
    
   2019-07-19
  
    
 
 
 
 
 
 
Hanna Bengtsson, naturvårdshandläggare 
Robin Pehrsson, miljöutvecklare 
Enheten för natur och ekologisk hållbarhet 

 
 

 
 
 

 
Miljö- och naturvårdsarbete i 

Ängelholms kommun 
- Analys 2019 

  



 
 

1 
 

Sammanfattning 
Denna analys har tagits fram inom enheten för natur och ekologisk hållbarhet i 
Ängelholms kommun. Syftet med analysen är dels att få en överblick av vilket 
miljö- och naturvårdsarbete som bedrivs i kommunen och dels att visa på vilka 
områden som är högst prioriterade att jobba vidare med. Analysen har 
genomförts genom insamlande av statistik, intervjuer med tjänstepersoner, 
analys av rankingarna ”Sveriges bästa miljökommun” och ”Sveriges bästa 
naturvårdskommun”, samt analys av styrdokument i kommunen. 
 
Utgångspunkten för analysen har varit de sex inriktningarna i kommunens 
miljöplan. För varje inriktning presenteras vilka ställningstaganden kommunen 
har gjort, övergripande statistik samt en analys av vilket arbete som pågår och 
vad kommunen behöver jobba mer med. Inom samtliga inriktningar pågår 
miljö- och naturvårdsarbete och kommunen visar upp goda resultat gällande 
bland annat avfallshantering, fossilfri uppvärmning av lokaler, hantering av 
avloppsvatten och utbyggnad av gång- och cykelvägar. 
 
Slutsatserna i analysen är att kommunen i första hand behöver stärka upp 
arbetet med transporter, upphandlingar och exploateringar/skydd av natur och 
åkermark. 

 För kunna nå målet om fossilfria transporter är slutsatsen att 
kommunen behöver ta fram riktlinjer för inköp av fordon och se över 
organisation kring fordon. Kommunens resepolicy behöver uppdateras 
och en utredning behöver göras angående hur möjligheterna till 
distansmöten kan utvecklas för kommunens anställda och 
förtroendevalda. 

 Kopplat till upphandlingar behövs det mer resurser till arbetet med att 
ställa miljökrav och framför allt till att följa upp miljökraven. Det är en 
förutsättning för att nå målen om en fossilfri och giftfri kommun. 

 För exploateringar och utbyggnad i kommunen finns det ett stort 
behov av att ta fram en planprioritering som säkerställer att kommunen 
i första hand bygger i lägen som bidrar till förtätning, som har god 
tillgång till kollektivtrafik och som inte tar åkermark eller värdefull 
natur i anspråk. Det behövs även rutiner för de bedömningar som ska 
göras innan åkermark exploateras. Detta i kombination med att natur 
skyddas i form av naturreservat och att arbetet med att förhindra 
spridningen av invasiva arter behöver trappas upp. 

 
Slutligen behöver kommunen påbörja arbetet med att ta fram en ny miljöplan. 
Mycket av det som kommunen enligt denna analys behöver jobba mer med, 
inte minst för att stiga i de två analyserade kommunrankingarna, lämpar sig att 
ta upp i en ny miljö- och folkhälsoplan. Det handlar framför allt om att skifta 
fokus för miljö- och naturvårdsarbetet från kommunens organisation till att 
omfatta hela den geografiska kommunen, att förtydliga ansvar, genomförande 
och uppföljning av miljö- och naturvårdsarbetet, samt att ta fram mål som 
utnyttjar synergieffekter mellan miljö, folkhälsa och andra områden. Allt i linje 
med målsättningarna i Agenda 2030. 
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Inledning 

Ängelholms kommun har en miljöplan som gäller för åren 2014–2021. Hittills 
har ingen uppföljning av miljöplanen genomförts, och av den anledningen har 
föreliggande analys genomförts inom enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet, inom verksamheten Miljö och bygg. Syftet är dels att få en överblick 
av vilket miljö- och naturvårdsarbete som bedrivs i kommunen och hur långt 
kommunen har kommit med genomförandet av miljöplanen och andra 
styrdokument som berör ekologisk hållbarhet, och dels att ge politiken en 
möjlighet att prioritera vilka områden som är viktigast att jobba vidare med 
fram till att en ny miljöplan tas fram. På så vis är fokus för analysen inte 
begränsat till enbart de inriktningar som miljöplanen pekar ut – även om 
miljöplanen utgör grund för analysen – utan fokus ligger på miljö- och 
naturvårdsarbete i stort. 
 
Analysen har genomförts genom insamlande av statistik och intervjuer med 
utvalda tjänstepersoner, genom analys av rankingarna ”Sveriges bästa 
miljökommun” och ”Sveriges bästa naturvårdskommun”, samt genom analys 
av styrdokument i kommunen. Statistiken är inte heltäckande för alla mål i 
miljöplanen, utan är utvald för att ge en övergripande bild av hur långt 
kommunen har kommit med miljö- och naturvårdsarbetet inom de sex 
inriktningarna i miljöplanen. 
 
Intervjuer har genomförts med tjänstepersoner inom områden som har direkt 
koppling till inriktningarna i miljöplanen: 

 Hälsa. 

 Ledning: chefsstrateg, mark och exploatering. 

 Lärande och familj. 

 Samhälle: arkitektur och teknik, intraprenad, plan, projektutveckling, 
stadsmiljö, VA. 

 Servicestöd: digitalisering, upphandling. 

 Ängelholmshem/Ängelholmslokaler. 
Citat eller uttalanden från enskilda personer lyfts inte fram i rapporten, utan 
endast de övergripande slutsatserna från intervjuerna som helhet. 
 
För att få en tydlig koppling till miljöplanen används de sex inriktningarna i 
planen som rubriker även i denna rapport. Under varje sådan rubrik finns 
aktuella ställningstaganden i miljöplanen och andra styrdokument (andra 
styrdokument anges inom parentes), statistik med koppling till inriktningen 
samt en analys. Analysen tar upp pågående arbete inom inriktningen och vad 
som är prioriterat att arbeta vidare med. Efter de sex inriktningarna finns 
rubriker för analyserna av Sveriges bästa miljökommun och 
naturvårdskommun, en rubrik för analysen av styrdokument och till sist en för 
rapportens slutsatser. 
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1 God vattenkvalitet 

1.1 Ställningstaganden 

 Grund- och ytvattnet ska kunna ge en god dricksvattenförsörjning och 
vara gynnsamt för en rik biologisk mångfald (Miljöplan 2014-2021) 

 Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa eller förutsättningar för biologisk 
mångfald (Miljöplan 2014-2021) 

 Hantering av dagvatten ska göras utan att detta har någon negativ 
inverkan på människors hälsa, infrastruktur och förutsättningarna för 
biologisk mångfald (Miljöplan 2014-2021) 

 Skyddszoner ska finnas vid vattendrag och sjöar för att minska 
utrinningen av gödande ämnen och gynna biologisk mångfald (Miljöplan 
2014-2021) 

 Förbrukningen av vatten per capita ska minimeras (Miljöplan 2014-
2021) 

 Vatten är en förutsättning för liv och det är nödvändigt att vi 
långsiktigt säkerställer att det finns tillgång till rent vatten som både går 
att dricka och att leva i. Vi vill därför verka för att avloppsvattnet renas 
från läkemedel och mikroplaster innan det släpps ut i naturen. 
(Framtidsförklaring 2019–2022) 

 

1.2 Statistik 

 Ekologisk status i kommunens 19 st. vattendrag 2019:  

o God status: 1 st. 

o Måttlig status: 10 st. 

o Otillfredsställande status: 1 st. 

o Dålig status: 4 st. 

o Data saknas: 3 st. 

 

 Kemisk status utan överallt överskridande ämnen i kommunens 19 st. vattendrag 

2019:  

o God status: 3 st. 

o Uppnår ej god kemisk status: 1 st. 

o Ej klassad: 12 st. 

o Data saknas: 3 st. 

 

 Övergödning i kommunens 19 st. vattendrag 2019: 

o Övergödning: 12 st. 

o Ingen övergödning: 4 st. 

o Data saknas: 3 st. 
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1.3 Analys 

Området god vattenkvalitet berör många verksamheter i kommunen och 
arbetet som pågår med vatten är omfattande. Kommunen arbetar bland annat 
med att få bort felkopplat dagvatten som belastar spillvattennätet. Det 
felkopplade vattnet som arbetas bort minskar belastningen på såväl reningsverk 
som pumpstationer, vilket leder till mindre energiåtgång, mindre slitage på 
pumpar, mindre risk för bräddning och därmed bättre vattenkvalitet. 
 
Kommunens VA-enhet bedriver informationskampanjer tillsammans med 
Sydvatten om hushållning av vårt dricksvatten. Information om 
bevattningsförbud går ut till medborgarna om det blir aktuellt. Inför sommaren 
2019 gick kommunen ut med information till poolägare om hur man på ett 
klokt sätt fyller sin pool. 
 
När konstgräsplaner och andra gummiytor slits frigörs mikroplaster som sprids 
till naturen. Som en början till att minska mikroplaster i vatten och naturen 
utförde Miljöenheten 2018 en inventering av gummiytor i Ängelholm. Här 
inventerades kommunens konstgräsplaner, gummiasfaltsytor och ytor med 
gummiplattor för att sedan kunna bedöma risken av och minska spridning av 
mikroplaster ut i hav och vattendrag.  
 
Kommunen har en dagvattenpolicy som föreskriver att dagvatten från 
områden med höga halter av föroreningar ska renas. Den kemiska statusen 
utan överallt överskridande ämnen för vattendragen i kommunen visar att de 
flesta vattendrag inte blivit klassade. Denna parameter är dock gjord som en 
pedagogisk version av parametern kemisk status och visar bara den kemiska 
statusen exklusive kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar), som 
överskrids i samtliga vattendrag i Sverige. Räknas även dessa ämnen skulle 
inget vattendrag uppnå god kemisk status. Gällande ekologisk status har 
kommunen endast ett vattendrag som når nivån god status. Ekologisk status är 
en bedömning som utgår från biologiska kvalitetsfaktorer för växt- och 
djurlivet i vattnet.  
 
Majoriteten av vattendragen påverkas av övergödning. Vid lantbrukstillsyn tas 
frågan om läckage av fosfor och kväve till vattendrag alltid upp. Att anlägga 
skyddszoner minskar risken för att fosfor ska hamna i vattendraget genom 
yterosion. Miljöenheten uppmuntrar därför lantbrukare att anlägga 
skyddszoner. Vid anmälan av C-verksamhet (anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter) kan krav ställas på att minst sex meter breda skyddszoner ska 
anläggas.  
 
Det vi i framtiden behöver arbeta mer med i kommunen är att minska 
vattenanvändningen för att långsiktigt vara förberedda när torrare perioder 
inträffar. Vi behöver även minska halterna av gödande och giftiga ämnen som 
rinner ut i vattendragen. VA-verket ska nästa år börja utreda hur de kan jobba 
med att rena avloppsvatten från läkemedel och mikroplaster. 
 
Kommunen arbetar med dagvattenhantering även för att minska 
översvämningar. Detta görs till exempel genom att anlägga 
översvämningsområden på grönytor och genom att bygga dagvattendammar. 
Dammarna och översvämningsytorna är gjorda så de kan samla vatten vid 
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kraftiga regn och därmed förhindra att vattnet översvämmar andra områden. 
Kommunen anpassar även sockelhöjd i detaljplaner för att minska risk för 
översvämning. 
 
En annan metod som kommunen använder som skydd för översvämningar är 
raingardens som anläggs i anslutning till vägar. Dessa är anpassade för att samla 
upp vatten från hårdgjorda ytor, låta det infiltrera långsamt och därmed inte 
belasta dagvattensystemet. Det uppsamlade vattnet renas också från närings- 
och kemiska ämnen som binds i jorden och växterna.  
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2 En levande natur och ett friskt ekosystem 

2.1 Ställningstaganden 

 Andelen äng- och betesmark ska bevaras och förvaltas på ett sätt som 
bevarar deras värden (Miljöplan 2014-2021) 

 Flyttningskorridorer för växter och djur ska bevaras och nya ska 
skapas. Nyckelbiotoper ska sammanbindas på ett sådant sätt att en 
naturlig spridning kan ske (Miljöplan 2014-2021) 

 Arealen våtmark ska utökas för att reducera utsläppen av gödande 
ämnen och för att bidra till en ökad biologisk mångfald (Miljöplan 2014-
2021) 

 Vid nytecknande/förnyelse av arrendeavtal ställs krav på att 
arrendatorn ska bruka jorden på ett miljövänligt och hållbart sätt 
(Miljöplan 2014-2021) 

 Inslaget av död ved i äldre lövrik skog och gammal skog ska förstärkas 
och ökas (Miljöplan 2014-2021) 

 Ängelholms kommun ska verka för att bevara tätortsnära grönska och 
inrätta ett nytt kommunalt naturreservat under mandatperioden. 
(Framtidsförklaring 2019–2022) 

2.2 Statistik 

 Landyta i kommunen som har utpekat höga naturvärden 2019: 

8,1 % 

 

 Landyta i kommunen som utgör skyddad natur 2019: 

0,8 % 

 

 Antal naturreservat i kommunen 2019: 

Fem stycken varav ett är kommunalt 

 

2.3 Analys 

Nyckelbiotoper utses av Skogsstyrelsen och är skogsområden med höga 
naturvärden. Dessa områden bedöms ha stor betydelse för skogens växter och 
djur. För att främja dessa områden och kunna ta vara på deras naturvärden 
behöver vi arbeta aktivt för att sammankoppla nyckelbiotoperna till varandra, 
t.ex. genom att skydda korridorer mellan områdena från exploatering och 
avverkning. På så sätt kan spridning av djur och växter ske mellan dem.  
 
I kommunens utkast till en grönstrukturplan beskrivs hur grönområden i och 
kring tätorterna kan bevaras och sammankopplas. I planen beskrivs 
grönområdena som klassats och värderats, både efter rekreativa och biologiska 
värden. En grönstrukturplan är ett bra material att använda som hjälpmedel i 
bland annat planprocesser.    
 
Invasiva arter är ett hot mot den biologiska mångfalden, då dessa konkurrerar 
ut den inhemska floran och faunan. I Ängelholm finns stora problem med 
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bland annat jätteloka och parkslide som är två invasiva växtarter. Då det är 
varje markägares skyldighet att bekämpa invasiva arter arbetar kommunen 
aktivt med bekämpning på kommunalägd mark. Intraprenad sköter årligen 
bekämpning av jätteloka och parkslide med hjälp av hetvatten och 
slaghackning. Eftersom bekämpning är tidskrävande och dyrt hade det varit en 
fördel om kommunen kunde hjälpa privata markägare. Det skulle exempelvis 
kunna ske genom att vi samordnar bekämpning eller stängslar för betesdjur 
vilket visat sig vara väldigt effektivt mot jätteloka.  
 
Våtmarker har tidigare varit vanligt förekommande i hela Skåne, men i takt 
med att jordbruket utvecklats har landskapet dikats ut och våtmarker har 
torrlagts. På många håll arbetar man nu med att försöka återställa delar av 
landskapet som tidigare bestått av våtmarker. Kommunens medverkan till detta 
har främst varit genom medfinansiering av det arbete som olika vattenråd gjort. 
Sedan 2018 har kommunen även ett eget våtmarksprojekt finansierat av 
LONA-medel, där syftet är att förprojektera möjligheterna till att anlägga nya 
våtmarker i kommunen. I detta projekt har tolv platser inventerats, varav sex 
har valts ut för att gå vidare till inmätning och förprojektering. För att nå 
vidare med arbetet efter förprojekteringen behövs ytterligare statliga medel. 
 
Kommunen äger och förvaltar idag ett av Ängelholms fem naturreservat, 
Magnarps strandmarker. Vi behöver arbeta mer för att skydda ytterligare 
områden. Det finns många platser med höga biologiska värden i kommunen 
som riskerar att försvinna till följd av till exempel exploatering, avverkning av 
skog eller bristande skötsel. FN har satt upp globala mål som säger att minst 
17% av jordens landyta och 10% av kust- och havsytan ska vara skyddade 
områden. Detta är ett mål vi kan arbeta mot även på kommunal nivå. Ett 
exempel som skulle öka andelen skyddad natur i kommunen är om den 
kommunalägda delen av Kronoskogen skulle skyddas som naturreservat. Då 
skulle andelen skyddad landyta i kommunen gå från 0,8% till 1,3% (skydd i 
form av naturreservat, Natura 2000-områden, biotopskyddsområden och djur- 
och växtskyddsområden). 
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3 Effektiv användning och produktion av energi 

3.1 Ställningstaganden 

 Främja och stimulera förnybar energiproduktion (Miljöplan 2014-2021) 

 Energieffektiviseringsåtgärder ska prioriteras både genom tekniskt 
utbyggande och genom beteendeförändring (Miljöplan 2014-2021) 

 Kommunen ska vara 100 % fossilbränslefria i all energianvändning 
(Miljöplan 2014-2021) 

 Stimulera och prioritera användningen av biogas. Kommunen ska 
uppmuntra utbyggnad av biogasinfrastruktur (Miljöplan 2014-2021) 

 Genom minskad energi- och resursanvändning i så väl kommunala 
verksamheter som hos medborgarna minskas belastningen av planeten. 
(Framtidsförklaring 2019–2022) 

 

3.2 Statistik 

 Elanvändning 2018 för Ängelholms kommun och Ängelholmslokaler: 

23,3 GWh varav 100 % från fossilfria källor 

 

 Energianvändning 2018 för uppvärmning inom Ängelholmslokaler: 

23,6 GWh varav 99,6 % från fossilfria källor 

 

 Förnybar energiproduktion 2018 i geografiska kommunen: 

o Biogas: ca 2,2 GWh 

o Solkraft: ca 1,1 GWh 

o Vindkraft: ca 42 GWh 

 

3.3 Analys 

Energi är ett område där kommunen har kommit långt. Som statistiken visar är 
kommunen i princip helt fossilfri både gällande elanvändning och 
uppvärmning av lokaler. Elen för både kommunen och Ängelholmslokaler 
kommer uteslutande från vind och vatten. Uppvärmningen sker till största del 
genom fjärrvärme. En mindre del av uppvärmningen sker genom biogas, 
pellets och direktverkande el. 
 
Det som kan utvecklas gällande el och uppvärmning är i första hand att elen 
miljömärks och att arbetet med energieffektivisering fortsätter. Elen kommer i 
dag från förnybara källor, men genom att köpa el som även är märkt med Bra 
miljöval eller motsvarande märkning skulle kommunen kunna säkerställa att den 
förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och 
människor. Till exempel får vattenkraft som är märkt med Bra Miljöval inte 
torrlägga några vattendrag. Vattenkraft som inte är miljömärkt, vilket 
kommunen har i dag, leder ofta till torrlagda älvfåror som svämmas över när 
dammluckorna öppnas och skadar växt- och djurliv. Miljömärkningen kräver 
även att elbolagen måste avsätta pengar för att bygga faunapassager för fisk 
och andra arter runt kraftverken. 
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Energieffektivisering har kommunen jobbat med länge. Ängelholmslokaler har 
bland annat tilläggsisolerat, gjort fönsterbyten, installerat jordvärme och 
luftvärme, och optimerat värmesystem för att minska energianvändningen i 
deras lokaler. Kommunen har bland annat installerat närvarostyrning av 
belysning i stadshuset, minimerat drift inom gata och park, och bytt till LED-
lampor i nästan all gatubelysning. Resultatet är att energianvändningen i 
kommunägda lokaler har minskar från 233 kWh/m² år 2013 till 167 kWh/m² 
år 2018. Detta arbete finns det anledning att fortsätta med, då det sparar både 
pengar och miljö. 
 
Gällande lokaler är det viktigt att kommunen ser över de lokaler som hyrs av 
andra fastighetsägare än Ängelholmslokaler. Det finns för närvarande ingen 
statistik över vad det är för typ av el och uppvärmning i dessa lokaler och det 
ställs inga krav på energieffektivitet eller att energianvändningen ska vara 
fossilfri. Ett närmare samarbete med externa fastighetsägare kan även vara 
relevant kopplat till detaljplaner och exploateringar, för att tillsammans få en 
mer hållbar samhällsbyggnad. ”Hållbart byggande” kan förslagsvis vara en 
inriktning i en kommande miljöplan, där målsättningarna involverar såväl 
Ängelholmshem/Ängelholmslokaler som externa fastighetsägare och 
exploatörer. 
 
Som statistiken visar har kommunen en ganska blygsam produktion av 
förnybar energi. Den tillgodoser bara några få procent av den totala energi som 
används i den geografiska kommunen, vilken ligger en bra bit över 1 000 GWh 
per år. För att uppmuntra till ökad produktion av förnybar energi har 
kommunen tagit fram en solkarta riktad till medborgarna. Kartan visar 
förutsättningar för samtliga tak i kommunen: hur mycket sol de utsätts för 
under året och hur mycket en solcellsanläggning på taket kan generera. På så 
vis blir det lättare för privatpersoner och företag att ta ställning till om de ska 
investera i solceller. Det har även uppförts sex stycken vindkraftverk i Össjö de 
senaste åren, men kommunen behöver göra mer för att främja och stimulera 
förnybar energiproduktion (se 3.1 Ställningstaganden). 
 
I syfte att staka ut vägen framåt inom området energi finns det anledning att 
arbeta med koldioxidbudgetar. För att leva upp till målen i Parisavtalet och 
klimatlagen behöver en genomsnittlig svensk kommun minska sina utsläpp 
med 10–15 procent per år. Ett sätt att angripa detta är att ta fram en 
koldioxidbudget som inkluderar alla utsläpp av växthusgaser som sker i 
kommunen; från kommunens egen verksamhet, medborgarna, företagen samt 
övriga verksamheter och organisationer. Utifrån en budget blir det lättare för 
kommunen att prioritera och ta fram åtgärder för att nå målen. Samtidigt kan 
budgeten utgöra underlag för kommunala beslut. För större beslut uppskattas 
påverkan på utsläppen av växthusgaser och på så vis om de är i linje med 
budgeten eller ej.  
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4 Hållbart transportsystem 

4.1 Ställningstaganden 

 Utveckla ett hållbart transportsystem som syftar till att öka andelen 
gång-, cykel- och kollektivtrafik (Miljöplan 2014-2021) 

 Kommunen ska vara helt fossilbränslefri i alla transporter kommunen 
äger eller brukar (Miljöplan 2014-2021) 

 Kontinuerligt mäta och kartlägga utsläpp som kopplas till transporter 
(Miljöplan 2014-2021) 

 Kommunen ska verka för ökad gång och cykling genom kampanjer 
(Miljöplan 2014-2021) 

 Kartläggning och hantering av trafikbuller (Miljöplan 2014-2021) 
 

4.2 Statistik 

 Antal fordon i kommunens organisation 2018: 

204 st. varav ca 32 % kan gå på helt fossilfritt bränsle 

 

 Inköpt bränsle i kommunens organisation 2018: 

ca 43 % fossilfritt 

 

 Övriga tjänsteresor i kommunens organisation 2018: 

ca 33 % fossilfria 

 

4.3 Analys 

Transporter är ett av de viktigaste områdena inom ekologisk hållbarhet. 
Globalt står transporter för cirka en sjättedel av alla utsläpp av växthusgaser 
och i Sverige är andelen ännu högre. Samtidigt är transporter ett område där 
utvecklingen går trögt och där framsteg många gånger är beroende av 
teknikutveckling. Kommunen har ett ambitiöst mål inom området: till år 2021 
ska all energianvändning, inklusive transporter, inom kommunens organisation 
vara fossilfri. Som statistiken ovan visar var det 2018 endast 32 procent av 
kommunens drygt 200 fordon som kunde gå på helt fossilfritt bränsle. Det 
innebär att 68 procent av kommunens fordonsflotta behöver bytas ut för att 
kunna nå målet om en 100 procent fossilfri organisation. 
 
Till följd av att biobränsle blandas in i vanlig bensin och diesel nådde 
kommunen upp i cirka 43 procent fossilfritt bränsle år 2018. Potentialen är 
dock större. Om alla fordon, speciellt gas- och etanolbilar, tankas med ”rätt” 
bränsle skulle kommunen med nuvarande fordonsflotta kunna nå över 50 
procent fossilfritt bränsle. För att nå målet om en fossilfri organisation måste 
kommunen prioritera att byta ut fordon samt säkerställa att befintliga fordon 
tankas med så miljövänligt bränsle som möjligt. 
 
Det som har skett i linje med målet om en fossilfri organisation de senaste åren 
är bland annat att kommunen har uppfört laddstolpar, köpt in ett tiotal elbilar 
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och att Intraprenad har gått över till att köra tunga fordon på biodiesel. År 
2018 köptes även cirka 70 stycken elcyklar och vanliga cyklar in till 
organisationen, som i många fall har ersatt transporter med bil. Dessa åtgärder 
har dock skett mer eller mindre spontant. Det saknas en övergripande strategi 
eller plan för hur kommunen ska nå målet om att bli fossilfria. Framför allt är 
det kommunens transporter som återstår i omställningen till en fossilfri 
organisation (se el och uppvärmning under rubrik 3. Effektiv användning och 
produktion av energi). 
 
En möjlig väg framåt är att ta fram riktlinjer för fordon och att förtydliga 
organisationen kring fordon i kommunen. I dagsläget finns ingen central 
budget för inköp av fordon, utan det ligger på verksamheterna att själva köpa 
in fordon. Det är därmed verksamheterna som i slutändan väljer vilka fordon 
som ska köpas. Resultatet är att många av de fordon som har köpts in inte går 
att köra på fossilfritt bränsle och inte är i linje med kommunens miljömål. 
 
Riktlinjer för fordon kan klargöra vilken typ av fordon som ska köpas in och i 
vilket takt befintliga fordon behöver bytas ut för att nå satta miljömål. Om 
kommunen väljer elbilar behöver även en plan för laddinfrastruktur tas fram. I 
Helsingborg, Höganäs med flera kommuner har infört en organisation kring 
kommunens fordon, där en central fordonssamordnare har budget och ansvar 
för samtliga inköp av fordon i kommunen. Fordonssamordnaren hyr sedan ut 
fordon till verksamheterna i kommunen; fordon som matchar både 
verksamheternas behov och kommunens målsättningar. En sådan organisation 
kan med fördel implementerats även i Ängelholm.  
 
När det gäller övriga tjänsteresor, som inte sker med kommunens egna fordon, 
är det ungefär en tredjedel (sett till sträcka) som är fossilfria. Även om många 
tjänstepersoner väljer buss och tåg är det en majoritet av resorna som går med 
flyg och egna bilar. Det finns anledning att se över kommunens resepolicy, för 
att tydligare prioritera miljövänliga transporter om kommunen ska kunna 
uppnå målet om fossilbränslefrihet. En möjlighet är att införa en klimatväxling 
där en extra avgift läggs på flygresor. Pengarna som kommer in genom avgiften 
används sedan för att främja till exempel inköp av cyklar och fossilfria fordon. 
 
Nära kopplat till en resepolicy är frågan om distansmöten. Kommunen har i 
dagsläget begränsade tekniska resurser för att delta och hålla i distansmöten. 
Det saknas video- och telefonutrustning i de flesta mötesrum och 
tjänstepersoner har i regel inte tillgång till Skype eller motsvarande program för 
att organisera distansmöten. Om en ny resepolicy tas fram kan den kombineras 
med en mötespolicy, där riktlinjer tas fram för vilken utrustning kommunen 
ska tillhandahålla och hur anställda ska prioritera mellan fysiska möten och 
distansmöten. 
 
Gällande ställningstagandet att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik 
pågår det ett kontinuerligt arbete med att bygga ut gång- och cykelvägar i 
enlighet med kommunens cykelplan. Kommunen har även gjort en 
bullerkartering av buller från väg- och spårtrafik. Karteringen användas som 
underlag vid detaljplanering, hälsoskyddstillsyn med mera, och ska även ligga 
till grund för en kommande handlingsplan om buller. En sådan handlingsplan 
kommer göra arbete med buller mer strategiskt, genom att de områden som är 
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mest utsatta prioriteras högst och genom att synergier mellan buller- och 
trafikplanering arbetas fram. 
 
Slutligen inom området transporter är just trafikplanering något som har lyfts 
fram av många verksamheter i de intervjuer som genomförts för denna analys. 
Kommunen har ingen som tar det övergripande ansvaret för trafikplaneringen 
i kommunen. Vare sig det gäller mål att bli fossilfria, att minska buller eller att 
öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik är trafikplanering en avgörande 
kompetens. För att kunna jobba mer strategiskt med trafikfrågor, hållbar 
samhällsplanering, utveckling av kollektivtrafik och laddinfrastruktur bör 
huvuduppdrag Samhälle överväga att införa en ny tjänst för detta. 
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5 En levande och god bebyggd miljö 

5.1 Ställningstaganden 

 Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. I tätbebyggt område bör 
det inte vara längre än 500 m till närmaste kollektivtrafikmöjlighet 
(Miljöplan 2014-2021) 

 Köpcentra planeras i anslutning till centrum och med 
kollektivtrafikförbindelse (Miljöplan 2014-2021) 

 Hållbar grönstruktur och tätortsnära rekreation ska förbättras och 
utvecklas (Miljöplan 2014-2021) 

 Minimera störande och hälsofarlig bullerpåverkan. Bevara Ängelholms 
tysta områden (Miljöplan 2014-2021) 

 Hållbar bebyggelseutveckling med nybyggnation i anslutning till 
befintlig bebyggelse (Miljöplan 2014-2021) 

 Projekt kring ny och innovativ miljöteknik ska finnas i anslutning till 
nybyggnation (Miljöplan 2014-2021) 

 Det blågröna styret anser det vara självklart att staden ska växa genom 
förtätning och byggnation på höjden. I möjligaste mån ska åkermarken 
bevaras. Konsekvensbeskrivningar och en samhällsekonomisk 
bedömning genomföras innan nya beslut tas om att bygga på åkermark 
i Ängelholm. (Framtidsförklaring 2019–2022) 

 Den totala avfallsmängden per invånare (exklusive trädgårdsavfall) ska 
minska med 20 procent till 2023 jämfört med 2017. (Regional avfallsplan 
2019–2023, ej antagen) 

 Matsvinnet i regionen ska minska med 50 procent per invånare till 2023 
jämfört med 2017. (Regional avfallsplan 2019–2023, ej antagen) 

 Nedskräpningen i regionen ska minska till 2023 från 2019. (Regional 
avfallsplan 2019–2023, ej antagen) 

 

5.2 Statistik 

 Andel av hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning 2018: 

54 % 

 

 Andel ekologiska livsmedel respektive svenska livsmedel i kommunens organisation 

2018: 

28,9 % respektive 71,0 %  

 

 Andel yta av lagakraftvunna detaljplaner som inte tar åkermark i anspråk 2018: 

59,1 % 

 

5.3 Analys 

Ett viktigt område inom inriktningen om en levande och god bebyggd miljö är 
avfallshantering. Här har kommunen tillsammans med det kommunala 
avfallsbolaget NSR kommit mycket långt. Under våren 2019 utsågs 
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Ängelholms kommun till bäst i landet på avfallshantering. Detta är en 
utveckling vi fortsätter och bygger vidare på med den nya regionala avfallsplan 
som håller på att tas fram (se rubrik 9 Analys av styrdokument). 
 
Vi bör sträva efter att i kommunen ha en så hög andel ekologiskt odlad 
åkermark som möjligt. I ett beredningsuppdrag om hur kommunen hållbart ska 
förvalta den kommunala åkermarken på drygt 600 ha har frågan om ekologisk 
odlad åkermark tagits upp. Slutsatsen av detta var att längre arrendeavtal 
behövs för att arrendatorerna ska vilja satsa långsiktigt på marken. Det skulle 
innebära att det finns ett större värde för arrendatorerna att starta upp ett 
ekologiskt jordbruk. Idag är de flesta avtalen på elva månader, vilket inte räcker 
för att vilja satsa långsiktigt. Genom att öka andelen svenska, ekologiska 
livsmedel i kommunens organisation främjar kommunen omställningen till ett 
mer hållbart jordbruk. 

 
Den skånska åkermarken är viktig för Sveriges livsmedelsproduktion och i 
kommunens framtidsförklaring tas det upp att vi ska prioritera förtätning 
framför att ta åkermark i anspråk. Trots dessa riktlinjer saknas en övergripande 
prioritering av hur staden ska byggas ut. En stor del av ytan av de detaljplaner 
som antas är på åkermark och kommunen bygger på många håll samtidigt. 
Detta gör det svårt att arbeta strategiskt med infrastruktur som kollektivtrafik, 
VA-system och skolor, samtidigt som ställningstaganden om förtätning, 
byggande i kollektivtrafiknära lägen, bevarande av åkermark med mera inte 
efterlevs. Sammantaget ger det en övergripande samhällsplanering som inte kan 
sägas vara hållbar. 
 
Mycket skulle underlättas av en tydlig prioritering som visar var det ska byggas 
i första hand, i andra hand och så vidare – en prioritering som utgår från 
kommunens ställningstagande nämnda ovan. Det skulle göra 
kommunikationen med exploatörer tydligare så att de kan känna sig trygga med 
att förstå kommunens ambitioner. Kommunens resurser kan även riktas mer 
effektivt till ett fåtal prioriterade utbyggnadsområden. Det finns då möjlighet 
att genomgående jobba med en hög nivå av hållbarhet, på liknande sätt som 
inom Stationsområdet. 
 
I arbetet med Stationsområdet har en värdeplan och en handlingsplan tagits 
fram för att området ska bli en hållbar stadsdel. Handlingsplanen tar hänsyn till 
alla ställningstaganden i miljöplanen och konkretiserar det till aktiviteter. Detta 
är ett effektivt sätta att arbeta och något som bör övervägas i samtliga nya 
exploateringsområden och förtätningsprojekt. För att kommunen ska ta 
ytterligare ett steg mot en mer hållbar samhällsplanering behöver rutiner tas 
fram för de konsekvensbeskrivningar och samhällsekonomiska bedömningar 
som nämns under ställningstagande ovan. Det finns även anledning att i 
beslutsprocesserna väga in värdet av ekosystemtjänster. 
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6 Upphandling utifrån ett miljö- och 
hållbarhetsperspektiv 

6.1 Ställningstaganden 

 All upphandling ska ske utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv 
(Miljöplan 2014-2021) 

 Ett utbildningsprogram tas fram för kommunens upphandlings-
ansvariga som årligen genomförs (Miljöplan 2014-2021) 

 Vi vill också verka för en giftfri kommun där skadliga ämnen och 
mikroplaster fasas ut från kommunens verksamheter. (Framtidsförklaring 
2019–2022) 

 Inköp och upphandling ska genomföras så att varor, tjänster och 
entreprenader köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta 
möjliga miljöpåverkan. (Inköps- och upphandlingspolicy 2015) 

 Miljömedvetenheten ska hållas på en hög nivå och miljöanpassade 
lösningar ska prioriteras så långt detta är förenligt med gällande 
upphandlingslagstiftning. (Inköps- och upphandlingspolicy 2015) 

 Ekologiska råvaror ska öka år från år med målsättningen att senast år 
2017 KRAV-certifiera samtliga kök (uppnå 25 % ekologiskt). 
(Måltidspolicy 2015) 

 Fisken ska vara MSC-märkt, grönlistad av Världsnaturfonden eller 
motsvarande. (Måltidspolicy 2015) 

6.2 Statistik 

 Upphandlad volym 2018 

ca 350 miljoner kr fördelat på ca 50 st. upphandlingar 

 

 Andel upphandlingar med utarbetade miljökrav 2018: 
ca 15 % 
 

 Andel miljökrav som följdes upp 2018: 
0 % 

6.3 Analys 

Upphandling är, liksom transporter, ett kritiskt område inom ekologisk 
hållbarhet. Vikten av att jobba strategiskt med miljökrav i upphandlingar lyfts 
fram i såväl Agenda 2030 som i nationella och regionala miljömål. År 2018 
gjorde kommunen upphandlingar för ca 350 miljoner kronor och 2019 ser det 
ut att bli en betydligt större volym. Med så stora volymer kan små miljökrav i 
upphandlingarna generera en betydande miljönytta i praktiken. 
 
I kommunen har ett samarbete utvecklats mellan upphandlingsenheten, som 
saknar spetskompetens inom miljö, och kommunens miljöutvecklare. En 
prioritering har gjorts av alla kommande upphandlingar utifrån 1) om 
upphandlingen har koppling till kommunens miljömål, 2) om upphandlingen 
berör annat område med betydande miljöpåverkan, och 3) hur stor volym 
upphandlingen avser. I de mest prioriterade upphandlingarna hjälper 
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miljöutvecklaren till att arbeta fram miljökrav, i de näst mest prioriterade tar 
upphandlingsenheten själva fram miljökrav, och i övriga upphandlingar finns 
det inte resurser att ställa specifika miljökrav. 
 
Med detta system tog kommunen 2018 fram utarbetade miljökrav i cirka 15 
procent av upphandlingarna. Det är betydligt mindre än vad som skulle 
behövas för att leva upp till de mål kommunen har att bli fossilfria, giftfria med 
mera. Den största bristen är emellertid att inga av de ställda miljökraven har 
följts upp. Risken med det är att kraven i praktiken inte efterlevs. Det 
kommunen saknar är i första hand resurser för att följa upp ställda krav. 
Upphandlingsenheten och miljöutvecklaren har begränsat med tid att lägga på 
miljökrav. Det behövs även rutiner kring hur och i vilken omfattning 
uppföljning ska ske, vem som ansvarar för det och vem som ska ta eventuella 
kostnader för stickprov, analyser och liknande. 
 
Ställningstagandena ovan om ekologiska och miljömärkta livsmedel har 
kommunen kommit långt med. Det som behövs framöver är att höja 
ambitionsnivån ytterligare. 25 procent ekologiskt är en bra början, men det 
behövs mer för att nå nationella och internationella mål om till exempel 
biologisk mångfald. Ställningstagandet om en giftfri kommun jobbas det med 
inom lokalvård, miljöenheten, Intraprenad, förskolan, Ängelholmslokaler och 
andra verksamheter. Enligt en inventering som gjordes i kommunen 2018 har 
utfasningen av skadliga kemikalier kommit långt på vissa håll, men mycket 
återstår att göra. För att nå vidare behövs det framför allt mer resurser till att 
ställa och följa upp relevanta miljökrav i upphandlingar. 
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7 Analys av Sveriges bästa miljökommun 

Sveriges bästa miljökommun är en årlig ranking som görs av tidningen Aktuell 
Hållbarhet. Rankingen baseras på underlag från Boverkets miljömålsenkät, 
Vattenmyndighetens kommunenkät, deltagande i Svenskt vattens 
hållbarhetsindex, frågor från Livsmedelsverket samt cirka 30 stycken frågor 
från Aktuell Hållbarhet som kommunerna själva svarar på. Varje år ändras en 
del av frågorna och det går därför inte att förutse vad som krävs för att nå en 
högre placering. Det finns heller inget egenvärde i att eftersträva en högre 
placering i rankingen; det viktiga är givetvis att ha ett adekvat miljö- och 
naturvårdsarbete. Men frågorna säger ändå något om hur Ängelholms förhåller 
sig till andra kommuner och vad som faktiskt är ett adekvat miljö- och 
naturvårdsarbete i en kommun. Det är därför som en analys har gjorts av 
rankingen. 
 

 
Figur 1 Ängelholms kommuns placeringar i Aktuell Hållbarhets ranking av Sveriges bästa miljökommun 
de senaste tio åren. 

 
Ängelholms kommun placerade sig på plats 134 i den senaste rankingen. Som 
bäst har kommunen varit uppe på plats 49. Se Figur 1 ovan. Frågorna som 
ligger till grund för rankingen de tre senaste åren har analyserats. De områden 
där kommunen har fått låga eller inga poäng har identifierats. Det kommunen 
skulle ha behövt göra för att nå en högre placering de tre senaste åren är 
följande:  

 Anta ett politiskt klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser 
inom det egna geografiska området, som minst motsvarar noll 
nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. 

 Införa koldioxidbudgetar för att tydliggöra vilket arbete som krävs i 
den geografiska kommunen för att nå Parisavtalets mål. 

 Införa ett systematiskt arbete för att minska medborgarnas utsläpp av 
växthusgaser från konsumtion och från transporter, inklusive 
transporter som sker utanför Sveriges gränser. 

 Utveckla ett samarbete med det lokala näringslivet i syfte att 
o främja en cirkulär ekonomi, 
o stärka näringslivets möjlighet att nå Parisavtalets mål, 
o bidra till ökad andel förnybar energianvändning, och  
o minska användningen av plast. 

 Ta fram en strategi för att bedriva arbete med Agenda 2030. 
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 Införa ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet 
vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda 
lokaler och bostäder, samt för att ställa krav på livscykelanalyser vid 
upphandling av byggmaterial. 

 Införa ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av 
ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocesser. 

 Undvika att exploatera skyddsvärd natur och åkermark. 

 Införa ett systematiskt arbete för uppföljning av miljömässiga och 
sociala krav som ställs vid upphandling. 

 Inrätta fler kommunala naturreservat. 

 Öka andelen ekologiska livsmedel i kommunala matserveringar. 

 Utveckla nätet med gång- och cykelvägar. 
 
Sammanfattningsvis är det viktigaste för kommunen att skifta fokus i miljö- 
och naturvårdsarbetet: från den egna organisationen till hela den geografiska 
kommunen. Kommunen behöver börja jobba med kommunövergripande 
miljömål och koldioxidbudgetar, som inkluderar både medborgare och 
näringsliv. Vidare behöver kommunen utveckla det strategiska arbetet med 
naturvård, där ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocesser, exploatering av 
skyddsvärd natur och åkermark undviks, och mer natur får formellt skydd. 
Slutligen behöver kommunen utveckla arbetet med miljökrav i upphandling 
och införa ett strategiskt arbete med Agenda 2030.  
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8 Analys av Sveriges bästa naturvårdskommun 

Naturskyddsföreningen rankar svenska kommuners naturvårdsarbete och utser 
Sveriges bästa naturvårdskommun genom att skicka ut en enkät med frågor om 
kommunernas naturvårdsarbete. Totalt är det 23 frågor indelade i kategorierna 
inventering och kartläggning, planeringsunderlag, skyddade områden, 
strandskydd, information till invånare, dialog med andra aktörer, specifika 
satsningar, kommunägd tätortsnära skog och ansvar för naturvården.  
 
2018 svarade 210 av Sveriges 290 kommuner på enkäten och Ängelholms 
kommun hamnade på plats 168. Huddinge, Lomma och Tierp var de tre 
kommuner som hamnade bäst i rankingen. Det som Ängelholm främst 
behöver arbeta mer med för att klättra i rankingen är skydd av natur, friluftsliv 
och barnens koppling till naturen.  
 
Kommunens egna skyddade naturområden består av relativt små arealer, 
speciellt i förhållande till hur mycket natur det finns i kommunen. 
Förutsättningarna är goda för att skydda mer natur i kommunen, då det finns 
många platser där naturvärdena är höga. 
 
Ängelholm är en kommun som karakteriseras av sin vackra natur vilket även 
innebär att friluftslivet är en stor del av Ängelholmarnas vardag. Trots detta 
finns det brister i kunskapen om var i naturen människor rör sig. Vi behöver få 
en bättre uppfattning om friluftslivets omfattning i kommunen. Det behövs 
även uppdaterade politiskt antagna dokument som beskriver hur kommunen 
ska arbeta med naturvården. Detta är viktigt för att driva naturvårdsfrågorna 
och något som tas upp i enkäten.  
 
Barns närhet till naturen tas upp på flera ställen i enkätfrågorna. Detta kräver 
mer planering och arbete från kommunens sida, till exempel genom att 
säkerställa naturområden som används av skolor. Det behövs även permanenta 
utomhuspedagogiska verksamheter där barn får komma ut och lära sig om 
naturen. Vi behöver också göra en politiskt antagen skogspolicy eller 
motsvarande för den kommunägda skogen som innehåller målsättningar om 
skötsel av tätortsnära skog. Denna skogspolicy bör även inkludera målsättning 
om att bevara tätortsnära skog som används av barn.  
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9 Analys av styrdokument 

I detta avsnitt görs en genomgång av samtliga styrdokument i kommunen som 
har direkt koppling till miljö och naturvård. Styrdokument som bedöms vara 
uppdaterade avseende miljö och naturvård markeras med grön rubrik, de som 
har potential att förbättras med orange rubrik, och de som är i behov att 
uppdateras med röd rubrik. 
 
Cykelplan 2015–2025 

Planen är helt i linje med ambitionen i miljöplanen om en ökad andel gång- och cykeltrafik. 

Den visar vilka åtgärder som behöver göras för att få ett sammanhängande och tillgängligt 

nät av cykelvägar. Även mobility management-åtgärder, det vill säga åtgärder som främjar 

hållbara transporter genom att förändra resenärers attityder och beteenden, tas upp i 

planen. 

 

Elbilsstrategi Skåne Nordväst 2014 

Strategin är enkel men tar upp de viktigaste frågorna kopplat till ökad användning av 

elfordon i samhället. I praktiken efterlevs strategin dåligt. Det skulle behövas en tydligare 

ansvarsfördelning och uppföljning, både i Familjen Helsingborg och i kommunen. 

 

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik 2018–2029 

I strategin lyfts ett antal prioriterade projekt fram. Många av dem handlar om 
att förbättra för gång-, cykel- och kollektivtrafik, både lokalt och i ett nationellt 
perspektiv. Även projekt för höghastighetståg och ökad biltrafik lyfts fram, 
vilket ur ett miljöperspektiv är mindre positivt. Strategin bör utvecklas med 
konsekvensbeskrivningar som säkerställer att projekten är i linje med 
klimatlagen och andra miljömål. 
 
Finanspolicy 2018–2021 

Policyn innehåller etiska regler för hur kommunens pengar får placeras. Bland 
annat får placeringar endast ske i företag som på ett trovärdigt sätt visar att de 
kan hantera miljömässiga risker och som i sin ”huvudsakliga verksamhet” inte 
ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, 
gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja. Det finns inget krav på att 
kommunens placeringar ska vara fossilfria. Placeringar får endast göras i 
miljömässigt positiv verksamhet om det inte sker till priset av sämre 
ekonomiskt utfall. 
 
Folkhälsoplan 2014–2019 

Planen går snart ut. Det finns många synergieffekter mellan folkhälsa och miljö som 

kommunen kan utnyttja bättre. En möjlighet att bättre ta tillvara på detta är att kommunen 

tar fram en gemensam miljö- och folkhälsoplan. Se vidare under styrdokumentet Miljöplan 

2014–2021. 

 

Gatubelysningspolicy 2015–2018 

Policyn tar upp att belysningen ska vara i framkant gällande energi och miljö. 

Ställningstaganden kring ljusföroreningar och inverkan av belysning på djur- och växtliv 

saknas. 
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Grönstrukturplan 20XX-20XX 

Planen är framtagen men ej antagen politiskt. Det är högst nödvändigt att ha en 

grönstrukturplan som underlag när staden och de mindre orterna i kommunen växer. En 

grönstrukturplan är till för att säkerställa att de gröna strukturerna i kommunen finns kvar 

när verksamheter och bostadsområden byggs ut. Att planera för var det ska finnas 

grönområden bör vara en naturlig del av stadsplaneringen, då dessa områden ofta riskerar 

att försvinna eller bli mindre. Det är samtidigt väldigt viktigt att behålla och utveckla 

grönområden, både för invånarna i staden och för att inte förlora den biologiska 

mångfalden. Planen värderar även grönområdena utifrån rekreativa och biologiska värden, 

vilket förenklar prioriteringar av olika områden vid förtätning av staden.  

 

Grönstrukturplanen behandlar även balanseringsprincipen, vilken innebär att fysiska 

förändringar som har negativ påverkan på naturen och miljön ska kompenseras. Att arbeta 

med balanseringsprincipen blir allt vanligare hos kommuner och är ett bra och enkelt sätt 

att arbeta in ekologiska värden i beslutsprocesserna. Det är dock viktigt att det görs på rätt 

sätt och kombineras med skydd av den mest värdefulla naturen. Risken är annars att 

balanseringsprincipen öppnar upp för exploatering av värdefull natur, som i praktiken är 

omöjlig att kompensera för. 

 

Inköps- och upphandlingspolicy 2015 

Policyn säger att miljökrav i upphandlingar ska ställas i enlighet med kommunens miljömål 

och att varor, tjänster och entreprenader köps in med minsta möjliga miljöpåverkan. 

Beskrivning saknas av hur miljökrav ska ställas och hur uppföljning av kraven ska utföras 

och finansieras. Arbetet med att uppdatera policyn har påbörjats av upphandlingsenheten 

2019. 

 

Miljöplan 2014-2021 

Planen går snart ut och behöver revideras grundligt. På ett övergripande plan finns det 

anledning att skifta fokus från att i huvudsak ligga på kommunens organisation till att 

omfatta hela den geografiska kommunen. Kommunen ska fortsätta att föregå med gott 

exempel och visa vägen i den hållbara omställningen, men vi måste jobba mer aktivt med 

att skapa förutsättningar för medborgare och näringsliv att göra samma omställning. 

 

Det finns stora vinster av att kombinera områdena miljö och folkhälsa. Åtgärder som 

gynnar miljön gynnar ofta även folkhälsan, och vice versa. Detta har man tagit fasta på i 

Agenda 2030, där stort fokus ligger på just synergieffekter mellan miljö och folkhälsa. Även 

Helsingborgs stad, som de senaste tre åren blivit årets bästa miljökommun, jobbar aktivt 

med dessa synergieffekter i sitt livskvalitetsprogram. Med tanke på att både Ängelholms 

kommuns miljöplan och folkhälsoplan snart går ut finns det möjlighet att ta fram en 

kombinerad miljö- och folkhälsoplan som har tyngdpunkt på både ekologisk och social 

hållbarhet. 

 

De områden (de sex inriktningarna) som nuvarande miljöplan tar upp täcker in mycket av 

det som är relevant när det gäller både miljö- och naturvårdsarbete. Men det finns områden 
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som behöver läggas till: bevarande av åkermark (vilket även tas upp i Framtidsförklaring 

2019–2022 och i översiktsplanen), hållbart byggande, användning av plast och andra 

material med stor miljöpåverkan, hållbara placeringar av kommunen pengar, miljökrav i 

upphandlingar, ekosystemtjänster med mera. De mål som formuleras inom olika områden 

kan med fördel delas upp i delmål, så att det till exempel blir tydligt i vilken takt 

kommunens utsläpp av växthusgaser ska minska. 

 

Gällande hur planen ska användas i praktiken finns det behov av att förtydliga ansvar, 

genomförande och uppföljning. I nuvarande miljöplan framgår det inte hur målen ska 

uppnås, hur åtgärder ska finansieras eller vem som ansvarar för att genomföra dem. 

Uppföljningen av målen behöver formaliseras och kopplas till relevanta nyckeltal. En 

möjlighet är att föra ut uppföljningen till ansvariga verksamheter och integrera den med 

uppföljning av ekonomi och andra mål. Då skulle det bli mer naturligt för verksamheterna 

att jobba med miljömålen. Slutligen behöver en kommunikationsplan kopplas till 

miljöplanen, så att miljömålen når ut till berörda och så att allt det som görs inom 

miljöområdet når ut till allmänheten och uppmuntrar till vidare omställning. 

 

Måltidspolicy 2015 

Policyn har ett avsnitt om hållbar utveckling i vilket den bland annat tar upp att 

närodlade/närproducerade råvaror ska eftersträvas, att råvaror ska väljas efter säsong, att 

fisk ska vara grönlistad och att andelen ekologiska livsmedel ska öka. 

 

Naturvårdsprogram 2010 

Ängelholms kommuns naturvårdsprogram antogs 2010. Här beskrivs utförligt 
80 områden i kommunen som har höga naturvärden. Syftet med 
naturvårdsprogrammet är att vara ett komplement till övriga kommunala 
beslutsunderlag för planering och projektering. Det ska vara ett underlag för 
översiktsplanen och vara till hjälp vid framtagande av detaljplaner och 
handläggande av frågor som t.ex. rör bygglov eller naturvård. Det ska också 
vara ett verktyg vid prioritering av områden som behöver skydd från 
exploatering eller för områden som behöver skötsel för att de biologiska 
värdena inte ska försvinna. Naturvårdsprogrammet finns även i digital form på 
kommunens hemsida, där det går att se och läsa om alla områden på en karta.  
 
Eftersom naturen och markanvändningen ofta ändras är 
naturvårdsprogrammet i behov av en förnyelse där man går igenom alla objekt 
för att ta bort de platser som förlorat sina värden, och lägger till nya platser. I 
naturvårdsprogrammets inledning står det att dokumentet ska uppdateras en 
gång per mandatperiod.  
 
I en ny version av naturvårdsprogrammet skulle en ekosystemtjänstanalys vara 
en god komplettering till programmets övriga områdesbeskrivningar. Genom 
en analys av vilka ekosystemtjänster varje område bidrar med kan man även 
sätta en form av värde på varje område, vilket tillsammans med områdenas 
biologiska värden kan förenkla prioriteringar mellan dessa. 
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Plan för utveckling av IT och digitalisering 2017–2020 
Planen tar bland annat upp ”grön IT” som är ett samlingsbegrepp för åtgärder 
som syftar till att minska miljöbelastning med hjälp av IT. Det handlar om att 
effektivisera och minska behovet av transporter, resor, energi och 
naturresurser. Störst potential finns sannolikt gällande energianvändningen från 
IT-utrustning samt gällande transporter och resor, där kommunen behöver 
jobba mer med att göra det enkelt för anställda att både hålla och delta i 
distansmöten. Detta görs lämpligen i en rese- och mötespolicy. 
 

Riktlinjer för parkering 2019–2023 

Riktlinjer håller på att tas fram och förväntas innehålla en lägre parkeringsnorm 
för bilar än tidigare samt reduceringsmöjligheter för bilparkeringar. Dessa 
reduceringsmöjligheter innebär att exploatörer eller fastighetsägare som satsar 
på miljöåtgärder som att utveckla förutsättningarna för cykeltrafik, att anlägga 
bilpooler eller att samutnyttja parkeringsplatser kan reducera antalet 
parkeringsplatser. Antagande förväntas under 2019. 
 

Regional avfallsplan 2019–2023 

Arbete pågår inom NSR med att ta fram en regional avfallsplan. Planen förväntas innehålla 

åtgärder om att öka återanvändning och återvinning, minska avfallsmängder och 

nedskräpning, förbättra hantering av avloppsslam och förorenade massor, minska 

klimatpåverkan med mera. Antagande förväntas under 2019. 

 

Resepolicy 2010 

Policyn innehåller ställningstaganden om att miljövänliga transportslag ska prioriteras. Med 

tanke på att resor står för en stor andel av kommunens totala klimatpåverkan finns det 

anledning att utveckla policyn med en tydligare prioritering av transportslag. Ett sätt är att 

införa en klimatväxling som lägger på en extra kostnad för flygresor. De extra pengarna kan 

sedan användas för att subventionera cyklar, kollektivtrafik och andra mer miljövänliga 

transportslag. 

 

Det finns behov av tydligare riktlinjer kring distansmöten och ställningstagande om vilken 

utrustning som ska finnas kopplat till detta. Små investeringar i bättre utrustning kan leda 

till stora besparingar både ekonomiskt och för miljön. Förslagsvis tas en kombinerad rese- 

och mötespolicy fram. Slutligen är det viktigt att inkludera ett avsnitt om kommunikation i 

policyn. För att den ska efterlevas måste den nå ut till de anställda i större utsträckning än 

vad den gör i dag. 

 

Översiktsplan 2035 

Översiktsplanen innehåller i stort sett alla aspekter av hållbarhet och kan fungera som ett 

övergripande paraply för hållbarhetsarbetet i kommunen. Ställningstagande finns bland 

annat gällande kollektivtrafik, miljöanpassat byggande, gång- och cykelvägar, förnybar 

energi, buller, vattenanvändning, folkhälsa, biologisk mångfald, klimatanpassning samt 

natur- och kulturområden. 

 

Mark- och vattenanvändningskartan möjliggör för utbyggnad på åkermark, men under 

ställningstagande står det att detaljplaner som 1) bidrar till förtätning och som 2) ligger i 
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kollektivtrafik- och stationsnära lägen ska prioriteras. Detta efterlevs inte i praktiken. 

Arbete med detaljplaner som inte lever upp till de två nämnda ställningstaganden påbörjas, 

trots att det inte finns behov av ytterligare detaljplaner för att täcka behovet av bostäder 

och trots att det finns mark som kan bebyggas som lever upp till ställningstagandena. I 

syfte att säkerställa en hållbar samhällsplanering behövs det en tydligare planprioritering 

kopplat till översiktsplanen. 

 

Energiplan 

Saknas. Enligt lag måste varje kommun ha en energiplan som redogör för tillförsel, 

distribution och användning av energi. Inom detta område finns det i kommunen framför 

allt ett behov av att öka tillgången till förnybara drivmedel och produktionen av förnybar 

energi. En möjlighet är att, istället för att ta fram en separat energiplan, ta upp energi- och 

klimatfrågor i en kommande miljöplan. 

 

Handlingsplan för fossilbränslefri kommun 

Saknas. Eventuellt behöver en sådan handlingsplan tas fram för att driva arbetet framåt 

mot målsättningen att ha en 100 % fossilfri organisation till år 2021. Fokus för planen bör i 

så fall ligga på bland annat fordon och transporter, upphandlingar, ekonomiska placeringar 

och externa lokaler. 

 

Plan för laddinfrastruktur 

Saknas. I dagsläget saknas det infrastruktur för att kunna köpa in fler elbilar. Det finns 

heller ingen strategi eller budget för att göra investeringar i ny infrastruktur. I praktiken 

leder det till att kommunala verksamheter, som skulle kunna använda elbilar, köper in bilar 

som drivs med bensin och diesel. Det finns även ett behov av att utreda om, och i så fall 

hur, kommunen ska bidra till att det uppförs publik laddinfrastruktur i kommunen. I 

samband med slutrapporten för beredningsuppdraget om infrastruktur för framtidens 

transporter i kommunen har det föreslagits att det tas fram just riktlinjer för 

laddinfrastruktur. 

 

Riktlinjer för fordon 

Saknas. Kommunen har sedan något år tillbaka en central fordonsansvarig, placerad på 

Intraprenad. Budget för inköp och leasing av fordon ligger inte hos fordonsansvarig utan 

finns ute i verksamheterna. Verksamheterna bestämmer i slutändan vilken typ av fordon 

som kommunen skaffar. Detta gör att fordon införskaffas mer eller mindre godtyckligt, 

utan en tydlig strategi när det gäller typ av drivmedel, miljöpåverkan och minskad 

klimatpåverkan. Se vidare under rubrik 4.3 Analys. 

 

Riktlinjer för fordon behöver i första hand inkludera riktlinjer för vilken typ av fordon 

kommunen ska köpa in. Typ av bränsle, bränsleförbrukning och dubbdäck är några frågor 

som är viktiga att ta ställning till. Kopplingen till tillgången av bränsle i kommunen är 

central och framtagandet av riktlinjer behöver ske parallellt med att förutsättningarna för 

laddinfrastruktur och förnybara drivmedel utreds. Riktlinjerna bör även ange i vilken takt 

utbyte av fordon ska ske för att nå satta miljömål. 
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Riktlinjer för kemikalier 

Saknas. I syfte att jobba mer strategiskt med målsättningen att bli en giftfri kommun kan 

det finnas anledning att ta fram riktlinjer för kemikalier som kan användas framför allt 

kopplat till upphandlingar. 

 

10  Slutsatser 
Utifrån föreliggande analys kan en rad slutsatser dras. Övergripande går det att 
konstatera att kommunen har ett väl fungerande miljö- och naturvårdsarbete 
inom många områden. När det gäller arbete med vatten, elanvändning och 
uppvärmning i lokaler, avfallshantering, lokalvård, måltidsservice med flera 
områden har kommunen kommit långt. Många verksamheter är själva drivande 
i arbetet, vilket är avgörande i en kommun med starkt begränsade resurser för 
strategiskt miljö- och naturvårdsarbete. 
 
Områden där kommunen behöver stärka upp arbetet framöver är i första hand 
transporter, upphandlingar, samt exploateringar/skydd av natur och åkermark. 
För att nå kommunens mål om att bli fossilfri behöver omställningen av 
fordonsflottan få fart. Förslagsvis görs detta genom att riktlinjer för fordon tas 
fram och kommunens organisation kring fordon ses över och centraliseras. 
Det finns även anledning att se över kommunens resepolicy, och eventuellt 
kombinera den med en mötespolicy, för att i större utsträckning främja hållbart 
resande och distansmöten. 
 
Gällande upphandlingar är det uppenbart att det finns en stor potential som 
inte utnyttjas. Kommunen ställer endast utarbetade miljökrav i ett fåtal av 
upphandlingarna och i princip inga av dessa miljökrav följs upp. För att nå 
kommunens mål om att bli fossilfri, giftfri med mera är det både effektivt och 
nödvändigt att jobba med upphandlingar, men för att göra det krävs mer 
resurser, en budget för uppföljningar, och rutiner kring hur och i vilken 
omfattning miljökrav ska ställas och följas upp. 
 
Exploateringar och skydd av natur och åkermark är två områden som hänger 
nära samman. Inom förstnämnda område är det av avgörande vikt att i 
praktiken börja arbeta med en prioritering av kommunens 
utbyggnadsområden. Det finns ställningstagande i översiktsplanen och på 
andra ställen att byggande ska prioriteras där kollektivtrafikförbindelser är 
goda, där byggnationen bidrar till förtätning och där åkermark inte tas i 
anspråk, men i praktiken påbörjas detaljplaner oavsett om de lever upp till 
ställningstagandena eller inte. Detta gör det svårt att arbeta strategiskt med 
infrastruktur som kollektivtrafik, VA-system och skolor, samtidigt som 
ställningstaganden ovan inte efterlevs. Sammantaget ger det en övergripande 
samhällsplanering som inte kan sägas vara hållbar. 
 
Med en planprioritering blir det även lättare för kommunen att jobba med 
skydd av natur. Vi har långt kvar för att nå internationella och nationella mål 
om skydd. Mer specifikt är det av avgörande vikt för kommunen att bevara 
åkermarken, då den är bland den bästa på Jorden. Detta bör göras genom att 
jobba mer aktivt med inrättande av naturreservat samt genom att ta fram 
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rutiner för de konsekvensbeskrivningar och samhällsekonomiska bedömningar 
vilka enligt framtidsförklaringen ska genomföras innan nya beslut tas om att 
bygga på åkermark (se rubrik 5.1 Ställningstaganden). Kopplat till skydd av natur 
finns det även behov av att arbeta mer med att förhindra spridningen av 
invasiva arter, som är något av en tickande bomb i vår miljö. 
 
Slutligen är det viktigt att inom kort påbörja arbetet med att ta fram en ny 
miljöplan alternativt en miljö- och folkhälsoplan. Mycket av det som 
kommunen enligt denna analys behöver jobba mer med, inte minst för att stiga 
i de två analyserade kommunrankingarna, lämpar sig att ta upp i en ny miljö- 
och folkhälsoplan. Det handlar framför allt om att skifta fokus för miljö- och 
naturvårdsarbetet från kommunens organisation till att omfatta hela den 
geografiska kommunen, att förtydliga ansvar, genomförande och uppföljning 
av miljö- och naturvårdsarbetet, samt att ta fram mål som utnyttjar 
synergieffekter mellan miljö, folkhälsa och andra områden. Allt i linje med 
målsättningarna i Agenda 2030 (se Figur 2 nedan). 
 

 
Figur 2 De 17 målen i Agenda 2030 varav många skulle passa i en miljö- och folkhälsoplan för 
Ängelholms kommun. 


