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Bakgrund och syfte
Under år 2012 gjordes delar av miljömålssystemet om på nationell 
nivå. För arbetet med miljömålen på lokal nivå är det främst två 
förändringar som får genomslag på arbetet. Den ena är att arbetet 
med att minska miljöproblemen lokalt inte får ske på bekostnad 
av miljön i ett internationellt perspektiv. Den andra viktiga för-
ändringen är att man får anse ett mål uppfyllt om förutsättning-
arna för att uppnå målen är uppfyllda. Under år 2012 kom också 
Länsstyrelsen i Skåne med nya åtgärder som i viss mån var anpas-
sade efter det nya systemet. 

För att på lokal nivå medverka till att uppnå de regionala och na-
tionella målen har Lomma kommun sedan år 2004 arbetat med 
att ta fram och anta lokala miljömål och åtgärder. Miljömålen har 
funnits i fyra olika politiskt antagna dokument. Här har nu samt-
liga antagna miljömål och åtgärder samlats i ett dokument för att 
kunna överblickas i sin helhet. Det har också föreslagits nya lokala 
miljömål, åtgärder och indikatorer för sju av de nationella mil-
jömål som tidigare saknat lokala miljömål. Miljömålen ”Giftfri 
miljö” och ”God bebyggd miljö” har kompletterats med ytterligare 
lokala miljömål, åtgärder och indikatorer. Utöver det har också en 
”Kunskapsdel” tagits fram med bakgrund och faktaunderlag till 
alla de femton miljömålen.

För en utförligare bakgrund till miljömålen hänvisas till inled-
ningskapitlet i ”Kunskapsdelen”.

Läsanvisningar

Dokumentet är uppbyggt av två delar, en ”Mål- och genomför-
andedel” där mål, åtgärder och indikatorer beskrivs i korthet i en 
enkel lista samt en Kunskapsdel med bakgrund och underlag för 

respektive miljömål. De miljömål och åtgärder som finns i redan 
antagna dokument (Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma 
kommun 2008-2016, Marint naturmiljöprogram för Lomma 
kommun 2010-2020, Energiplan med energistrategi för Lomma 
kommun 2009-2012 och Avfallsplanen i renhållningsordningen 
2012-2015 för Lomma kommun) har lyfts in i ”Mål- och genom-
förandedelen”. Detta för att skapa ett samlat miljömålsdokument 
och därmed göra miljömålsarbetet mer lättöverskådligt. Tanken 
på sikt är att relationen till övriga miljömålsdokument ska förenk-
las och gå mer ”i takt”. 

I Kunskapsdelen finns en kort inledning för varje miljömål med 
den nationella preciseringen av miljömålet. Därefter följer Lomma 
kommuns lokala miljömål, åtgärder och de indikatorer som är 
kopplade till respektive miljömål. 

I Kunskapsdelen finns också det faktaunderlag som ligger till 
grund för Lomma kommuns miljömålsarbete. Den inledande 
delen beskriver hur miljömålsarbetet fungerar på nationell nivå. 
Sedan följer ett avsnitt för varje miljömål med förklarande text om 
bakgrunden till problematiken och en beskrivning av den befintli-
ga situationen nationellt för varje miljömål. Under varje miljömål 
finns också en beskrivning av miljötillståndet i Lomma kommun 
som därmed utgör faktagrunden för Lomma kommuns miljömål 
och åtgärder. Likaså listas de lokala miljömålen för att man lätt 
ska se kopplingen mellan miljötillstånd och de mål som kommu-
nen valt att arbeta med.
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Utgångspunkter för framtagande av 
dokumentet

Av de sexton nationella miljömålen är femton aktuella för Lomma 
kommun eftersom målet ”En storslagen fjällmiljö” av naturliga 
skäl faller bort. Lomma kommun har tidigare arbetat med och 
tagit fram lokala miljömål som finns i fyra olika dokument som 
det fortfarande arbetas efter. Dokumenten är Naturmiljöprogram 
för Lomma kommun 2018-2025, Marint naturmiljöprogram för 
Lomma kommun 2010-2020, Energiplan med energistrategi för 
Lomma kommun 2009-2012 och Avfallsplanen i renhållningsord-
ningen 2012-2015 för Lomma kommun. Under år 2012 började 
den förvaltningsövergripande processen med att anta lokala mål 
för resterande miljömål som tidigare saknats samt att samman-
ställa samtliga miljömål i ett dokument. De miljömål som det ti-
digare saknats lokala miljömål för är ”Frisk luft”, ”Bara naturlig 
försurning”, ”Skyddande ozonskikt”, ”Grundvatten av god kva-
litet” samt i viss mån ”Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning” och 
”God bebyggd miljö”. 

På sikt bör arbetet med alla miljömålen i alla dokument ha samma 
genomförandeperiod. Såväl Mål- och genomförandedelen som 
Kunskapsdelen ska vara beslutade av kommunfullmäktige. Mål- 
och genomförandedelen kommer dock att vara ett dokument som 
bör uppdateras oftare än Kunskapsdelen och det bör ha en relativt 
kort genomförandeperiod, även om vissa åtgärder har längre tids-
ram. För att underlätta denna hantering är det lämpligt att doku-
mentet inte trycks upp utan hanteras digitalt.

Arbetet med att ta fram nya miljömål, åtgärder och indikatorer och 
skapa ett samlat miljömålsdokument har baserats på samtliga för-
valtningars deltagande i processen. Den förvaltningsövergripande 
arbetsgruppen har gemensamt förberett ett förslag på miljömål, åt-

gärder och indikatorer till kommunstyrelsen och respektive nämn-
der. Gruppen har bestått av Agneta Eggeling (upphandling), Ann 
Ellis (kost), Britt-Marie Pettersson (socialförvaltningen), Ingemar 
Nilsson (tekniska förvaltningen), Jeanette Schlaucher (miljö- och 
byggförvaltningen), Lennart Persson (tekniska förvaltningen), 
Lotta Ahlfors (tekniska förvaltningen), Lotte Johannesson (UKF-
förvaltningen), Nicolas Cronberg (miljö- och byggförvaltningen), 
Peter Norlander (VA) samt Helena Björn och Tim Schnoor på pla-
neringsavdelningen. Ansvariga tjänstemän för dokumentets fram-
tagande har varit Helena Björn och Tim Schnoor i egenskap av 
miljöstrateger på planeringsavdelningen.

Under hösten 2012 har målen och åtgärderna varit på tjänsteman-
naremiss för att sedan skickas på remiss till nämnderna under  år 
2013. Kommunstyrelsen godkände dokumenten 26/2-2014 och-
kommunfullmäktige fastställde de kompletterande miljömålen 
20/3-2014.



10

Mål och
genomförande

Genomförande och uppföljning

Både miljömål och åtgärder måste vara verkningsfulla och relevan-
ta. Samtidigt ska de vara realistiska att uppnå och helst mätbara. 
Därför är det viktigt att både mål och åtgärder är väl förankrade i 
den kommunala verksamheten. Till varje åtgärd har huvudansva-
riga och eventuellt delansvariga nämnder kopplats. Dessutom har 
kostnader både för de olika åtgärderna och för eventuella drifts-
kostnader lagts till varje åtgärd. Huvudansvariga nämnder har 
ansvaret för att medel äskas i budgetprocessen och att äskanden 
åtföljs av en fördjupad kostnadsanalys. Mål- och åtgärdsprogram-
met ska integreras i kommunens ordinarie styrsystem och göra 
avtryck i den årliga verksamhetsplaneringen, i budgetarbetet och 
vid årsredovisning. Resultatet av miljöarbetet inom förvaltning-
arna/verksamheterna , som oftast redovisas i form av indikatorer/
nyckeltal, ska årligen sammanfattas i en miljöredovisning.

Som ett led i kommunens kvalitetsarbete och för att underlätta 
uppföljningen av miljömålsarbetet kommer indikatorerna att re-
dovisas i verktyget STRATSYS och då på ett naturligt sätt ingå i 
planering och uppföljning.
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Miljömål Fokusområden Dokument

Begränsad 
klimatpåverkan

Att minska utsläppen av växthusgaser från Lomma kommun genom minskad energi-
användning. Energiplan 

Frisk luft Att påbörja mätningar av luftföroreningar. Nya miljömål

Bara naturlig 
försurning

Utsläppen av försurande ämnen ska vara kända och kommunen ska verka för att 
utsläpp från arbetsredskap ska minska. Nya miljömål

Giftfri miljö Minska utsläppen av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Öka kunskapen av vilka miljö- 
och hälsoskadliga ämnen som finns i Lomma kommun.

MNMP 
Nya miljömål

Skyddande 
ozonskikt

Eliminera användningen av ozonnedbrytande ämnen i kommunens egna kylanlägg-
ningar. Nya miljömål

Säker strålmiljö Minska antalet fall av hudcancer orsakade av UV-strålning, samt skydda människor 
och den biologiska mångfalden från skadliga effekter av strålning. Nya miljömål

Ingen övergödning Kontinuerligt minska utsläpp av kväve och fosfor till vattendrag och kustvatten. MNMP 
Nya miljömål

Sammanfattning av huvudsaklig inriktning 
för lokala miljömål

Avfallsplan = Avfallsplan i 
renhållningsordningen 2012-
2015 för Lomma kommun

Energiplan = Energiplan 
med energistrategi för 
Lomma kommun 2009-2012

MNMP = Marint 
naturmiljöprogram för 
Lomma kommun 2010-2020

NMP = Naturmiljöprogram 
med grönplan för Lomma 
kommun 2008-2016
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Miljömål Fokusområden Dokument

Levande sjöar och 
vattendrag Återskapa vattenmiljöer och höja kvaliteten på befintliga vattenmiljöer. NMP

Grundvatten av 
god kvalitet Uppnå god kännedom om kommunens känsliga grundvattenförekomster. Nya miljömål

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Lomma kommun ska verka för att god tillgänglighet för allmänheten och gynnsam-
ma livsmiljöer för växt och djurlivet längs kusten. Vattenkvaliteten och livsmiljöerna 
för djur och växter i Lommbukten ska förbättras och kunskapen om Lommabukten 
ska öka.

MNMP 
NMP

Myllrande 
våtmarker Våtmarker och dammar åter- eller nyskapas. NMP

Levande skogar De trädmiljöer som finns ska värnas mot exploatering samt att öka andelen gamla 
och stora ädellövträd. NMP

Ett rikt 
odlingslandskap

Den biologiska mångfalden i odlingslandskapet ska förbättras genom att skapa nya 
gröna områden samt bevara och knyta ihop befintliga. NMP

God bebyggd miljö
Kommunen ska vara ett gott exempel genom att bygga ekologisk och socialt hållbart 
och kompensera för negativa effekter som byggande innebär. Kommunen ska också 
arbeta för att öka resor med gång, cykel och kollektivtrafik. 

Avfallsplan 
MNMP
NMP
Nya miljömål

Ett rikt växt och 
djurliv

Den biologiska mångfalden, både naturtyper och arter ska ges förutsättningar att 
behållas och utvecklas.

MNMP 
NMP



AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 13
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Begränsad klimatpåverkan

Mål och
genomförande

1. Begränsad klimatpåverkan
Lokala miljömål
Lokala miljömål för ”begränsad klimatpåverkan” är antagna 
i ”Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2015-2020”.

Mål för kommunorganisationen

Mål E.1 År 2020 ska kommunen inte använda fossil energi i 
byggnader. 

Mål E.2 År 2020 ska kommunen inte använda fossil el.

Mål E.3 År 2020 ska kommunen ha effektiviserat energianvänd-
ningen (per areaenhet) i sina fastigheter med 30 % jämfört med 
2009.

Mål E.4 År 2020 ska kommunens verksamheter inte använ-
da fossila bränslen i kommunens transporter, resor eller köpta 
transporttjänster.

Mål för kommunen som geografisk enhet (”kommunen”)

Mål E.7 Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska år 2020 vara 
minst 30 % lägre än 1990. 

Mål E.8 Energianvändningen i kommunen ska år 2020 vara 10 
% lägre än genomsnittet för åren 2001-2005. Målet avser slutlig 
energianvändning.

Mål E.9 Utsläppen av växthusgaser från transporter i kommunen 
ska år 2015 vara 10 % lägre än år 2007.

Indikatorer
Byggnader, andel förnybar energi samt restvärme, (%), SBF 
rapporterar.

Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%), 
samtliga förvaltningar rapporterar.

Förnybara drivmedel till kommunens bilar, andel (%), samtliga 
förvaltningar rapporterar.

Sammanfattning av resande inom kommunens verksamheter, 
samtliga förvaltningar rapporterar.

Byggnader, andel förnybar el, (%), SBF rapporterar.

Lokaler, inköpt energi enligt EES med tillagd verksamhetsel nor-
malårskorrigerad, kWh/m2 Atemp, (rapporteras som slutanvänd-
ning och primärenergi) SBF rapporterar.

Nyckeltal som redovisas för arbetet med kommunen som geogra-
fisk enhet kommer att samlas in från nationella källor/beräkningar. 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser (RUS-data), 
ton CO2-ekv/inv, SBF rapporterar.

Den huvudansvariga nämnden är 
markerad med fet stil. 

Kompletteringsmål och åtgärder 
har löpande numrering [”miljö-
mål.lokaltmål.åtgärd”]. 

Åtgärder för redan antagna pla-
ner har en bokstavskombination 
som anger var de kommer från 
samt löpande numrering [”PLAN.
miljömål.åtgärd”].  

AVP = Avfallsplanen i renhåll-
ningsordningen

E = åtgärder i Energiplan och i 
revidering av Energiplan

NMP = åtgärder i Naturmiljö-
programmet

MNMP = åtgärder i Marina 
Naturmiljöprogrammet
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Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Begränsad klimatpåverkan

Mål och
genomförande

Mål / åtgärd Beskrivning Kostnad tkr Drift tkr/
år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

E.1.1 Fossilfri uppvärmning i Kommunens fastighetsbestånd.
Ordinarie

drifts-
budget

 TN

E.1.2 Förnybar energi i Kommunens fastigheter. Inom 
projekt-budget  TN

E.1.3
Minska fastighetsbeståndets påverkan genom investe-
ringar i energieffektiviseringar, beteendepåverkan, samt 
för att fasa ut naturgasen i fastighetsbeståndet.

2 000 Årligen till 
2020 TN

E.1.4
Krav på att nya byggnader ska vara energisnåla passivhus/
plushus samt att de ska ha möjligheter för mikroproduk-
tion av el/energi.

Inom 
projekt-budget   TN

E.1.5 Finjustera gatubelysningen samt göra upp en belysnings-
plan. 500 (2016) 2016 TN

E.1.6 Arbeta med att ta fram en handlingsplan för energibespa-
ringar inom IT.

Ordinarie 
budget 2017 KS

E.1.7 Använda en resepolicy för att minska effekterna av kom-
munens resor.

Investeringar
infra-

struktur
som identifie-

ras inom
arbetet.

2015/
2016/
2017

KS

Slutenergianvändning per invånare och sektor (kWh per invåna-
re), SBF rapporterar.

Andel miljöbilar av totalt antal bilar i hela den geografiska kom-
munen, (%), SBF rapporterar.

Utsläpp av växthusgaser från transporter inom kommunens grän-
ser (RUS-data), ton CO2-ekv/inv, SBF rapporterar.

Beräkningar av primärenergianvändning och koldioxidutsläpp 
från Kommunens samtliga verksamheter ska göras minst vartan-
nat år. Beräkningarna ska redovisas för upphandlade entreprena-
der när så är möjligt. 
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AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Begränsad klimatpåverkan

Mål och
genomförande

Mål / åtgärd Beskrivning Kostnad tkr Drift tkr/
år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

E.1.8 Upprätta tydliga riktlinjer för vilka bilar som ska köpas in 
och hur bilparken ska förvaltas.

Inköps-policy:
ordinarie
budget;

Miljöbilspool:
kostnad
behöver
bedömas
i senare
skede.

2015/
2017 KS

E.1.9
Investera i infrastruktur för miljövänlig tankning för att 
öka möjligheten att ha miljöbilar inom kommunen som 
geografisk enhet.

Investerings-
kostnader

för
laddstolpar.

2017/
2018

KS/
TN

E.1.10

Ta fram en upphandlingspolicy som tydligt anger hur 
energi och andra miljökrav ska ställas i kommunens verk-
samheter, inklusive kommunens entreprenader. I planen 
ska tydligt anges hur kraven ska följas upp.

150 2016 KS

E.1.11
Utbilda och informera upphandlande personal om håll-
bara
upphandlingar.

15  KS

E.1.12
Minska utsläpp relaterade till matkonsumtion genom att 
öka andelen vegetarisk mat som serveras i Kommunen 
(Åtgärd 9).

Ordinarie 
budget  BUN

E.1.13 Utöka kommunens dialog med kraftbolagen om risker 
och sårbarheter i el- och värmesystem.

Ordinarie 
budget  KS

E.1.14 Kommande Styrel-projekt ska genomföras. Ordinarie 
budget Vid behov KS
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Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Begränsad klimatpåverkan

Mål och
genomförande

Mål / åtgärd Beskrivning Kostnad tkr Drift tkr/
år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

E.1.15

Åtgärderna i kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska 
genomföras enligt i den fastställd plan. Tillse att kom-
mande risk- och sårbarhetsanalyser tar anpassning till ett 
förändrat klimat i hänsyn.

Ordinarie 
budget Vid behov KS

E.1.16 Inom kommunen ska finnas medel riktade till lärares fort-
bildning inom miljö- och klimatarbete. 50  BUN

E.1.17 Solpotentialskarta för Lomma kommun. 200 Ordinarie 
budget 2018 KS

E.1.18 Miljörabatter på byggavgifter. 25 5-15/
bygglov  MBN

E.1.19 Kommunikationsarbete, genomförande av kampanjer och
utbildning för anställda. 75 

KS/
TN/

MBN

E.1.20 Energirådgivning ska fi nnas för kommunens medborgare. 200  Om be-
hov finnes TN

E.1.21 Utökad energitillsyn. 130  MBN
E.1.22 Medlemskap i klimatkommunerna. 10 2016 KS

E.1.23 Energi och klimat i fysisk planering. Ordinarie 
budget  KS

E.1.24 Miljö och energi i Lommas näringsliv. Ordinarie 
budget  KS
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AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Frisk luft

Mål och
genomförande

2. Frisk luft
Lokala miljömål
Mål 2.1 Skadlig påverkan av partiklar PM10 och PM2.5, kväveoxi-
der, VOC, marknära ozon och bens(a)pyren ska minska.

Indikatorer
Halten av partiklar PM10 och PM2,5, kväveoxid, marknära ozon, 
bens(a)pyren, VOC och ozon luft på ett antal utvalda mätpunkter 
i Lomma kommun. Miljöförvaltningen ansvarar för insamlande. 
Data för denna indikator hämtas från nationella databaser (RUS 
emissionsdatabas) tills dess att egna mätningar eller beräkningar 
kan användas som underlag. Data samlas in årligen.

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

Mål 2.1 Skadlig påverkan av partiklar PM10 och PM2.5, kväveoxider, 
VOC, marknära ozon och benspyren ska minska. 

Åtgärd 2.1.1
Halterna av vilka luftföroreningar som är intressant för Lomma 
ska utredas, samt möjligheterna att mäta eller spridningsbe-
räkna dessa.

50 2015 MBN

Åtgärd 2.1.2
Vid upphandling av driftsentreprenad ska maskiner och fordon 
uppfylla långt gående miljökrav med avseende på utsläpp till 
luft.

20 2016 TN

Åtgärd 2.1.3
En översyn ska ske av de lokala miljö- och hälsoskyddsföre-
skrifterna med avseende på eldning av trädgårdsavfall till 
2014. 

2014 MBN

Åtgärd 2.1.4 En utredning ska göras om var småskalig vedeldning orskar 
problem i kommunen. 100 2015 MBN
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
Bara naturlig försurning

3. Bara naturlig försurning
Lokala miljömål
Mål 3.1 Utsläppen av försurande ämnen i kommunen ska fortsätta 
minska.

Indikatorer
Halter av kväveoxider och svaveloxid som släpps ut inom kom-
munen. Miljöförvaltningen ansvarar för insamlande.

Data för denna indikator hämtas från nationella databaser (RUS 
emissionsdatabas) tills dess att egna mätningar eller beräkningar 
kan användas som underlag. Data samlas in årligen.

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Sratus 
2014

Mål 3.1 Utsläppen av försurande ämnen i kommunen ska fortsätta 
minska. 

Åtgärd 3.1.1 Uppdaterad information om miljöanpassad teknik och om 
miljöanpassat bränsle ska finnas i hamnen och på hemsidan. 50 1 2015 KS, TN
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Giftfri miljö

Mål och
genomförande

4. Giftfri miljö
Lokala miljömål
Mål 4.1 Förekomsten av ämnen i material och varor i kommunen 
ska inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön.

Mål 4.2 Förorenade områden i kommunen ska senast år 2025 vara 
kända och åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något 
hot mot människors hälsa eller miljön.

Mål 4.3 Kunskapen om förekomst om särskilt farliga ämnen* i 
byggnader i kommunen ska öka.

Mål 4.4 Kunskapen om särskilt farliga ämnen*, bekämpningsme-
del och läkemedelsrester i vattenmiljöer i kommunen ska öka.

Mål 4.5 Kommunen ska främja ekologiskt odlade produkter samt 
fairtradeprodukter.

Mål 4.6 Utsläpp av ämnen som är miljö- eller hälsoskadliga från 
dagvatten ska minimeras.

Mål 4.7 Kommunen ska minimera utsläppen av kadmium till mil-
jön från den egna verksamheten.

Miljömål antagna i ”Marint naturmiljöprogram för Lomma 
kommun 2010-2020”

Mål 2.1 Kunskapen om vilka halter av särskilt farliga ämnen (de-
finierade i SOU 2000:53) som finns i Lommabuktens naturmiljö 
ska ständigt öka.

Mål 2.2 Kunskapen om vilka halter av kemiska bekämpningsme-
del och deras nedbrytningsprodukter som finns i sediment och or-
ganismer i Lommabukten ska ständigt öka.

Mål 2.3 Nedskräpningen av havet och stränderna ska minska.

Mål 2.4 Utsläppen av miljögifter till havet ska minska.

Indikatorer

Andel inhandlad KRAV-mat i kommunal verksamhet (egen mät-
ning). UKF ansvarar för insamlande.

Andel kravodlat jordbruk i kommunen (jordbruksverkets data-
bas). KS ansvarar för insamlande

Tillfällen som kemikalier används i gata och park per år (egen 
mätning).  TF ansvarar för insamlande.

Förorenade områden, antal klassade i riskklass 1 och 2, som iden-
tifierats, undersökts respektive sanerats/åtgärdats (egen mätning). 
MoB ansvarar för insamlande 

Mängd metaller i slam i relation till gränsvärden –särskilt kadmi-
um, bly och kvicksilver, eller samtliga sju metaller med gränsvär-
den: Pb, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn och Cri (egen mätning). VA ansvarar 
för insamlande.
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Giftfri miljö

Mål och
genomförande

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

Mål 4.1 Förekomsten av ämnen i material och varor i kommunen ska 
inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön.

Åtgärd 4.1.1
Vid upphandling av varor eller tjänster där kemikalier används 
ska långt gående kriterier ställas som främjar användandet av 
miljö- och hälsoanpassade produkter. 

Ord verks Kontinu-
erlig KS

Åtgärd 4.1.2 Senast 2014 ska en plan finnas för hur bekämpning av jätte-
loka ska ske. Ord verks 2014 MBN, 

TN
Påbör-

jad

Åtgärd 4.1.3
Vart tredje år med början 2015 ska information ges till allmän-
het och bostadsrättsföreningar om hur ogräsbekämpning fri 
från kemiska bekämpningsmedel kan ske.

20 2015 och 
framåt MBN

Åtgärd 4.1.4
Äldre PVC-mattor/tapeter, med höga halter av ftalater i mjuk-
görare, ska avvecklas i utrymmen som inte är våtutrymmen i 
kommunens lokaler senast till år 2025.

Ordinarie 
underhåll 2025 TN

Mål 4.2
Förorenade områden i kommunen ska senast 2025 vara kän-
da och åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något 
hot mot människors hälsa eller miljön.

Åtgärd 4.2.1 Kommunen ska inventera de 15 verksamheter som omfattas 
av branschklass 1 och 2, enligt MIFO steg 1. 250 2015 MBN

Mängd organiska miljögifter i slam, särskilt nonylfenol, toluen, 
PAH och PCB i relation till riktvärden (egen mätning). VA ansva-
rar för insamlande.

Data över de indikatorer där kommunen utför egna mätningar ska 
samlas in årligen. Övriga med det intervall som ny statistik blir 
tillgänglig.
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Giftfri miljö

Mål och
genomförande

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

Åtgärd 4.2.2
En förstudie ska göras för de 22 nedlagda deponierna i kom-
munen, där en riskbedömning görs och en prioritering av vilka 
deponier för vilka djupare studier bör göras.

50 2016 MBN

Åtgärd 4.2.3 En tidsatt plan för att åtgärda deponier ska tas fram utifrån 
resultatet av förstudien. 10 MBN

Mål 4.3 Kunskapen om förekomst om särskilt farliga ämnen* i bygg-
nader i kommunen ska öka.

Åtgärd 4.3.1 En inventering av särskilt farliga ämnen ska göras i kommu-
nens byggnader. 300 2018 TN

Mål 4.4 Kunskapen om särskilt farliga ämnen*, bekämpningsmedel 
och läkemedelsrester i vattenmiljöer i kommunen ska öka.

Åtgärd 4.4.1

En prioriteringsordning för provtagning och analys av dam-
mar ska tas fram senast 2014, särskild vikt ska läggas på fiske-
vatten. Minst en damm ska sedan årligen provtas och analyse-
ras.

20/
damm

Kontinu-
erlig KS

Mål 4.5 Kommunen ska främja ekologiskt odlade produkter samt fair-
tradeprodukter.

Åtgärd 4.5.1

Ekologisk mat i kommunens verksamheter ska öka till 25% av 
inköpen. Kommunens mål ska justeras uppåt om nationella 
eller regionala mål angående andelen ekologisk mat i offentlig 
sektor ändras till ett högre mål än det Lomma kommun satt 
upp.

340 Kontinu-
erlig BUN

Åtgärd 4.5.2 Lomma kommun ska bibehålla sin Fairtradediplomering och 
intensifiera arbetet. 100 KS

*   Särskilt farliga ämnen så som de är definierade i etappmålet för ”Särskilt farliga ämnen”



22

Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Giftfri miljö

Mål och
genomförande

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

Åtgärd 4.5.3
Lomma kommun ska utreda möjligheterna att samarbeta med 
närliggande kommuner och att dela på en tjänst som ansvarar 
för samordning av Fairtradearbetet.

KS

Mål 4.6 Utsläpp av ämnen som är miljö- eller hälsoskadliga från dag-
vatten ska minimeras.

Åtgärd 4.6.1 En översikt ska göras över dagvattensystemet och en VA-plan 
med dagvattenpolicy ska tas fram senast 2014. Ord verks 2015 TN Påbör-

jad

Åtgärd 4.6.2 Saltning av vägar och andra ytor ska minimeras och andra me-
toder utredas senast 2017. Ord verks 2017 TN

Mål 4.7 Kommunen ska minimera utsläppen av kadmium till miljön 
från den egna verksamheten.

Åtgärd 4.7.1 En utredning om möjligheterna för en rötgasanläggning för 
slam och tång ska tas fram senast 2015. 70 2015 KS

MNMP.4.1 Lomma kommun ska senast 2011 utreda förutsättningarna för 
etablering av båtbottentvätt i Lomma hamn (3-VII).  2011 KS *

* Förutsättningar finns, ansökan om medel pågår
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande

Skyddande ozonskikt

5. Skyddande ozonskikt

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

Mål 5.1 Inga utsläpp av ozonnedbrytande ämnen ska ske från kom-
munens verksamheter.

Åtgärd 5.1.1 Inga åtgärder för målet är aktuella. Idag sker inga utsläpp från 
kommunens verksamheter.

Lokala miljömål
Mål 1 Inga utsläpp av ozonnedbrytande ämnen ska ske från kom-
munens verksamheter.

Indikatorer
Mängd installerad HCFC och HFC installerad i kommunen och i 
kommunens verksamheter (kg, egen mätning). MoB ansvarar för 
insamlande.

Data ska samlas in årligen.
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
Säker strålmiljö

6. Säker strålmiljö

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

Mål 6.1 År 2020 ska antalet årliga fall av hudcancer orsakade av UV-
strålning inte vara fler än år 2000.

Åtgärd 6.1.1
På kommunens skolgårdar och förskolor ska skugga alltid fin-
nas på någon plats. I första hand ska denna skapas av gröna 
miljöer. 

Ord verks Kontinu-
erlig TN

Åtgärd 6.1.2 Information om skadliga verkningar av solning ska finnas på 
kommunens badplatser. 50 2015 MBN, 

TN

Åtgärd 6.1.3
En riktad insats ska årligen göras till skolor, förskolor om infor-
mation om skadliga effekter av solljus och betydelsen av att 
minska användningen av kemiska solskyddsmedel.

Ord verks BUN

Mål 6.2 Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas 
mot skadliga effekter av strålning.

Åtgärd 6.2.1 Lomma kommun ska verka för en nedgrävning av den 400 kV 
kraftledning som går genom kommunen. Ord verks Kontinu-

erlig KS

Lokala miljömål
Mål 1 År 2020 ska antalet årliga fall av hudcancer orsakade av 
UV-strålning inte vara fler än år 2000.

Mål 2 Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyd-
das mot skadliga effekter av strålning.

Indikatorer
Antalet fall av hudcancer i Lomma kommun (Socialstyrelsens sta-
tistik). MoB ansvarar för insamlande.

Data ska samlas in årligen eller med samma frekvens som data 
uppdateras.
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande

Ingen övergödning

7. Ingen övergödning
Lokala miljömål
Mål 1 De vattenburna utsläppen av kväve- och fosforföreningar 
från mänsklig verksamhet till vattendrag och kustvatten ska mins-
ka kontinuerligt från 1995 års nivå.

Miljömål antagna i ”Marint naturmiljöprogram för Lomma 
kommun 2010-2020”

Mål 3.1 Vattenburna utsläpp av fosforföreningar från mänsklig 
verksamhet till vattendrag och kustvatten ska minska kontinuer-
ligt från 1995 års nivå.

Mål 3.2 Kväveutsläppen till Lommabukten från Höje å och Lödde 
å/Kävlingeån ska minska kontinuerligt från 1995 års nivå.

Mål 3.3 Åtgärder ska vidtas som ytterligare minskar näringsbe-
lastningen i Lommabukten.

Indikatorer

Mängd utsläpp av kväve och fosfor från Borgeby reningsverk 
(egen mätning). VA ansvarar för insamlande.

Antal enskilda avlopp, godkända och icke godkända (egen mät-
ning). MoB ansvarar för insamlande.

Koncentration av flödesviktade kväve- och fosforhalter i Lödde 
å/Kävlingeån och Höje å (egen mätning). KS ansvarar för 
insamlande.

Utbredning av ålgräsängar i Lommabukten (egen mätning). KS 
ansvarar för insamlande.

Data samlas in årligen, data för ålgräsängar med det intervall som 
inventeringar utförs..

Data till grund för dessa indikatorer ska rapporteras in av ansvarig 
förvaltning. Data samlas in årligen, data för ålgräsängar dock vart 
femte år.
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
Ingen övergödning

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

Mål 7.1
De vattenburna utsläppen av kväve- och fosforföreningar 
från mänsklig verksamhet till vattendrag och kustvatten ska 
minska kontinuerligt från 1995 års nivå.

Åtgärd 7.1.1 Kommunen ska aktivt verka för att arealen våtmarker och 
skyddszoner längs vattendragen utökas.

Å-samar-
betena

Egen 
budget

Kontinu-
erlig KS

Åtgärd 7.1.2
Vid framtagning av nya planer och detaljplaner ska det tillses 
att dagvatten ska fördröjas och tas om hand så nära källan 
som möjligt. 

Markin-
köp kan 
komma 
ifråga, alt 
exploate-
ringsavtal

Kontinu-
erlig KS, TN

Åtgärd 7.1.3 Arbetet med att ansluta enskilda avlopp till Lomma kommuns 
VA system ska fullföljas så långt det är möjligt. 40 2016 MBN, 

TN

Pågå-
ende*

Åtgärd 7.1.4 Kommunen ska ställa krav på bästa miljöanpassade teknik på 
de avlopp som inte kan ansluta sig till kommunens spillvatten. 50 Kontinu-

erlig
MBN, 
TN

MNMP.7.1

Lomma kommun ska medverka aktivt i vattenrådens arbete 
med landskapsvård och minskning av närsaltsutsläpp. Senast 
2021 ska Lommabukten ha uppnått god ekologisk status i en-
lighet med EU’s ramdirektiv för vatten. (2-I)

 2020 KS Pågå-
ende

MNMP.7.2

Lomma kommun ska stödja entreprenörer och yrkesfiskare 
som vill nyttja Lommabukten för utveckling av blåmusselod-
lingar. I planförslaget för Kustvatten i den nya översiktsplanen 
markeras områden där musselodlingar skulle kunna placeras 
inom kommunens del av bukten.
Senast 2012 ska kommunen ha utrett möjligheterna till stor-
skaliga musselodlingar i bukten. (2-II)

 2020 KS

Pilot-
projekt  

av-
slutas 
2014

* Uppföljning av skattekollektivets subventionering bör göras för att sä-
kerställa att denna ligger på rätt nivå samt följer VA:s avskrivningsplan
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande

Levande sjöar och vattendrag

8. Levande sjöar och vattendrag

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

NMP MÅL 
8.1

Lomma kommun ska verka för en ökning av naturlig vattenre-
ning, biologisk mångfald och rekreationsvärden i och vid dam-
mar och vattendrag.

NMP 
DELMÅL 
8.1.1

För att säkra och utveckla naturmiljövärden knutna till kom-
munens dammar ska fler dammar skyddas genom bildande av 
nya naturreservat.

NMP Åtgärd 
8.1.1.1 Naturreservat ska bildas för att skydda dammar. Befintlig 

budget
Befintlig 
budget tom 2022 KS

Åtgärden 
hanteras un-
der miljömål 
”Ett rikt växt 
och djurliv” 

Nya naturreservat ska bildas enligt naturreservatsplanen. 

Lokala miljömål
Miljömål antagna i ”Naturmiljöprogram för Lomma kom-
mun, 2018-2025 ”

I tabellen listas mål och åtgärder för miljömålet ”Levande sjöar 
och vattendrag”. Nedan listas indikatorer och nyckeltal som kopp-
las till dessa i nuvarande Naturmiljöprogram.

Indikatorer

 NMP 8.1.1.1 Antal och yta dammar inom naturreservat.

NMP 16.1.1.2 Yta naturreservat (landbaserade och totalt). 
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
Levande sjöar och vattendrag

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

NMP Delmål 
8.1.2

Lomma kommun ska medverka i vattenråd för att utveckla vat-
tenrening, biologisk mångfald och rekreationsvärden i och vid 
dammar och vattendrag.

NMP Åtgärd 
8.1.2.1

Lomma kommun ska fortsatt vara en aktiv deltagare i Höje å 
vattenråd, och verka för att följa åtgärdsprogrammet för Höje 
å.

Befintlig 
budget

Befintlig 
budget tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
8.1.2.2

Lomma kommun ska fortsatt vara en aktiv deltagare i Kävling-
eåns vattenråd, och verka för att följa vattenvårdsprogrammet 
för Kävlinge å.

Befintlig 
budget

Befintlig 
budget tom 2025 KS

NMP Delmål 
8.1.3

System för dagvattenavrinning anpassas för att öka naturlig 
vattenrening och biologisk mångfald.

NMP Åtgärd 
8.1.3.1

Vid detaljplanering och exploatering ska kulverterade diken 
kartläggas och lämpliga åtgärder ska utredas.

Inom pro-
jekt

Inom 
projekt tom 2025 KS, TN 
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande

Levande sjöar och vattendrag
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
Grundvatten av god kvalitet

9. Grundvatten av god kvalitet

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status

Mål 9.1 Grundvattnet i kommunen ska ha fortsatt god kvantitativ och 
kvalitativ status.

Åtgärd 9.1.1 Prioriterade områden för känsliga grundvattenförekomster ska 
tas fram. Ord verks KS Färdigt

Åtgärd 9.1.2 Kommunen ska fortsatt verka för att Alnarpsströmmen finns 
kvar som resurs för framtiden. 

I budget 
idag KS Pågå-

ende

Lokala miljömål
Mål 1 Grundvattnet i kommunen ska ha fortsatt god kvantitativ 
och kvalitativ status.

Indikatorer
Mätningar av uttag från Alnarpsströmmen samt mängder av 
bekämpningsmedel i densamma (Samarbetskommittén för 
Alnarpsströmmen). KS/MOB ansvarar för insamlande.

Data hämtas in med samma intervall som mätningar genomförs.
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård

10. Hav i balans samt levande kust och 
skärgård

Lokala miljömål
Miljömål antagna i ”Marint naturmiljöprogram för Lomma 
kommun 2010-2020”

Mål 4.1 Kommunen ska verka för god framkomlighet för allmän-
heten och gynnsamma livsmiljöer för växt- och djurlivet längs 
kusten. Allmänheten ska kunna vandra längs med kommunens 
kustlinje med undantag för fågelskyddsområden i kommunens 
norra och södra delar.

Mål 4.2 Kunskapen om Lommabuktens naturvärden ska öka 
inom förvaltningar och nämnder.

Mål 4.3 Biologiskt värdefulla marina miljöer ska värnas.

Mål 4.4 Biologiskt värdefulla miljöer längs stränderna ska värnas 
och de ekologiska korridorerna bindas samman.

Mål 4.5 Åtgärder som vidtas för att motverka stranderosion ska, 
så långt möjligt, verka för att bibehålla strändernas ekologiska, 
sociala och estetiska värden.

Mål 4.6 Lommabukten ska uppnå god ekologisk och kemisk sta-
tus i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Mål 4.7 Kommunen ska verka för att en utveckling av ett hållbart 

fiske och ett bevarande av det lokala fisket i kommunen.

Mål 4.8 Kommunen ska verka för höga natur- och kulturupplevel-
ser längs kusten.

Mål 4.9 Näringar, rekreation och annat nyttjande av havet och 
kusten ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas.

Mål 4.10 Beredskapen vid oljeutsläpp som når stränderna i kom-
munen ska vara god.

Kommunen skall verka för god framkomligheten och gynnsamma 
livsmiljöer för växt- och djurlivet längs kusten och vattendragens 
stränder. Allmänheten skall kunna vandra längs med kommunens 
kustlinje med undantag för fågelskyddsområden i kommunens 
norra och södra delar. inom förvaltningar och nämnder.

Miljömål antagna i ”Naturmiljöprogram för Lomma kom-
mun, 2018-2025 ”

I tabellen listas mål och åtgärder för miljömålet ”Hav i balans samt 
levande kust och skärgård”. Nedan listas indikatorer och nyckeltal 
som kopplas till dessa i nuvarande Naturmiljöprogram.
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
Hav i balans samt levande kust 
och skärgård

Indikatorer

Areal skyddat vatten (marina reservat,egen mätning). KS ansvarar 
för insamlande. Data ska samlas in årligen.

NMP 10.1.1.1 Reviderat program.

NMP 10.1.1.2 Yta skyddade marina områden.

NMP 10.1.1.3 Antal invasiva kärlväxtarter utmed kusten.
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

MNMP.10.1 Lomma kommun ska arbeta aktivt med kustzonsförvaltning på 
lokal, regional och internationell nivå. (1-I) KS Pågå-

ende

MNMP.10.2

Lomma kommun ska utöka sitt samarbete med Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen samt Kustbe-
vakningen. En beredskapsplan för oljeskadeskydd baserad på 
en risk- och sårbarhetsanalys ska finnas senast 2013. (1-II)

KS

Pågå-
ende, 
klart 
2014

MNMP.10.3 Lomma kommun ska vara medlem i KIMO Baltic Sea från och 
med 2011. (1-III) KS Fär-

digt

MNMP.10.4

Lomma kommun ska fortsätta sitt arbete med ett lokalt kust-
vattenråd och ska i sitt planerings- och åtgärdsarbete utnyttja 
den kunskap och erfarenhet som finns hos medlemmarna. 
Vattenrådet ska vara öppet för alla och information om vatten-
rådet och dess aktiviteter ska finnas tillgängligt på kommunens 
hemsida. Möjligheten att skapa ett formellt kustvattenråd ska 
utredas senast 2011. (1-IV)

KS Fär-
digt

MNMP.10.5
Lomma kommun ska utarbeta en strandskyddsplan som med 
ett helhetsperspektiv på Lommabuktens stränder ser till all-
mänhetens behov och ekosystemets krav. (1-V)

MBN Pågå-
ende

MNMP.10.6 Senast 2011 ska en toalettavfallsanläggning för fritidsbåtar fin-
nas i Lomma hamn. (2-III) KS, TN Fär-

digt

MNMP.10.7
Lomma kommun ska arbeta för att miljöövervakningen i Lom-
mabukten utökas enligt förslag, i egen regi eller via andra ak-
törer. (3-I)

KS Pågå-
ende

MNMP.10.8
Lomma kommun ska senast 2013 ha utarbetat en strategi för 
ett långsiktigt arbete med stranderosion som ser till skyddsbe-
hovet, allmänhetens behov och ekosystemets krav. (3-II)

KS, 
MBN, 
TN

Pågå-
ende

MNMP.10.9 Lomma kommun ska senast 2011 utreda förutsättningarna för 
att fiska plast ur havet. (3-VIII) KS Pågå-

ende



34

Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
Hav i balans samt levande kust 
och skärgård

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

MNMP.
10.10

Lomma kommun ska satsa på utveckling av lokalt anpassad 
marin naturpedagogik till förskolor och grundskolor, i samar-
bete med universitet och högskolor. (4-III)

BUN, 
KS

Pågå-
ende

NMP MÅL 
10.1

Kommunen ska verka för en ökad biologisk mångfald i kust-
områden.

NMP 
Delmål 
10.1.1

Kommunen ska utveckla och skydda gynsamma livsmiljöer för 
växt och djurlivet längs kustens stränder.

NMP Åtgärd 
10.1.1.1

Mål och åtgärder i det Marina naturmiljöprogrammet för Lom-
ma kommun ska uppdateras.

Ordinarie 
verksam-
het

2018-2020 KS 

NMP Åtgärd 
10.1.1.2

Hänsynsområden för marina naturvärden som är utpekade i 
ÖP 2010 ska skyddas som marina naturreservat.

Befintlig 
budget

Befintlig 
budget 2018 KS 

NMP Åtgärd 
10.1.1.3

Årliga insatser ska minska utbredningen av invasiva arter som 
hotar kustmiljöns flora.

Inom 
projekt

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2025
KS, 
MBN, 
TN

NMP Åtgärd 
10.1.1.4

Ett GIS-lager ska utvecklas för registrering av lämplig målnatur-
typ och biotop i specifika zoner längs kustens stränder.

Ordinarie 
verksam-
het

2020 KS 

NMP MÅL 
10.2

Kommunens klimatanpassningsarbete ska leda till att natur-
miljöskador på grund av ett förändrat klimat minimeras

NMP Delmål 
10.2.1

Utsatta kuststräckor ska vara anpassade för att möta framtida 
klimatförändringar med minimal negativ påverkan på den bio-
logiska mångfalden.

NMP Åtgärd 
10.2.1.1

Åtgärder som genomförs i kustzonen ska alltid remitteras till 
ekologisk kompetens.

Ordinarie 
verksam-
het

2018-2020 Alla
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

NMP MÅL 
10.3

Kommunen ska verka för utveckling av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster i Öresund.

NMP Delmål 
10.3.1 Öresund ska få ett ökat skydd.

NMP Åtgärd 
10.3.1.1

Kommunen ska aktivt verka för att Öresund skyddas i högre 
utsträckning än idag.

Ordinarie 
verksam-
het

2018-2020 KS

NMP Delmål 
10.3.2 Öresund ska få ett vattenråd.

NMP Åtgärd 
10.3.2.1

Kommunen ska aktivt verka för en lokal plattform i form av ett 
kustvattenråd för Öresund.

Ordinarie 
verksam-
het

2018-2020 KS
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
Myllrande våtmarker

11. Myllrande våtmarker

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

NMP MÅL 
11.1

Lomma kommun ska verka för en ökning av vattenkvaliteten, 
den biologiska mångfalden och rekreationsvärdena som är 
knutna till kommunens våtmarker.

NMP Delmål 
11.1.1

Lomma kommun ska medverka i regionala vattenråd för att ut-
veckla vattenrening, biologisk mångfald och rekreationsvärden 
inom avrinningsområden till Höje å och Kävlingeån.

Åtgärden 
hanteras un-
der miljömål 
”Levande 
sjöar och 
vattendrag” 

Lomma kommun ska fortsatt vara en aktiv deltagare i Höje å 
vattenråd, och verka för att följa åtgärdsprogrammet för Höje 
å.

Lokala miljömål

Miljömål antagna i ”Naturmiljöprogram för Lomma kom-
mun, 2018-2025 ”

I tabellen listas mål och åtgärder för miljömålet ”Myllrande våt-
marker”. Nedan listas indikatorer och nyckeltal som koppplas till 
dessa i nuvarande Naturmiljöprogram.

Indikatorer

NMP 13.1.1.1 Färdig utredning och framtagtet GIS.lager. 

NMP 13.1.1.2 Färdig kampanj. 
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande

Myllrande våtmarker

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

Åtgärden 
hanteras un-
der miljömål  
”Levande 
sjöar och 
vattendrag” 

Lomma kommun ska fortsatt vara en aktiv deltagare i Höje å 
vattenråd och verka för att följa vattenvårdsprogrammet för 
Kävlinge å. 

NMP Delmål 
11.1.2

Kommunen ska verka för att skydda, utveckla och skapa artrika 
småvatten.

Åtgärden 
hanteras 
under mil-
jömål ”Ett 
riktodlings-
landskap” 

En kartläggning och beskrivning av befintliga och historiska 
småbiotoper i det öpnna landskapet ska tas fram. 

Åtgärden 
hanteras 
under mil-
jömål ”Ett 
riktodlings-
landskap”

Markägare till småbiotoper ska informeras om skyddet och 
dess omfattning.
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
Levande skogar

12. Levande skogar

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

NMP MÅL 
12.1

Lomma kommun ska verka för att bevara, utveckla och skapa 
biologiskt och rekreativt värdefulla trädmiljöer.

NMP Del-
mål 12.1.1 Större yta trädmiljöer ska vara skyddad som naturreservat.

NMP Åtgärd 
12.1.1.1 Trädmiljöer ska skyddas genom naturreservatsbildning. Befintlig 

budget
Befintlig 
budget tom 2025 KS 

NMP Del-
mål 12.1.2

Kommunen ska verka för att fortsatt utveckla skogsmiljöer 
med hög biologisk mångfald.

Lokala miljömål
Miljömål antagna i ”Naturmiljöprogram för Lomma kom-
mun, 2018-2025 ”

I tabellen listas mål och åtgärder för miljömålet ”Levande skogar”. 
Nedan listas indikatorer och nyckeltal som koppplas till dessa i 
nuvarande Naturmiljöprogram.

Indikatorer
NMP 12.1.1.1 Skogsareal skyddad som naturreservat.

NMP 12.1.2.1 Färdig trädpolicy.

NMP 12.1.2.2 Färdig utredning och skapat GIS-skikt.

NMP 12.1.2.3 Antal skyddsvärda träd och evighetsträd som är 
avtalsskyddade.

NMP 16.1.2.2 Färdig granskning.

NMP 12.2.1.1 Färdig utredning.

NMP 15.2.3.1 Färdig utredning.
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande

Levande skogar

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

NMP Åtgärd 
12.1.2.1

En kommunövergripande trädpolicy ska tas fram. Policyn ska 
innefatta utredning, åtgärder och rutiner för att både kortsik-
tigt och långsiktigt öka den biologisk mångfalden. Policyn ska 
verka för att gynna ädellövträd och gamla träd samt bevara 
död ved i olika former. Utbredningen av invasiva arter ska mot-
verkas.

80 2020 KS, TN 

NMP Åtgärd 
12.1.2.2

Värdefulla träd och trädmiljöer ska identifieras och kartläggas 
geografiskt. 20 2020 KS

NMP Åtgärd 
12.1.2.3

Lomma kommun ska verka för att skyddsvärda träd och evig-
hetsträd pekas ut och om möjligt skyddas.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
12.1.2.4 Åldersstrukturen i trädbestånden  ska utvecklas.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
12.1.2.5

Lomma kommun ska eftersträva en aktiv dialog med ägare 
av värdefulla trädmiljöer för att främja en naturvårdsinriktad 
skötsel.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2015 KS

Åtgärden 
hanteras 
under miljö-
mål ”Ett rikt 
växt- och 
djurliv”

Föreskrifter och skötselplaner till befintliga reservat ska gran-
skas och vid behov uppdateras. 

NMP Delmål 
12.1.3

Miljökompensation utvecklas för att optimera värdering och 
kompensation av träd.

NMP Åtgärd 
12.1.3.1

Kompensationsstrategi för träd och buskar ska tas fram. Lämp-
liga åtgärder för kontinuitet, biologiska och rekreativa värden, 
arter samt målbild ska utredas.

100 2021 KS 
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
Levande skogar

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

NMP MÅL 
12.2 Värna barnens egna skogsmiljöer.

NMP Delmål 
12.2.1

Barns naturrekreation till skogs ska öka genom att tillvarata 
och upplysa om lämpliga skogsmiljöer för upplevelse, fantasi 
och lärande.

 NMP Åtgärd 
12.2.1.1

Strukturer och platser som är viktiga att bevara för barnens 
upplevelsevärden i skogen ska utredas. 50 2020-2022

KS,  
BUN, 
KFN

Åtgärden 
hanteras 
under mil-
jömål  ”God 
bebyggd 
miljö” 

Utred möjligheten att skapa aktivitetsstråk för barn. Stråket 
bör innehålla stationer med äventyrliga och lekfulla upplevel-
ser med koppling till naturen. 
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande
Ett rikt odlingslandskap

13. Ett rikt odlingslandskap

Mål / åtgärd Beskrivning Projekt-
kostnad tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar
Sta-
tus 

2014
NMP MÅL 
13.1 Småbiotoper i odlingslandskapet ska bevaras och utvecklas.

NMP Delmål 
13.1.1 Kunskapen om småbiotoper i landskapet ska öka.

NMP Åtgärd 
13.1.1.1

En kartläggning och beskrivning av befintliga och historiska 
småbiotoper i det öppna landskapet ska tas fram. 50 årligen 2023-2024 KS

NMP Åtgärd 
13.1.1.2

Markägare till småbiotoper ska  informeras om skyddet och 
dess omfattning.

Ordinarie-
verksamhet tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
13.1.1.3

Alléplan ska tas fram för att säkra kontinuiteten. Utöver kart-
läggning av befintliga alléer ska utvecklingsområden och lämp-
liga platser för nyskapande identifieras.

tom 2020 KS,TN 

Lokala miljömål
Miljömål antagna i ”Naturmiljöprogram för Lomma kom-
mun, 2018-2025 ”

I tabellen listas mål och åtgärder för miljömålet ”Ett rikt odlings-
landskap”. Nedan listas indikatorer och nyckeltal som koppplas 
till dessa i nuvarande Naturmiljöprogram.

Indikatorer

NMP 13.1.1.1 Färdig utredning och framtaget GIS-lager. 

NMP 13.1.1.2 Färdig kampanj. 

NMP 13.1.1.3 Färdig plan och framtaget GIS-lager. 

NMP 13.2.1.2 Längd ängsblommande väg- och åkerren. 

NMP 13.1.1 Färdig utredning och framtaget GIS-lager. 

NMP 13.3.2.1 Färdig handlingsplan.

NMP 13.3.3.1 Färdig utredning, 
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
Ett rikt odlingslandskap

Mål / åtgärd Beskrivning Projekt-
kostnad tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar
Sta-
tus 

2014
NMP MÅL 
13.2

I odlingslandskapet ska det finnas ett nätverk av ekologiska 
korridorer.

NMP Delmål 
13.2.11

Gröna stråk och ekologiska korridorer i det öppna landskapet 
ska öka.

NMP Åtgärd 
13.2.1.1

Befintliga gröna stråk och ekologiska korridorer ska värnas och 
nya ska etableras vid exploateringar, mångfunktion ska alltid 
övervägas.

Ordinarie 
verksamhet 
samt pro-
jekt

tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
13.2.1.2

Ängsvegetation (med inhemska, icke invasiva arter) ska etable-
ras utmed vägar och åkrar. Hävd ska genomföras med natur-
vårdsslåtter eller naturvårdsbränning.

400 2019-2021 TN, KS

Åtgärden han-
teras under 
Delmål 13.1.1

En kartläggning och beskrivning av befintliga och historiska 
småbiotoper i det öppna landskapet ska tas fram.

NMP MÅL 
13.3

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan kompenseras 
med nya värdefulla biotoper i odlingslandskapet.

NMP Delmål 
13.3.1 Fler kompensationsområden ska finnas i Lomma kommun.

NMP Åtgärd 
13.3.1.1 Fler möjliga kompensationsområden ska pekas ut i ÖP 2020. Ordinarie 

verksamhet tom 2020 KS

NMP Delmål 
13.3.2

Utpekade kompensationsområden ska utvecklas för att på 
bästa sätt gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

NMP Åtgärd 
13.3.2.1

En handlingsplan för utvecklingen av kompensationsområden 
ska tas fram.

Befintlig 
budget tom 2020 KS

NMP Delmål 
13.3.3

Markägare och exploatörer ska vara införstådda med ekosys-
temtjänstbegreppet.

NMP Åtgärd 
13.3.3.1 Möjligheten att handla upp ekosystemtjänster ska utredas Befintlig 

budget tom 2020 KS
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AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
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God bebyggd miljö

14. God bebyggd miljö
Lokala miljömål
Mål 1 Lomma kommun ska vara en förebild i hållbart byggande 
avseende ekologi och hälsa.

Mål 2 Andelen resor som sker med gång, cykel och kollektivtrafik 
ska öka.

Mål 3 Kommunens planering ska beakta sociala värden såsom 
jämställdhet, estetik och social hållbarhet.

Mål 4 Lomma kommun ska säkerställa att minst 30 procent av 
värdefulla kulturmiljöer som fanns år 2012 omfattas av formella 
skydd.

Mål 5 Radonhalter i kommunens byggnader ska vara kända och 
åtgärdade senast 2018.

Mål 6 Trafikbullernivåer utomhus vid bostadsmiljö ska minska 
jämfört med idag.

Mål 7 Kommunen ska aktivt arbeta med anpassning till ett för-
ändrat klimat vid all planering och byggnation.

Mål 8 Fragmentering av park-, natur- och kulturmiljön ska mins-
ka. Befintliga ekologiska korridorer ska inte brytas och nya bar-
riärer ska inte skapas.

Mål 9 Negativa effekter på naturmiljön av exploatering ska mot-
verkas genom att kompensera förlust av ekologiska värden.

Mål 10 Utvecklingen av Lomma kommuns grönstruktur ska öka 
den biologiska mångfalden, minska energiförbrukningen, för-
bättra dagvattenhanteringen, förbättra utomhusklimatet samt bi-
dra med trygghet och trivsel och bidra till att skapa en lånsiktigt 
hållbar stadsmiljö.

Mål 11 Negativa sociala effekter av exploatering ska motverkas 
genom att kompensera förlust av sociala värden.

Mål 12 Dagvattenutsläpp ska inte påverka kommunens vattenfö-
rekomster negativt.

Miljömål antagna i ”Naturmiljöprogram för Lomma kom-
mun, 2018-2025 ”

I tabellen listas mål och åtgärder för miljömålet ”Ett rikt odlings-
landskap”. Nedan listas indikatorer och nyckeltal som koppplas 
till dessa i nuvarande Naturmiljöprogram.

Miljömål antagna i ”Marint naturmiljöprogram för Lomma 
kommun 2010-2020”

Mål 1.1 De områden som avgränsats och definierats som värde-
fulla i det marina naturmiljöprogrammet ska värnas så att identi-
fierade naturmiljövärden bibehålls eller ökar.

Mål 1.2 Allmänhetens intresse för, och kunskap om Lommabuktens 
naturvärden ska öka.

Mål 1.3 Friskvård och rehabilitering med inriktning på naturupp-
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Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
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levelser ska underlättas.

Mål 1.4 Boende i kommunen ska ha god tillgänglighet till natur-
områden kring Lommabukten, dock ej på bekostnad av biologisk 
mångfald.

Miljömål antagna i ”Avfallsplanen i renhållningsordningen 
2012-2015 för Lomma kommun”

Inriktningsmål 1 Verka för avfallsminimering.

Delmål 1.1 Kommunen ska i sina informationsinsatser gällande 
avfall informera om konsumtionens betydelse för avfallsproduk-
tionen och om vilka möjligheter till avfallsminimering och återan-
vändning som finns i kommunen.

Ansvar: De enheter inom kommunen som ansvarar för frågor 
inom avfallsområdet och miljöstrategiskt arbete (kommunens 
renhållningsansvarige på tekniska förvaltningen, kommunens 
miljöstrateg).

Delmål 1.2 Beakta avfallsminimering vid inköp och upphand-
lingar samt arbeta aktivt med att öka kunskapen kring detta.

Ansvar: De enheter inom kommunen som genomför inköp och 
upphandlingar (olika enheter på samtliga förvaltningar). 

Delmål 1.3 Minska mängden mat som kasseras vid kommunens 
egna storkök och restauranger genom att öka medvetenheten och 
kunskapen.

Ansvar: Den enhet inom kommunen som ansvarar för frågor 

inom kostområdet (kostenheten på UKF-förvaltningen).

Inriktningsmål 2 Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av 
farligt avfall.

Delmål 2.1 Andelen farligt avfall i restavfallet ska kontinuerligt 
minska genom förbättrade insamlingssystem och genom att upp-
rätthålla en hög kunskap om farligt avfall hos hushåll samt verk-
samheter i kommunen.

Ansvar: Den enhet inom kommunen som ansvarar för frågor 
inom avfallsområdet (kommunens renhållningsansvarige på tek-
niska förvaltningen).

Inriktningsmål 3 Öka återanvändningen av varor och produkter.

Delmål 3.1 Återanvändningen av varor och produkter ska öka 
inom kommunen

Ansvarig: Den enhet inom kommunen som ansvarar för frågor 
inom avfallsområdet och det miljöstrategiska området (kommu-
nens renhållningsansvarige på tekniska förvaltningen, kommu-
nens miljöstrateg).

Inriktningsmål 4 Maximera återvinning av material och energi.

Delmål 4.1 Kommunen ska stödja en ökad insamling av tidningar 
och förpackningar, mängden förpacknings- och tidningsavfall i 
hushållsavfallet ska därmed minska.

Delmål 4.2 I kommunens fysiska planering ska det finnas väl 
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underbyggda förslag på platser för återvinningsstationer, återvin-
ningscentraler och andra anläggningar för avfallshantering (ex-
empelvis miljöhus och gemensamma avfallslösningar).

Ansvar: Den enhet inom kommunen som ansvarar för frå-
gor inom fysisk planering (planverksamheten på Miljö- och 
byggförvaltningen och planerings- och utredningsenheten på 
Kommunledningskontoret).

Delmål 4.3 Ytterligare öka insamlingen av matavfall. Framförallt 
från restauranger, storkök och butiker. 

Ansvar: De enheter inom kommunen som ansvarar för frågor 
inom avfallsområdet och kostområdet (kommunens renhåll-
ningsansvarige på tekniska förvaltningen och kostenheten på 
UKF-förvaltningen).

Inriktningsmål 5 Verka för effektiva och klimatriktiga 
avfallstransporter.

Delmål 5.1 Minska hushållens egna transporter av avfall genom 
att verka för en återvinningscentral med miljöstation i kommunen.

Ansvar: Den enhet inom kommunen som ansvarar för frågor 
inom avfallsområdet (kommunens renhållningsansvarige på tek-
niska förvaltningen).

Indikatorer

Andel resor med cykel, kollektivtrafik och bil på vissa utvalda 
sträckor (resvaneundersökningar). KS ansvarar för insamlande.

Antal resor med  kollektivtrafik på linjer inom kommunen 
(Skånetrafiken). KS ansvarar för insamlande.

Antal Q(q) märkta byggnader, andel av rödmärkta i kulturmiljö-
programmet. MoB ansvarar för insamlande.

Antal åtgärdade fastigheter för buller av totalt identifierade (egen 
mätning). TF ansvarar för insamlande.

Andel invånare som bor nära (inom 1 km)  livsmedelsbutik (egen 
mätning). KS ansvarar för insamlande.

Andel invånare som bor nära (inom 300 m)  grönområden (egen 
mätning). KS ansvarar för insamlande.

Andel invånare som bor nära (inom 300 m)  kollektivtrafik (egen 
mätning). KS ansvarar för insamlande.

Area grönområden (ingående grönområden är de som beskrivs i 
kommunens naturmiljöprogram, egen mätning). KS ansvarar för 
insamlande.

Mängd insamlat hushållsavfall samt mängd återvinning (statistik 
från avfallsentreprenör). TF ansvarar för insamlande.

Arealer beräknas med hjälp av kommunens geografiska data. 
Definitioner av livsmedelsbutik och grönområden tas fram i sam-
band med att mätning påbörjas. Data samlas in årligen eller med 
det intervall som geografisk underlagsdata uppdateras.

NMP 15.1.1.1 Antal projekt med ökning av naturlik grönstruktur 
vid förskolor och skolor.

NMP 15.1.1.2 Antal naturbaser i Lomma kommun.
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NMP 15.1.1.4 Fördelat material.

NMP 15.1.2.1 Färdig utredning.

NMP 15.1.2.2 Uppdaterad naturguide framtagen.

NMP 15.1.2.4 Färdig strategi.

NMP 15.1.2.5 Antal naturreservat med aktuell information.

NMP 15.1.2.6 Framtaget material.

NMP 15.2.1.1 Antal och total sträcka vandringsleder i Lomma 
kommun.

NMP 15.2.1.2 Färdig vandringsled och ridväg.

NMP 15.2.1.3 Färdig vandringsled.

NMP 15.2.2.1 Antal meditationsplatser.

NMP 15.2.2.2 Framtaget GIS-skikt.

NMP 15.2.2.3 Färdig strategi.

NMP 15.2.3.1 Färdig utredning.

NMP 16.1.1.2 Yta naturreservat (landbaserade och totalt).

NMP 16.1.1.3 Yta landbaserade naturområden.

NMP 15.3.2.1 Andel invånare inom 300 meters avstånd till 
naturområde.

NMP 15.3.2.2 Nyskapade rekreationsytor.

NMP 15.3.4.2 Nytt GIS-skikt.

NMP 15.3.4.5 Framtagen rapport.

NMP 15.3.4.7 Antal insatser/skyltar för att förbättra informationen.

NMP 12.1.2.1 Färdig trädpolicy.

NMP 15.3.5.1 Färdig bristanalys.
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Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

Mål 14.1 Lomma kommun ska vara en förebild i hållbart byggande av-
seende ekologi och hälsa.

Åtgärd 
14.1.1

En lista över detaljplaner och områden som kan bli föremål för 
detaljplaner ska senast 2014 tas fram, där det finns möjlighet 
att påverka de miljökrav som kan ställas i exploateringsavtal. 

Ord verks 2015 KS

Åtgärd 
14.1.2

En processbeskrivning tas fram som ska leda fram till ett håll-
bart ekologiskt byggande i kommunen. Av beskrivningen ska 
framgå vilka ansvariga nämnder och personer i kommunen 
som ska delta i dialoger med byggherrar.

Ord verks 2015
KS,  
MBN, 
TN 

Åtgärd 
14.1.3

Ett innovativt hållbart ekologiskt byggprojekt i form av ett 
pilotprojekt ska skapas i kommunen. Projektet ska skapas till-
sammans med forskare, näringsliv samt med byggherrar.

KS, TN

Åtgärd 
14.1.4

Kommunen ska införa ett årligt pris, som gäller ”Bästa före-
bild för hållbart byggande avseende ekologi och hälsa” senast 
2015.

10 KS, 
MBN

Åtgärd 
14.1.5

Senast 2015 ska kommunen ha antagit och infört en strategi 
för hur exploateringsavtal ska prioritera minskad kemikaliean-
vändning, minskad negativ påverkan på ekosystemtjänster och 
minskad klimatpåverkan i exploateringsprocessen. Samt utrett 
möjligheten till miljöcertifierat byggande.

Ord verks 2015 KS, TN

Åtgärd 
14.1.6

Vid underhåll, om- och nybyggnation av det kommunala fast-
ighetsbeståndet ska hållbara, resurseffektiva och miljöanpas-
sade material, energieffektivisering och sund inomhusmiljö 
prioriteras. Kulturmiljöaspekter ska beaktas.

Mål 14.2 Andelen resor som sker med gång, cykel och kollektivtrafik 
ska öka.
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** Mobility management är ett angreppssätt för att påverka person- och godstransporter genom att uppmuntra användandet av miljöanpassade färdsätt, förbättra tillgänglighet 
för alla människor och organisationer, öka effektiviteten i transporter och markanvändning samt att minska trafiken genom att begränsa antal, längd och behov av motoriserat 
resande.

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

Åtgärd 
14.2.1

En strategisk plan som anger hur kommunen ska öka andelen 
gång- och cykeltrafiken i kommunen ska tas fram. 300 2015 TN

Åtgärd 
14.2.2

Kommunen ska årligen ha minst ett ”Mobility manage-
ment”** arrangemang. 20 KS

Mål 14.3 Kommunens planering ska beakta sociala värden såsom jäm-
ställdhet, estetik och social hållbarhet. 

Åtgärd 
14.3.1

Riktlinjer för hur stadsplanering ska beakta sociala värden ska 
tas fram. Ord verks KS, SN

Mål 14.4
Lomma kommun ska säkerställa att minst 30 procent av de 
värdefulla kulturmiljöer som fanns år 2012 omfattas av for-
mella skydd.

Åtgärd 
14.4.1

När detaljplaner ändras eller nyskapas ska byggnader som 
klassas som bevarandevärda i kulturmiljöprogrammet utredas 
och prövas huruvida de ska Q-märkas i planen.

Ord verks KS *

Åtgärd 
14.4.2

I arbetet med alla nya detaljplaner och områdesbestämmelser 
som berör i kulturmiljöprogrammet utpekade områden (Obs 
att bebyggelse även omfattar miljön mellan husen) ska det i 
lämplig omfattning införas skydds- och varsamhetsbestämmel-
ser till skydd för bebyggelsen. 

Ord verks
Eventuell 
kostnad/
objekt

Kontinu-
erlig KS

Åtgärd 
14.4.3

Ta fram en rutin som avser att det vid alla bygglov som rör 
kulturhistoriskt intressanta byggnader ska finnas ett tillräckligt 
underlag som rör byggnadens kulturvärden. 

40 KS, 
MBN **

* Lilla ”q” för endast byggnader/na och stora ”Q” för miljön och marken kring byggnader
** Då det råder osäkerhet om huruvida en byggnads kulturhistoriska värde ska Malmö mu-
seer kontaktas för utredning.
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AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 
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genomförande

God bebyggd miljö

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

Åtgärd 
14.4.4

Vart 10e år ska det tas fram minst en detaljplan med det pri-
mära syftet att skydda bebyggelsens kulturhistoriska värden. 250 Kontinu-

erlig KS

Åtgärd 
14.4.5

Senast 2017 ska en uppdaterad version av Kulturmiljöprogram 
för Lomma kommun finnas. 100 2017

KS, 
MBN, 
KFN

Mål 14.5 Byggradonhalter i kommunens byggnader ska vara kända och 
åtgärdade senast år 2018.

Åtgärd 
14.5.1

En inventering av radonhalter i kommunens byggnaders ska 
göras och en åtgärdstrategi upprättas med åtgärder så att gäl-
lande riktvärden (200 Bq/m2) kan innehållas i lokaler där barn 
eller vuxna stadigvarande vistas.

75 2014-2018 MBN, 
TN

Mål 14.6 Trafikbullernivåer utomhus vid bostadsmiljö ska minska jäm-
fört med idag. 

Åtgärd 
14.6.1

Ej bullerstörda områden ska definieras och värnas vid allt plan-
arbete. Ord verks Kontinu-

erlig KS

Åtgärd 
14.6.2

Åtgärder mot buller i befintliga miljöer ska ske enligt antagen 
åtgärdsplan. 400 TN

Mål 14.7 Kommunen ska aktivt arbeta med anpassning till ett föränd-
rat klimat vid all planering och byggnation.

Åtgärd 
14.7.1

En klimatanpassningsplan ska finnas senast 2014 där risker 
och behov ska finnas identifierade. Ord verks 2014 KS

Åtgärd 
14.7.2

De planeringsunderlag som behövs i frågan ska vara aktuella, 
av hög kvalitet och följa forskningsläget. 

Äska för 
varje pro-
jekt/un-
derlag 

Kontinu-
erlig KS
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Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

Åtgärd 
14.7.3

Nödvändiga klimatanpassningsåtgärder ska vidtas för att mini-
mera skador på naturmiljön, människors hälsa och egendom. 
Detta ska i möjligaste mån ske utan negativ påverkan på park-, 
natur- och kulturvärden.

Respektive 
projekts 
kostnad

Kontinu-
erlig KS, TN

Mål 14.8
Fragmentering av park-, natur- och kulturmiljön ska minska. 
Befintliga ekologiska korridorer ska inte brytas och nya bar-
riärer ska inte skapas.

Åtgärd 
14.8.1

Kommunen ska aktivt arbeta med att bebyggelse och infra-
struktur förläggs vid redan exploaterade områden vid all pla-
nering och byggnation. Arealen och kvalité av grönområden 
och grönstruktur som exploateras ska mätas och redovisas. 
Ytan av gröna strukturer ska sammantaget öka.

Ord verks Kontinu-
erlig KS

Åtgärd 
14.8.2

En plan för utformning av ekologiska korridorer med konkreta 
exempel på biotoper och skötsel av gröna stråk på kommu-
nens egen mark ska finnas senast 2015. När tillfälle ges ska 
kommunen prioritera att köpa in mark som kan användas som 
ekologiska korridorer.

25
Ev 
markin-
köp

2015 KS

Åtgärd 
14.8.3

Metoder för att öka den biologiska mångfalden i befintliga 
gröna stråk ska utforskas tillsammans med SLU Alnarp. Ett 
försöksområde ska upprättas i urban miljö.

100 KS

Mål 14.9 Negativa effekter på naturmiljön av exploatering ska motver-
kas genom att kompensera förlust av ekologiska värden. 

Åtgärd 
14.9.1

Ett verktyg ska finnas senast 2014 för miljökompensation. 
Detta ska beskriva hur både naturmiljöområdenas kvalitet och 
funktion ska definieras, bibehållas och ersättas vid eventuell 
exploatering . Senast 2015 ska detta verktyg vara implemente-
rat i planerings- och exploateringsprocesserna.

200 2014 KS, TN



51

Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande

God bebyggd miljö

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

Åtgärd 
14.9.2

En analys av kostnader och ekonomiska styrmedel för ekolo-
gisk kompensation ska tas fram senast 2015. 100 KS, TN

Mål 14.10

Utvecklingen av Lommas grönstruktur ska öka den biologiska 
mångfalden, minska energiförbrukningen, förbättra dag-
vattenhanteringen, förbättra utomhusklimatet samt bidra 
med trygghet och trivsel och bidra till att skapa en långsktigt 
hållbar stadsmiljö.

Åtgärd 
14.10.1

Befintliga gröna strukturer i bebyggda miljöer, såsom Lomma 
hamn, ska analyseras med avseende på vilka ekosystemtjäns-
ter dessa levererar, samt hur dessa funktioner kan förbättras.

100 KS, 
MBN

Åtgärd 
14.10.2

Miljöuppföljning av miljöprogrammet för Lomma hamn ska 
fortgå till dess att alla planerade byggetapper är avslutade. 20/etapp MBN Påbör-

jad

Mål 14.11 Negativa sociala effekter av exploatering ska motverkas ge-
nom att kompensera förlust av sociala värden.

Åtgärd 
14.11.11

Ett planeringsverktyg som beskriver hur sociala värden ska 
identifieras och kompenseras ska finnas senast 2015. 100 2015 KS, SN, 

TN

Mål 14.12 Dagvattenutsläpp ska inte påverka kommunens vattenföre-
komster negativt.

Åtgärd 
14.12.1

Vid planering samt om- och nybyggnation ska ekosystemtjäns-
terna för vattenrening, vattenfördröjning och luftrening om 
möjligt säkras på platsen. 

Merkost-
nad om 
det inte 
görs

Kontinu-
erlig KS, TN

Åtgärd 
14.12.2

En informationskampanj till kommunens invånare om vikten 
att inte hårdgöra sin tomt ska genomföras senast 2015. 30 2015 KS, TN

Åtgärd 
14.12.3

Kommunen ska aktivt arbeta med att öka fördröjningen av vat-
ten från egna fastigheter. 

Kontinu-
erlig TN
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
God bebyggd miljö

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

Åtgärd 
14.12.4

Senast 2015 ska en dagvattenpolicy finnas och tillämpas vid all 
planering och byggnation. 2015 TN, KS

AVP.14.1

Kommunen ska i sina informationsinsatser gällande avfall in-
formera om konsumtionens betydelse för avfallsproduktionen 
och om vilka möjligheter till avfallsminimering och återan-
vändning som finns i kommunen. (1.1)

TN, KS Ej på-
börjad

AVP.14.2 Beakta avfallsminimering vid inköp och upphandlingar samt 
arbeta aktivt med att öka kunskapen kring detta. (1.2) Alla

AVP.14.3
Minska mängden mat som kasseras vid kommunens egna 
storkök och restauranger genom att öka medvetenheten och 
kunskapen. (1.3)

UKF Pågå-
ende

AVP.14.4

Andelen farligt avfall i restavfallet ska kontinuerligt minska ge-
nom förbättrade insamlingssystem och genom att upprätthålla 
en hög kunskap om farligt avfall hos hushåll samt verksamhe-
ter i kommunen. (2.1)

TN Pågå-
ende

AVP.14.5 Återanvändningen av varor och produkter ska öka inom kom-
munen. (3.1) TN, KS Pågå-

ende

AVP.14.6
Kommunen ska stödja en ökad insamling av tidningar och 
förpackningar, mängden förpacknings- och tidningsavfall i hus-
hållsavfallet ska därmed minska. (4.1)

TN Pågå-
ende

AVP.14.7

I kommunens fysiska planering ska det finnas väl underbyggda 
förslag på platser för återvinningsstationer, återvinningscen-
traler och andra anläggningar för avfallshantering (exempelvis 
miljöhus och gemensamma avfallslösningar). (4.2)

KS Pågå-
ende

AVP.14.8 Ytterligare öka insamlingen av matavfall. Framförallt från res-
tauranger, storkök och butiker. (4.3)

TN, 
UKF

Pågå-
ende
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande

God bebyggd miljö

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

AVP.14.9 Minska hushållens egna transporter av avfall genom att verka 
för en återvinningscentral med miljöstation i kommunen. (5.1) TN Pågå-

ende

MNMP.14.1
Lomma kommun ska arbeta tillsammans med lokala intres-
seorganisationer för att utveckla vattensporter i bukten samti-
digt som känsliga områden skyddas från störning. (3-V)

KFN, KS Pågå-
ende

MNMP.14.2
Lomma kommun ska i planprocessen arbeta för att möjliggöra 
tysta, bullerfria områden i kustzonen, särskilt i anslutning till 
naturreservaten. (3-VI)

KS, 
MBN

Pågå-
ende

MNMP.14.3

Lomma kommun ska genomföra regelbundna utbildningsda-
gar i naturvård för alla berörda, där havsmiljön är en viktig del 
av innehållet. Kommunen ska utnyttja kompetensförstärkning 
i natur- och miljövårdsfrågor som rör havsmiljön. Vid större 
investeringar i kustzonen ska kommunen ställa krav på att an-
läggningsföretag och andra entreprenörer har relevant kom-
petens i natur- och miljövård. (4-I)

BUN, 
KFN, 
KS, 
MBN, 
SN, TN

Pågå-
ende

MNMP.14.4

Lomma kommun ska senast 2011 utveckla en informations-
strategi som syftar till att öka kommuninvånarnas kunskaper 
om havsmiljön och miljöfrågor som rör kustzonen. Uppdate-
rad information om Lommabuktens naturvärden ska finnas till-
gänglig i tryckt form, på skyltar samt på hemsidan. Kommunen 
ska arbeta aktivt för ett kunskapsutbyte och ett samarbete 
mellan kommunen och ideella föreningar. (4-II)

BUN, 
KFN, 
KS, 
MBN, 
SN, TN

Pågå-
ende

NMP MÅL 
15.1

Intresset, kunskapen och förståelsen för naturmiljön och na-
turvården i Lomma kommun ska öka.

NMP Del-
mål 15.1.1

I skolors och förskolors naturpedagogiska undervisning ska 
kopplingen till den lokala naturen och naturvården öka.
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
God bebyggd miljö

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

NMP Åtgärd 
15.1.1.1

Vid projektering, nyanläggning och ombyggnad på skolor och 
förskolor samt i deras närmiljö ska tillgången på naturmiljöer 
beaktas.

Inom
projekt tom 2025 

TN, 
BUN, 
KS

NMP Åtgärd 
15.1.1.2

Naturbaser ska finnas utplacerade i lämpliga områden nära 
skolor/förskolor. 

Befintlig 
budget * tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
15.1.1.3 Naturnätverk i skolor och förskolor ska stimuleras. Befintlig 

budget tom 2025 BUN, 
KS

NMP Åtgärd 
15.1.1.4

Informationsmaterial om lämpliga platser för naturpedagogik 
ska sammanställas.

Befintlig 
budget 2019 KS

NMP Del-
mål 15.1.2

Kommunen ska sprida kunskap om naturområden, naturvård 
och biologisk mångfald samt verka för att entusiasmera all-
mänheten om naturvärden.

NMP Åtgärd 
15.1.2.1

Möjligheten att skapa en naturpedagogisk mötesplats med 
målgruppsanpassad information om kommunens/områdets 
djur, växter, geologi och kulturhistoria ska utredas.

Inom 
projekt 2019

KS, 
KFN, 
BUN

NMP Åtgärd 
15.1.2.2

Naturguiden ”Natur & tillgänglighet i Lomma kommun” ska 
uppdateras. 150 2021 KS

NMP Åtgärd 
15.1.2.3

Kommuninvånare tilldelas information om den lokala natur-
miljön.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
15.1.2.4

En strategi gällande utvecklingen av intresseväckande och till-
gänglighetsanpassad naturinformation ska tas fram. Strategin 
ska innehålla skyltning samt tryckt och digitalt material.

Ordinarie 
verksam-
het

2020 KS

NMP Åtgärd 
15.1.2.5

Kommunala naturreservat ska namnges och skyltas med 
aktuell, intresseväckande och enhetlig information.

Befintlig 
budget tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
15.1.2.6

Ta fram ett populärvetenskapligt och pedagogiskt informa-
tionsmaterial om ekosystemtjänster till allmänheten.

Ordinarie 
verksam-
het

2020 KS

* Kostnaden är en investering.
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande

God bebyggd miljö

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

NMP MÅL 
15.2

Nyttjandet av naturområden i Lomma kommun för rekreation, 
friluftsliv och välmående ska främjas.

NMP Delmål 
15.2.1

Det ska finnas en god tillgång till vandringsleder med tydlig 
vägledning och rastplatser.

NMP Åtgärd 
15.2.1.1

Lokala vandringsstråk i anslutning till Skåneleden ska 
etableras. 50** 10** tom 2025 KFN, KS

NMP Åtgärd 
15.2.1.2

Vandringsled och ridväg mellan Fjelie by och Fels mosse 
skapas.

Inom 
projekt tom 2024 KS, KFN

NMP Åtgärd 
15.2.1.3

Vandringsled mellan Flädie tegelbruk och banvallen vid 
Leråkra skapas.

Inom 
projekt tom 2024 KS, KFN

NMP Åtgärd 
15.2.1.4 Vandringsled skapas längs Höje å enligt landskapsvårdsplanen. Inom 

projekt tom 2025 KS

NMP Delmål 
15.2.2

Nyttjande av naturen för lugn och ro och hälsofrämjande 
aktiviteter ska öka.

NMP Åtgärd 
15.2.2.1

Minst tre meditationsplatser skapas i kommunens 
naturmiljöer.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2023 KS, KFN

NMP Åtgärd 
15.2.2.2 Lämpliga områden för naturrehabilitering pekas ut.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2024 KS

NMP Åtgärd 
15.2.2.3

En strategi för att nyttja naturområden för spontanidrott och 
hälsofrämjande aktiviteter ska tas fram.

Ordinarie  
budget 2018-2019 KFN, KS

NMP Delmål 
15.2.3 Entusiasmera barn om att vistas i naturen.

NMP Åtgärd 
15.2.3.1

Utred möjligheten att skapa aktivitetsstråk för barn. Stråket 
bör innehålla stationer med äventyrliga och lekfulla upplevel-
ser med koppling till naturen.

50 2022
KS, 
KFN, 
BUN

** Angivna tillkommande kostnader gäller från och med 2019.
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
God bebyggd miljö

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

NMP MÅL 
15.3

Kommuninvånarnas tillgång till natur- och grönområden av 
hög kvalitet ska värnas och utvecklas.

NMP Delmål 
15.3.1 Arealen av allemansrättsliga områden ska öka.

Åtgärden 
hanteras 
under miljö-
mål ”Ett rikt 
växt- och 
djurliv”

Nya naturreservat ska bildas enligt naturreservatsplanen. 

Åtgärden 
hanteras 
under miljö-
mål ”Ett rikt 
växt- och 
djurliv”

Ytan landbaserade naturområden ska öka. 

NMP Delmål 
15.3.2 Boende i kommunen ska ha nära till natur- och grönområden.

NMP Åtgärd 
15.3.2.1

Andelen invånare som har mindre än 300 meter till naturom-
råde större än en halv hektar ska årligen följas upp.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
15.3.2.2

Gröna rekreationsytor ska skapas i eller i nära anslutning till 
Fjelie och Flädie.

Inom 
projekt tom 2025 KS

NMP Delmål 
15.3.4 Kvaliteten i natur- och grönområden ska utvecklas.

NMP Åtgärd 
15.3.4.1 Naturvårdande skötsel ska inkorporeras i grönområden. 500** tom 2025 TN

** Angivna tillkommande kostnader gäller från och med 2019.
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande

God bebyggd miljö

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

NMP Åtgärd 
15.3.4.2

Utveckla ett geografiskt informationsmaterial med ekosystem-
tjänster i kommunens natur- och grönområden.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2023 KS

NMP Åtgärd 
15.3.4.3

Vid exploatering och ändrad markanvändning ska befintliga 
ekosystemtjänster bevaras, utökas eller kompenseras.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
15.3.4.4

Balanseringsprincipen ska fortsätta att tillämpas i planering 
och exploatering.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
15.3.4.5

Sammanställ en rapport med Lomma kommuns viktigaste 
ekosystemtjänster och hur de inkorporeras i planering, exploa-
tering och förändring av områden.

Befintlig 
budget 2020 KS

NMP Åtgärd 
15.3.4.6

Kommunen ska ställa krav på relevant kompetens inom eko-
logi och naturvård vid större upphandlingar.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2025 KS, TN

NMP Åtgärd 
15.3.4.7 Informera och tydliggör regler i utsatta naturområden. Befintlig 

budget tom 2019 KS

NMP Åtgärd 
15.3.4.8

Förebygg nedskräpning och andra miljöbrott med hjälp av en 
naturvakt.

Befintlig 
budget tom 2025 KS

Åtgärden 
hanteras un-
der miljömål 
”Levande 
skogar” 

En kommunövergripande trädpolicy ska tas fram. Policyn ska 
innefatta utredning, åtgärder och rutiner för att både kortsik-
tigt och långsiktigt öka den biologisk mångfalden. Policyn ska 
verka för att gynna ädellövträd och gamla träd samt bevara 
död ved i olika former. Utbredningen av invasiva arter ska mot-
verkas.
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
God bebyggd miljö

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2014

NMP Delmål 
15.3.5

Fysisk tillgänglighet till och i naturbesöksmål ska förbättras 
utan att det sker på bekostnad av biologisk mångfald.

NMP Åtgärd 
15.3.5.1

Bristanalys gällande tillgänglighetsanpassade naturbesöksmål 
ska genomföras.

Ordinarie 
verksam-
het

2018-2019 SN, KS

NMP Åtgärd 
15.3.5.2 Utveckla tillgängligheten till och i vissa naturbesöksmål. Befintlig 

budget tom 2025 KS
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande

God bebyggd miljö
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
Ett rikt växt- och djurliv

15. Ett rikt växt- och djurliv
Lokala miljömål
Miljömål antagna i ”Naturmiljöprogram för Lomma kom-
mun, 2018-2025 ”

I tabellen listas mål och åtgärder för miljömålet ”Ett rikt odlings-
landskap”. Nedan listas indikatorer och nyckeltal som koppplas 
till dessa i nuvarande Naturmiljöprogram.

Miljömål antagna i ”Marint naturmiljöprogram för Lomma 
kommun 2010-2020”

Mål 5.1 Förlusten av biologisk mångfald, naturtyper såväl som 
arter, ska minska.

Mål 5.2 Förutsättningarna för hotade arters överlevnad ska 
förbättras.

Mål 5.3 Kommunen ska verka för att en utveckling av ett hållbart 
fiske och ett bevarande av det lokala fisket i kommunen.

Mål 5.4 Kommunen ska verka för att främmande arter i havet och 
i kustzonen inte påverkar den biologiska mångfalden negativt.

Indikatorer
Yta skyddad natur (egen mätning). KS ansvarar för insamlande.

Data ska samlas in årligen.

NMP 16.1.1.1 Uppdaterad naturreservatsplan.

NMP 16.1.1.2 Yta naturreservat (landbaserade och totalt).

NMP 16.1.1.3 Yta landbaserade naturområden.

NMP 16.1.2.1 Ytor med optimerad ängshävd.

NMP 16.1.2.2 Färdig granskning.

NMP 13.1.1.1 Färdig utredning och framtaget GIS-lager.

NMP 13.1.1.2 Färdig kampanj.

NMP 13.1.1.3 Färdig plan och framtaget GIS-lager.

NMP 12.1.2.1 Färdig trädpolicy.

NMP 16.2.1.4 Färdig utredning.

NMP 13.2.1.2 Längd ängsblommande väg- och åkerren.

NMP 16.3.1.1 Uppdaterad sammanställning och GIS-skikt över 
rödlistade arter.

NMP 16.3.2.1 Genomförd internutbildning.

NMP 12.1.2.2 Färdig utredning och skapat GIS-skikt.

NMP 16.5.1.1 Genomförd utredning.

NMP 16.5.1.2 Färdig bristanalys.
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande
Ett rikt växt- och djurliv

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2104

MNMP.15.1

Lomma kommun ska arbeta för en utveckling av ett hållbart 
kustnära fiske med bas i Lomma hamn. En miljömärkning av 
fisken från Öresund ska finnas senast 2014. Kommunen ar-
betar även för en ökad försäljning av lokalt producerad fisk i 
restauranger och affärer i kommunen. (3-III)

KS Ej på-
börjad

MNMP.15.2

Lomma kommun ska inventera driftvallar/tångvallar längs kus-
ten och upprätta en skötselplan som pekar ut områden med 
skyddsvärda driftvallar, där skötsel som skyddar och bevarar 
vallarna beskrivs. (3-IV)

KS Pågå-
ende

NMP MÅL 
16.1

Värdefulla naturområden värnas så att biologisk mångfald och 
utpekade ekosystemtjänster bibehålls eller ökar.

NMP Del-
mål 16.1.1

Biologisk mångfald och hotade arter ska gynnas genom bil-
dande av nya naturreservat och naturområden.

NMP Åtgärd 
16.1.1.1

Naturreservatsplanen ska uppdateras med nya reservatsför-
slag angivna i naturmiljöprogrammet.

Ordinarie 
versamhet 2018 KS

NMP Åtgärd 
16.1.1.2 Nya naturreservat ska bildas enligt naturreservatsplanen. Befintlig 

budget tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
16.1.1.3 Ytan av landbaserade naturområden ska öka. Befintlig 

budget tom 2025 KS

NMP Del-
mål 16.1.2

Biologisk mångfald och hotade arter ska gynnas genom opti-
mering av skötsel och regelverk gällande befintliga reservat.

NMP Åtgärd 
16.1.2.1

Skötseln av ängsmarker ska vid behov optimeras för att gynna 
biologisk mångfald.

Befintlig 
budget tom 2025 KS, TN

NMP Åtgärd 
16.1.2.2

Föreskrifter och skötselplaner till befintliga reservat ska gran-
skas och vid behov uppdateras.

Ordinarie 
verksam-
het

senast 
2020 KS
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
Ett rikt växt- och djurliv

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2104

NMP Åtgärd 
16.1.2.3

Alla naturreservat ska integreras i kommunens författnings-
samling.

Ordinarie 
verksam-
het

senast 
2018 KS

NMP Del-
mål 16.1.3

Naturmiljövärden knutna till biotopskyddsområden ska värnas 
och utvecklas.

Åtgärden 
hanteras 
under miljö-
mål ” Ett rikt 
odlingsland-
skap” 

En kartläggning och beskrivning av befintliga och historiska 
småbiotoper i det öppna landskapet ska tas fram 

Åtgärden 
hanteras 
under miljö-
mål ” Ett rikt 
odlingsland-
skap”

Markägare till småbiotoper ska informeras om skyddet och 
dess omfattning. 

Åtgärden 
hanteras 
under miljö-
mål ” Ett rikt 
odlingsland-
skap”

Alléplan ska tas fram för att säkra kontinuiteten. Utöver kart-
läggningen av befintliga alléer ska utvecklingsområden och 
lämpliga platser för nyskapade platser identifieras. 

NMP Del-
mål 16.1.4

Den naturvårdande skötseln av naturområden ska utvecklas 
för att främja ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande
Ett rikt växt- och djurliv

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2104

Åtgärden 
hanteras 
under miljö-
mål ”God 
bebyggd 
miljö” 

Kommunen ska ställa krav på relevant kompetens inom ekologi 
och naturvård vid större upphandlingar. 

Åtgärden 
hanteras 
under miljö-
mål ”Levan-
de skogar” 

En kommunövergripande trädpolicy ska tas fram. Policyn ska 
innefatta utredning, åtgärder och rutiner för att både kortsik-
tigt och långsiktigt öka den biologisk mångfalden. Policyn ska 
verka för att gynna ädellövträd och gamla träd samt bevara 
död ved i olika former. Utbredningen av invasiva arter ska mot-
verkas.

Åtgärden 
hanteras 
under miljö-
mål ”Levan-
de skogar

Kompensationsstrategi för träd och buskar ska tas fram. Lämp-
liga åtgärder för kontinuitet, biologiska och rekreativa värden, 
arter samt målbild ska utredas. 

Åtgärden 
hanteras 
under miljö-
mål ”Levan-
de skogar

Åldersstrukturen i trädbestånden ska utvecklas.

NMP Del-
mål 16.1.5

Allmänheten ska ges goda förutsättningar för att bidra till att 
gynna den biologiska mångfalden och hotade arter.

NMP Åtgärd 
16.1.5.1

Medborgarprojekt som gynnar biologisk mångfald ska stimu-
leras.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2025 KS
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
Ett rikt växt- och djurliv

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2104

Åtgärden 
hanteras 
under miljö-
mål ”God 
bebyggd 
miljö”

Naturnätverk i skolor och förskolor ska stimuleras. 

NMP Del-
mål 16.1.6

Lomma kommun ska verka för att minska utbredningen och 
nyetableringen av invasiva arter.

NMP Åtgärd 
16.1.6.1

Rapport med kartläggning av invasiva arter och bekämpnings-
åtgärder ska färdigställas.

Ordinarie 
verksam-
het

senast 
2019 KS

NMP Åtgärd 
16.1.6.2

Större insatser ska genomföras för att motverka utbredningen 
av jättebalsamin, jätteloka, jätteslide, parkslide och vresros. 250** tom 2025 TN, KS

Åtgärden 
hanteras 
under miljö-
mål ”Levan-
de skogar”

En kommunövergripande trädpolicy ska tas fram. Policyn ska 
innefatta utredning, åtgärder och rutiner för att både kortsik-
tigt och långsiktigt öka den biologisk mångfalden. Policyn ska 
verka för att gynna ädellövträd och gamla träd samt bevara 
död ved i olika former. Utbredningen av invasiva arter ska mot-
verkas.

Åtgärden 
hanteras 
under miljö-
mål ”Levan-
de skogar”

Kompensationsstrategi för träd och buskar ska tas fram. Lämp-
liga åtgärder för kontinuitet, biologiska och rekreativa värden, 
arter samt målbild ska utredas. 

NMP MÅL 
16.2 

Det ska finnas ett nätverk av spridningsvägar för biologisk 
mångfald och rekreation.

** Angivna tillkommande kostnader gäller från och med 2019.
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande
Ett rikt växt- och djurliv

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2104

NMP Del-
mål 16.2.1

Ekologiska korridorer och gröna stråk i Lomma kommun ska 
utgöra fungerande spridningsvägar och gynna biologisk 
mångfald.

NMP Åtgärd 
16.2.1.1

Ekologiska korridorer skapas från Plommonskogen och Dome-
dejla mosse till kompensationsytan vid Otto Pers gård.

Inom 
projekt tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
16.2.1.2 Grönt stråk skapas utmed Alnarpsstråket. Inom 

projekt tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
16.2.1.3 Grönt stråk skapas mellan Domedejla mossa och havet. Inom 

projekt tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
16.2.1.4

Möjligheten att anlägga en grodpassage mellan naturreserva-
ten Haboljungs fure och Alkärret i Haboljung ska utredas. 150 2019 TN, KS

Åtgärden 
hanteras 
under miljö-
mål ”Ett rikt 
odlingsland-
skap”

Ängsvegetation (med inhemska, icke invasiva arter) ska etable-
ras utmed vägar och åkrar. Hävd ska genomföras med natur-
vårdsslåtter eller naturvårdsbränning.

NMP MÅL 
16.3

Natur- och grönområden ska rymma biotoper, mikromiljöer 
och habitat som är lämpliga för att gynna biologisk mångfald 
och hotade arter.

NMP Del-
mål 16.3.1

Förutsättningarna för arter som omfattas av åtgärdsprogram 
från naturvårdsverket och övriga rödlistade arter ska förbätt-
ras.

NMP Åtgärd 
16.3.1.1

Inventeringar genomförs i områden som anses ha potential att 
hysa rödlistade arter och/eller arter som omfattas av åtgärds-
program. Förekomster i kommunen sammanställs och rappor-
teras till Artportalen.

Inom 
ordinarie 
verksam-
het och 
projekt 

tom 2025 KS
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Mål och
genomförande

Avfallsplanen i renhållningsordningen = AVP
åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan = E

åtgärder i Naturmiljöprogrammet = NMP 
åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet  = MNMP 

Mål och
genomförande
Ett rikt växt- och djurliv

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2104

NMP Åtgärd 
16.3.1.2

Insatser ska genomföras för att sprida kunskapen om kommu-
nens ambassadörsarter.

Ordinarie 
verksam-
het

senast 
2023 KS

NMP Åtgärd 
16.3.1.3

Boplatser, refuger och andra fysiska miljöer ska anläggas för 
trängda arter och/eller arter som omfattas av åtgärdsprogram.

Inom 
ordinarie 
verksam-
het och 
projekt

tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
16.3.1.4 Ruderatpark med återkommande störning inrättas.

Inom 
ordinarie 
verksam-
het och 
projekt

senast 
2022 KS

NMP Åtgärd 
16.3.1.5

Område med naturlig omvandling från urban miljö till vegeta-
tion bör vid tillfälle utvecklas vid lämpligt ruinobjekt.

Inom pro-
jekt tom 2025 KS

NMP Delmål 
16.3.2

Kunskapen om Lomma kommuns biologiska mångfald och 
ekosystemtjänster ska öka successivt inom förvaltningar och 
nämnder.

NMP Åtgärd 
16.3.2.1

Internutbildning om relevant kunskap gällande biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster ska hållas årligen för kommu-
nens förvaltningar och nämnder.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
16.3.2.2

Naturtypskarteringar ska genomföras i samtliga natur- och 
grönområden över en halv hektar i Lomma kommun.

Inom 
ordinarie 
verksam-
het och 
projekt

tom 2025 KS
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Mål och
genomförande

AVP = Avfallsplanen i renhållningsordningen
E = åtgärder i Energiplan och i revidering av Energiplan
NMP = åtgärder i Naturmiljöprogrammet
MNMP = åtgärder i Marina Naturmiljöprogrammet 

Mål och
genomförande
Ett rikt växt- och djurliv

Mål / åtgärd Beskrivning
Projekt-
kostnad 

tkr

Löpande 
kostnad 
tkr/år

Genom-
förande 
period

Ansvar Status 
2104

Åtgärden 
hanteras 
under miljö-
mål ”Levan-
de skogar”

Värdefulla träd och trädmiljöer ska identifieras och kartläggas 
geografiskt. 

NMP MÅL 
16.4

Hänsyn till klimatförändringarnas effekter ska finnas med i 
naturvårdsutredningar.

NMP Delmål 
16.4.1

Naturvården ska ta hänsyn till framtida förändringar på grund 
av klimatförändringar.

NMP Åtgärd 
16.4.1.1 Spridningsvägar i nord-sydlig riktning eftersträvas.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2025 KS

NMP Åtgärd 
16.4.1.2 Skötselplaner ska anpassas till framtida klimatförändringar.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2025 KS

NMP MÅL 
16.5

Utbredningen ska öka av särskilt värdefulla historiska natur-
miljöer och arter.

NMP Delmål 
16.5.1

Kunskapen om historiskt förekommande naturtyper och arter i 
Lomma kommun ska öka

NMP Åtgärd 
16.5.1.1

Utbredningen av särskilt värdefulla historiskt förekommande 
naturmiljöer och arter ska utredas.

Befintlig 
budget tom 2025 KS

Åtgärd 
16.5.1.2

Bristanalys för särskilt värdefulla historiskt förekommande 
naturtyper och arter ska genomföras.

Ordinarie 
verksam-
het

tom 2025 KS

NMP Delmål 
16.5.2

Utvecklingen av särskilt värdefulla och hotade historiska natur-
typer och arter ska gynnas.

NMP Åtgärd 
16.5.2.2

Utveckling och nyskapande av vissa naturområden och övriga 
gröna strukturer ska leda till att utbredningen ökar av särskilt 
värdefulla hotade historiska

Befintlig 
budget tom 2025 KS
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