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Sammanfattning

Burlövs kommun har tagit fram ett miljöprogram som syftar till att uppnå de nationella
miljökvalitetsmålen och bidra till det globala arbetet med Agenda 2030. Miljöprogrammet har tre
målområden: Hållbara transporter, Hållbar konsumtion och produktion samt Hållbar utveckling
av stad och natur. Varje målområde har ett antal lokala miljömål som baseras på vilka åtgärder
och förhållningssätt som är rimliga över tid och bidrar till att de nationella miljömålen kan
uppnås. Vidare har målen ett antal ramåtgärder som behöver genomföras för att kunna uppnås.
Miljönämnden är positiva till Miljöprogram 2030 för Burlövs kommun men önskar att
miljöprogrammet kompletteras med en ramåtgärd om konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp i
Burlövs kommun.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på remiss av miljöprogram 2030 för Burlövs kommun enligt
förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-03-24
Beslutet skickas till

Burlövs kommun
Ärendet

Burlövs kommun har översänt förslag till Miljöprogram 2030 för Burlövs kommun till
närliggande kommuner för samråd. Ärendet har remitterats till miljönämnden för direkt
besvarande till Burlövs kommun. Svar senast 2020-04-01.
Miljöprogrammet utgör ett av Burlövs kommuns övergripande miljöstrategiska dokument som
syftar till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen samt bidra till det globala arbetet med
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Agenda 2030. Ambitionen med miljöprogrammet är att presentera vad Burlövs kommun kan
göra för att bidra till lösningar på lokala, nationella och globala miljöproblem samt skapa en god
miljö för invånarna i kommunen.
Miljöprogrammet har tre målområden: Hållbara transporter, Hållbar konsumtion och
produktion samt Hållbar utveckling av stad och natur.
Inom varje målområde presenteras ett antal lokala miljömål som baseras på vilka åtgärder och
förhållningssätt som är rimliga över tid och bidrar till att de nationella miljömålen kan nås. Till
målen kopplas ramåtgärder i syfte att skapa bra förutsättningar för det fortsatta miljöarbetet i
kommunens verksamhet. Ramåtgärderna grundas på Länsstyrelsen Skånes ”Skånska åtgärder för
miljömålen 2016–2020”, men har i vissa fall omarbetats med hänsyn till Burlövs kommuns
förutsättningar.
Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden ställer sig positiva till det föreslagna Miljöprogram 2030 för Burlövs kommun
men vill framföra följande synpunkter som bör beaktas och arbetas in i det program som ska
antas.
Inom målområdet Hållbar konsumtion och produktion redovisas delmålet Mindre utsläpp lokalt och
globalt, där fem stycken ramåtgärder finns kopplade. Miljöförvaltningen anser att det vore bra om
delmålet kompletteras med en ramåtgärd som redovisar hur Burlövs kommun ska arbeta med att
minska de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Förslaget har en tydlig koppling till
Burlövs kommuns ambition att bidra till lösningar på lokala, nationella och globala
miljöproblem.
Miljöprogrammet samverkar med andra strategier och planer i kommunen, som till exempel
avfallsplan, vattenplan och översiktsplan. De angivna planerna återger mer specifika mål och
åtgärder. Miljöförvaltningen anser att det är positivt med ett förtydligande om miljöprogrammets
roll i förhållande till andra planer i kommunen.
Miljöprogrammet redovisar även att kommunfullmäktiges beslut om att anta Miljöprogram 2030
för Burlövs kommun innebär att kommunen ställer sig bakom de nationella, regionala och lokala
miljömålen i programmet, samt att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att arbeta med de
ramåtgärder som presenteras i programmet. Formuleringen ger en tydlighet i styrningen av
miljöprogrammet, vilket förtydligas ytterligare med att berörda förvaltningar pekas ut vid varje
ramåtgärd.
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