskområden eller där
huset har byggår från den period då blåbetong användes. På
längre sikt utskick till alla boende i högriskområden.
Tidplan: 2016‐2017

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Sund 2

30. Tillsyn på nya skolor när det gäller radonmätning och
åtgärder.
Tidplan: Fortlöpande
31. Bullerförebyggande planering och åtgärder i samband med
ny‐ och ombyggnad av infrastruktur och fastigheter.
Tidplan: 2016‐

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Sund 2

MSF
C4 Teknik

Inom ordinarie verksamhet

Sund 3, 4, 5

C4 teknik/OR i samverkan med MSF

Kostnader för åtgärder
preciseras efter utredning

Sund 3

32. Genomföra en bullerkartläggning för kommunala vägar i
tätorter. Därefter ta fram en bullersaneringsplan.
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Tidplan: 2016
33. Ta fram en översiktlig sammanställning av bullersituationen
från väg, flyg, järnväg och särskilt bullerstörande verksamheter
och anläggningar. Även buffertzoner runt verksamhetsområden
ska ingå i sammanställningen.
Tidplan: 2017

MSF och C4 Teknik

Extra resurser behövs för
kortare projektanställning

Sund 3

34. Kommunalt bidrag till fastighetsägare för bullerdämpande
åtgärder på enskilda fastigheter. Gäller enskilda fastighetsägare
som bor längs med kommunala vägar med bullerstörningar över
riktvärden.
Tidplan: 2016‐2020
35. Kartlägga, definiera och ta fram riktlinjer för bullerfria
friluftsområden i kommunen
Tidplan: 2016‐2017

C4 Teknik/OR

Inom ordinarie ram.
Statligt bidrag.

Sund riktlinje

MSF i samverkan med och C4
Teknik/OR

Inom ordinarie verksamhet

Sund 5
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Avfall
Åtgärder avfall

Ansvar

Kostnad

Koppling till mål

38. Ta fram handlingsplan för hur kommunen ska arbeta med att
minska avfallsmängderna
Tidplan: 2017

MSF i samverkan med Renhållningen
och KLK

Behov av extern
delfinansiering

Avfall 1

39. Initiera arbete med förebyggande av avfall i kommunal
verksamhet
Tidplan: 2016‐2017

KLK i samverkan med MSF

Inom ordinarie verksamhet.
Kostnader för utbildning
eller workshop.
25 000 kr.

Avfall 1, 3

40. Utveckla insamlingen av begagnade produkter på
återvinningscentralerna för ökad återanvändning
Tidplan: 2016‐2017

Renhållningen

Finansiering genom
Renhållningstaxan

Avfall 1, 3

41. Fortsatt satsning på åtgärder för att minska matsvinn
Tidplan: Pågår

BUF och OMS

Inom ordinarie verksamhet

Avfall 1

42. Vid nybyggnation av återvinningscentraler införs insamling av
farligt avfall även i Degeberga, Arkelstorp och Kristianstads tätort
Tidplan: 2016‐2020

Renhållningen

Finansieras genom
Renhållningstaxan

Avfall 2

43. Utveckla arbetssätt för tillsyn och rådgivning om
förebyggande, sortering, transporter och omhändertagande av
verksamhetsavfall inklusive bygg‐ och rivningsavfall utförs
Tidplan: 2016‐2018

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Avfall 2

44. Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och
Renhållningen
Finansieras genom
tidningar i hela kommunen.
Renhållningstaxan
Tidplan: 2016‐2020
Ytterligare mål och åtgärder som konkretiserar avfallsmålen finns i avfallsplanen för Kristianstads kommun.

Avfall 3
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Målområde 5 – Klimat och luft
Begränsad klimatpåverkan
Åtgärder
Åtgärder för att uppnå målen redovisas i Kristianstads kommuns klimatstrategi och i Biogasstrategi för Kristianstads kommun. Inriktningen
på åtgärderna i klimatstrategin är att:
 minska utsläppen av växthusgaser genom styrning i den fysiska planeringen,
 minska energiförbrukningen i kommunala lokaler, till exempel genom energisparprogram för fastigheter ägda av AB Kristianstadsbyggen
och C4 teknik,
 fortsatt energi‐ och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag
 informera och ställa krav kopplade till energianvändning i samband med miljötillsyn,
 fortsätta med utbyggnad av biobränslebaserad fjärrvärme,
 ökad produktionen av biogas i Karpalund och på gårdsnivå,
 ökad insamling av organiskt avfall (avfallplan)
 minska utsläppen av koldioxid från transporter, bland annat genom mer miljökrav vid upphandling av fordon och tjänster med mycket
transport
 minskade av växthusgaser från lantbruk och information om klimatsmart mat.
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Här är åtgärder som kompletterar åtgärderna i klimatstrategin:
Åtgärderna innebär framförallt en ökad satsning på solenergi.
Klimatstrategin ska revideras under 2016. Då kommer nya åtgärder för begränsad klimatpåverkan att tas fram. Strategin behöver
kompletteras med mål och åtgärder för produktion av solenergi. Därför lyfts ett antal åtgärder fram här som kompletterar strategins tidigare
inriktning. I övrigt kommer ett urval nyckelåtgärder i den reviderade klimatstrategin att lyftas in i miljömålsåtgärderna för gemensam
uppföljning i Miljöbarometern.
Åtgärder produktion förnybar energi

Ansvar

Finansiering

Koppling till mål

1. Ta fram en solstrategi och handlingsplan för solenergi i
kommunen
Tidplan: 2016‐2017
2.Genomförande av solelprojekt för kommunala fastigheter och
kommunal mark
Tidplan: Solelprojekt på skolors tak pågår tom 2016. En plan
behöver tas fram för vidare arbete.

KLK

Inom ordinarie verksamhet

Klimat 6
Luft 1,2,4

C4 Teknik

Finansering finns inom
budget tom 2016. Behov av
extra anslag i budget för
2017‐2020.

Klimat 6
Luft 1, 4

AB Kristianstadsbyggen

Inom ordinarie verksamhet

Klimat 6
Luft 1, 4

KLK i samverkan med MSF

Behov av extern
delfinansiering för 2‐3
månaders projekt‐
anställning

Klimat 5
Luft 1,4

Åtgärder transporter

Ansvar

Finansiering

Koppling till mål

5. Framtagande av strategi för elfordon.
Fortsatt utbyggnad av laddplatser.

KLK (Klimatberedningen)

C4 energi AB
Privata aktörer

Klimat 7,
Luft 1, 2, 4

3. Utredning om möjligheter att bygga en solelanläggning på
Gamlegården
Tidplan: 2015‐2016
4. Ta fram en solkarta som visar kommuninvånarna var
solenergipotentialen är på hustak i Kristianstad och Åhus.
Tidplan: 2017
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6. Förbereda och bygga upp regionalt gasnät med tillgång till LNG
och biogas i Åhus med mera
Tidplan: 2016‐2020

Åhus Hamn, privata aktörer och
Region Skåne

Privata aktörer
Region Skåne
Åhus Hamn

Klimat 6, 7

9. Rådgivning om klimat och miljöaspekter på transporter riktad
till små och medelstora företag.
Tidplan: 2016 och framåt

MSF i samverkan med KLK

Inom ordinarie
verksamhet. Bevaka
möjlighet till extern
finansiering för mer
omfattande projekt.

Klimat 7
Luft 1, 2, 4

10. Införande av klimatväxling i kommunal verksamhet.
Tidplan: Skriv i text uppdrag för Klimatberedning

KLK

Inom ordinarie verksamhet

Klimat 7
Luft 1, 4

Åtgärder kopplade cykling och utbyggnad av cykelvägar redovisas under målområdet hållbar bebyggd miljö.
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Frisk luft och bara naturlig försurning
Åtgärder vedeldning
1. Utreda förutsättningar för att ställa krav på miljögodkända
pannor/eldstäder inom detaljplanelagda områden i de lokala
föreskrifterna.
Tidplan: 2016‐2017
2. Samverka med sotningsbolag och C4 energi för att inventera
inom detaljplanelagda områden och göra informationsutskick till
fastigheter med vedeldning.
Tidplan: 2017‐2018
3. Informationskampanj för bra vedeldning.
Tidplan: 2016‐2020

Ansvar

Finansiering

Koppling till mål

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Luft 2‐3

MSF

Projekt, behov av extern
delfinansiering för att
kunna genomföras

Luft 2‐3

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Luft 2‐3

Fler åtgärder kopplade till energianvändning och transporter finns i klimatstrategin för Kristianstads kommun.
Åtgärder transporter
4.Trafikreglering för att minska biltrafiken
En översyn av vilka åtgärder som är bäst lämpade för att minska
biltrafiken inne i Kristianstad och Åhus genomförs. Åtgärder för
att minska biltrafiken kan vara till exempel bussgator,
enkelriktning av gator, trafikreglering i planer
Tidplan: 2017

C4 teknik, MSF

Inom ordinarie verksamhet

Luft 1
Klimat 7

Åtgärder lantbruk

Ansvar

Finansiering

Koppling till mål

5. Arbeta för att åtgärder genomförs som bidrar till att behålla
intakt svämtäcke på gårdar med gödselbrunnar där stallgödsel
blandas med biogödsel.
Tidplan: 2016‐2017

MSF

Inom ordinarie verksamhet

Luft 5

Fler åtgärder som leder till minskade utsläpp av kväve redovisas under minskad övergödning.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Storgatan 23
291 80 KRISTIANSTAD
Tfn 044-13 50 00
E-post: msf@kristianstad.se

