
 
      

 

  

 
Bromölla kommun 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING  Nr 403.2 
 

 
Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr 
 
Kf 2006-12-18 § 124 2007-01-01 2004/396-403 
Kf 2012-10-29 § 170 2012-10-30 2011/120 
 
 
LOKALA MILJÖMÅL FÖR BROMÖLLA KOMMUN  
 
 
 

  
 



Lokala miljökvalitetsmål
i ett globalt perspektiv

2012 -2016

Fo
to

: T
ob

ia
s 

D
el

fin



Sveriges miljömål

För mer än tio år sedan fattade riksdagen i bred 
majoritet beslut om ett begränsat antal miljökva-
litetsmål för att ge tydlig struktur för miljöarbetet. 
Det har sedan utvecklats till det vi idag kallar miljö-
målssystemet. Riksdagen beslutade 2010 om en ny 
struktur för miljöarbetet med ett generationsmål, 
miljökvalitetsmål och etappmål. Miljöarbetet har 
följande målstruktur:

Generationsmålet är det övergripande målet för 
miljöpolitiken och innebär att vi till nästa genera-
tion ska kunna lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU 
och i internationella sammanhang. 

De 16 miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som mil-
jöarbetet ska leda till. 

Till miljökvalitetsmålen finns ett antal preciseringar som tydligare definierar 
vilket miljötillstånd som ska uppnås.

Etappmål har införts för att tydliggöra de samhällsförändringar som är nödvän-
diga för att vi ska nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

De tretton etappmålen finns inom fyra prioriterade områden; luftföroreningar, 
farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. Etappmålen ska styra och ange 
tydliga steg på vägen mot de samhällsförändringar som behövs för att miljö-
kvalitetsmålen och generationsmålet ska kunna nås.

Skånska åtgärder för miljöarbetet 

Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. För att nå målet krävs 
långtgående insatser och ett stort engagemang av många aktörer i samhället, 
både i Sverige och internationellt. Det skånska åtgärdsprogramet lyfter fram 
viktiga åtgärder som är nödvändiga för att vi ska närma oss målet och få en mer 
hållbar samhällsutveckling. 

Skånska åtgärder för miljömålen har år 2020 som långsiktigt målår, men foku-
serar på prioriterade åtgärder som kan genomföras av skånska aktörer fram till 
och med år 2016. Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att för-
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bättra miljötillståndet i Skåne för att skapa förutsätt-
ningar för att nå den kvalitet som uttrycks i miljökva-
litetsmålen. Programmet ska ge vägledning och stöd 
för prioriteringar av åtgärder och utvecklingsinsatser 
hos skånska aktörer, och stimulera en ökad samverkan 
mellan länets aktörer i det regionala miljöarbetet. 

De utmaningar för miljöarbetet i Skåne och förslag på 
prioriterade åtgärder som lyfts fram i åtgärdsprogram-
met kan utgöra underlag för strategiska program inom 
fysisk planering, infrastrukturplaner och utvecklings-
program. De kan också fungera som utgångspunkt för 
prioriteringar i tillsyn och prövning enligt miljöbalken. 
Företagen kan hantera åtgärderna i miljöledningssys-
tem och hitta incitament för utveckling av nya innova-
tiva produkter och tjänster. 

Skånska utmaningar

 Särskilt viktiga för miljöarbetet i Skåne: 

	 •	Hållbara	transporter   
	 •	Hänsyn	till	havet	  
		 •	Hushållning	med	mark-	och	vattenresurser	

		 •	Skydd	av	natur-	och	kulturvärden	

		 •	Hållbar	konsumtion	

Lokalt miljösamarbete

Kommunens miljömål har sin grund i de nationella miljökvalitetsmål som riksda-
gen har beslutat om. Syftet med miljömålen är att senast år 2020 uppnå en god 
miljö att överlämna till kommande generationer. Miljömålen är indelade i fyra 
strategiska miljömålsområden som har valts ut med utgångspunkt för Bromöllas 
särskilda förutsättningar.  
 
1.	Hållbara	transporter 
2.	Hushållning	med	mark, vatten och bebyggd miljö      
3. Friska vatten      
4.	Hållbar	konsumtion	 				
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Som kommun har vi en mycket viktig roll i arbetet för att nå miljömålen. 
Genom att översätta nationella och regionala miljömål till lokala mål och 
åtgärder kan miljömålen bli verksamma redskap i den lokala politiken. 

Med vårt ansvar för lokal utveckling och en god livsmiljö har Bromölla kom-
mun genom fysisk planering av mark, vatten och bebyggd miljö stora möj-
ligheter att styra utvecklingen. 

Bromölla kommun ska samarbeta med länsstyrelsen i arbetet med mil-
jömålen. Samverkan ska också ske med organisationer, företag och lokalt 
näringsliv samt med regionala samverkansorgan. 

Näringslivet 

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att 
miljökvalitetsmålen ska uppnås. 

Många företag bedriver idag ett strukturerat miljöarbete som har stor bety-
delse för miljön. 

På nationell nivå deltar näringslivet i arbetsprocessen kring miljömålen ge-
nom att både Svenskt Näringsliv och Lantbrukarnas riksförbund har vardera 
en expert knuten till Miljömålsrådet. På regional nivå har enskilda företag 
deltagit i diskussionerna kring de regionala miljömålen.

Du & jag kan hjälpa till 

Ordspråket ”Många bäckar små gör en stor å” är lika relevant som någon-
sin. Därför är vardagsnära handlingar som var och en av oss – du och jag – 
kan göra viktiga för att bidra till att miljökvalitetsmålen nås. 

För att det ska vara möjligt att nå målen inom en generation behöver vi ge-
nomföra ett stort antal åtgärder. De flesta är ganska omfattande, och berör 
oss alla i samhället. Men det är inte bara de storslagna besluten som har en 
roll att spela. Vad vi gör som individer hemma och på jobbet har också stor 
betydelse. 

 



Åtgärdsprogram

Förslag på områden kopplade till Bromöllas fyra strategiska miljömålsom-
råden där åtgärdsprogram kan utarbetas: 

1. Hållbara transporter 
•	Ökad	andel	kollektivtrafikresande 
•	Infrastruktur	för	gång-	och	cykeltrafik 
•	Översyn	av	trafikreglering	för	att	minska	biltrafiken

2. Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö 
•	Hushållning	med	åkermark 
•	Detalj-	och	översiktsplanering 
•	Riktlinjer	för	hantering	av	förorenade	massor 
•	Fortsatt	skydd	av	värdefulla	miljöer 
•	Byutveckling

3. Friska vatten 
•	Åtgärder	för	god	vattenstatus 
•	Minskade	flödes-	och	transporttoppar	i	vattensystemen 
•	Naturliga	eller	naturlika	svämområden	för	vattenhushållningsförmågan 
•		Vatten-	och	avloppsvattenplaner

4. Hållbar konsumtion 
•	Miljöanpassad	offentlig	upphandling 
•	Information	om	en	giftfri	vardag 
•	Avfallsminimering 
•	Inköp	av	ekologiska	livsmedel	och	klimatsmart	mat

Generellt gäller att åtgärderna ska påbörjas och helst genomföras under pro-
gramperioden som är 2012-2016, om inget annat slutår anges i anslutning till 
åtgärden.

Det ska vara lätt att göra rätt! 



Sveriges miljömål

1. Begränsad klimatpåverkan  
Halten	av	växthusgaser	i	atmosfären	ska	i	enlighet	med	FN:s	ramkonvention	för	
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan 
takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och 
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra 
länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

2. Frisk luft  
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas 

3. Bara naturlig försurning  
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen 
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka kor-
rosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeo-
logiska föremål och hällristningar. 

4. Giftfri miljö  
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 
inte	hota	människors	hälsa	eller	den	biologiska	mångfalden.	Halterna	av	naturfräm-
mande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosyste-
men	är	försumbar.	Halterna	av	naturligt	förekommande	ämnen	är	nära	bakgrunds-
nivåerna. 

5. Skyddande ozonskikt  
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 

6. Säker strålmiljö  
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter 
av strålning 

7. Ingen övergödning  
Halterna	av	gödande	ämnen	i	mark	och	vatten	ska	inte	ha	någon	negativ	inverkan	
på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 
allsidig användning av mark och vatten. 

8. Levande sjöar och vattendrag  
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden 
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas. 



9. Grundvatten av god kvalitet  
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  
Västerhavet	och	Östersjön	ska	ha	en	långsiktigt	hållbar	produktionsförmåga	och	
den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, re-
kreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 
störningar. 

11. Myllrande våtmarker  
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehål-
las och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

12. Levande skogar  
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden 
värnas.	Inriktningen	är	att	miljökvalitetsmålet	ska	nås	inom	en	generation.	

13. Ett rikt odlingslandskap  
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livs-
medelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kul-
turmiljövärdena bevaras och stärks. 

14. Storslagen fjällmiljö 
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upple-
velsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med 
hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

15. God bebyggd miljö  
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas.

16. Ett rikt växt- och djurliv  
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuva-
rande	och	framtida	generationer.	Arternas	livsmiljöer	och	ekosystemen	samt	deras	
funktioner	och	processer	ska	värnas.	Arter	ska	kunna	fortleva	i	långsiktigt	livskraf-
tiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet 
och välfärd. 
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