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Förord  
 
I dagens samhälle är ett aktivt miljöarbete och en hållbar utveckling en viktig tillväxtfaktor. Det gäller även för Laholms kommun som i sin vision 
anger att ”här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling”. Att arbeta för en hållbar framtid innebär att se helheten. Det övergripande 
målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser.  
 
Miljöarbetet i Laholms kommun har pågått länge. Vår miljöpolicy antogs av kommunfullmäktige 1998 och omfattar kommunen som organisation. 
Laholm är sedan flera år en ekokommun.  
 
Kommunen har en mycket viktig roll i arbetet för att nå de 16 svenska miljökvalitetsmålen. Genom att överföra miljökvalitetsmålen till ett lokalt 
handlingsprogram kan de bli verksamma redskap i politiken. Alla har ett ansvar för miljökvalitetsmålen, vilket också riksdagen slagit fast. 
 
Handlingsprogrammet för miljökvalitetsmålen ger en struktur för hur vi ska integrera miljöfrågorna i både det dagliga som det mer långsiktiga verk-
samhets- och utvecklingsarbetet. Arbetet med att ta fram handlingsprogrammet i Laholm har skett genom seminarier och i brett sammansatta ar-
betsgrupper. Handlingsprogrammet är ett övergripande program för miljön men också ett dokument som kommunens förvaltningar har att beakta i 
budgetarbetet.   
 
Handlingsprogrammet skall vara ett styrdokument för de kommunala nämnderna och de kommunala bolagen, men vi hoppas att de också ska vara 
en inspirationskälla för företag, föreningar och enskilda invånare att arbeta för en hållbar utveckling. 
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Inledning 
 
Bakgrund 
Sveriges riksdag antog 1999 femton miljö-
kvalitetsmål för att säkra en hållbar utveck-
ling för vår miljö och våra gemensamma 
natur- och kulturresurser. Ett ytterliggare 
miljökvalitetsmål, ”Ett rikt växt och djurliv” 
lades till 2005. 
 
Generationsmålet  
Det övergripande målet för miljöpolitiken är 
att till nästa generation lämna över ett sam-
hälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsopro-
blem utanför Sveriges gränser. 
 
Miljömålssystemets syfte är att ge miljöar-
betet en struktur och systematiskt följa upp 
miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen beskri-
ver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda fram till. Den regel-
bundna uppföljningen av miljökvalitetsmå-
len och tillståndet i miljön ger grunden för 
ett strategiskt åtgärdsarbete. 
 
Målen i systemet ger en tydlig signal till alla 
samhällets aktörer om vad regering och 
riksdag vill uppnå med miljöpolitiken och 
integreringen av denna i andra politikområ-
den. I ett nationellt perspektiv är miljömåls-
systemet unikt. Arbetet involverar olika 
aktörer i hela samhället och kallas ibland för 
Sveriges största samarbetsprojekt. 
 
 

 
 
Sveriges nationella miljökvalitetsmål  
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk Luft 
3. Bara naturlig försörjning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalité 
10. Hav i balans samt levande kust och 
skärgård. 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. En storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
 
Vad händer i miljökvalitetsmålssystemet?  
Efter en översyn av miljökvalitetsmålssy-
stemet 2010 beslutade regeringen i juni 
2010 att de nationella miljökvalitetsmålen 
ska finnas kvar. Nya preciseringar tas fram 
och de delmål som funnits, vars målår pas-
serats ska ersättas med etappmål. 
 
I slutet av april 2012 beslutade regeringen 
om de nya preciseringarna och 13 etappmål 
Arbetet med att ta fram fler etappmål pågår.  
 
 
 
 
 

 
 
Regeringens utgångspunkt vid utformningen 
av preciseringarna är att de ska ange ett mil-
jötillstånd, vara åtgärdsneutrala, inte för 
omfattande och så långt som möjligt vara 
likartat utformade 
 
Regionalt arbete med miljökvalitetsmålen 
Länsstyrelserna i landet fick uppdrag av 
regeringen att konkretisera miljökvalitets-
mål på regional nivå . I Halland togs regio-
nala miljökvalitetsmål fram 2003 och revi-
derades 2007. Handlingsprogrammet - Så 
genomför vi de regionala miljökvalitetsmå-
len i Hallands län togs fram. Från Laholms 
kommun var många delaktiga i arbetet.  
 
Med bakgrund av att målåren har passerats 
för flertalet av de regionala miljömålen för-
väntas Länsstyrelsen under 2012 ta beslut 
om att de Halländska miljömålen ska ersät-
tas av de nationellt beslutade preciseringar-
na. Beslutet påverkar inte åtgärdsarbetet. 
 
Länsstyrelsen arbetar även med åtgärder av 
mer regional karaktär i samverkan mellan 
olika regionala aktörer. 
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Lokalt handlingsprogram 
Kommunen har en mycket viktig roll i arbe-
tet för att nå miljökvalitetsmålen. Genom att 
överföra miljökvalitetsmålen till ett lokalt 
handlingsprogram kan de bli verksamma 
redskap i politiken.  
 
Processen med att ta fram ett handlingspro-
gram i Laholm har varit mycket omfattande. 
En tjänstemannagrupp med representanter 
från samtliga verksamheter förutom val- och 
överförmyndarnämnd tillsattes och denna 
grupp tog fram ett förslag till lokalt hand-
lingsprogram som sedermera behandlats 
dels på resp. nämnd dels på ett gemensamt 
miljömålsseminarium under 2008. Materia-
let från de olika aktiviteterna sammanställ-
des men ärendet togs aldrig upp för beslut. 
 
Arbetet återupptogs i början av 2012. Hand-
lingsprogrammet har sedan uppdaterats och 
aktualiserats med representanter från re-
spektive verksamhet. Inga nya åtgärder har 
lagts till det material som nämnderna yttrat 
sig över. 
 
Efter att handlingsprogrammet var ute på 
remiss under 2008 har två nya nämnder bil-
dats i Laholms kommun. Laholmsbuktens 
VA (LBVA) och Kultur- och utvecklings-
nämnden (KUN). 
 
 
 
 
 
 

 
Målen i handlingsprogrammet bygger på de 
nationella miljökvalitetsmålen och de an-
tagna preciseringarna. Anledningen är att de 
halländska målen som legat till grund för 
Halland kommer att ersättas av de nationellt 
beslutade preciseringarna. Så med hänsyn 
till detta strukturerades handlingsprogram-
met om för att ligga i fas med målforule-
ringarna. Detta påverkar inte åtgärdsarbetet. 
Därför står både de regionala som lokala 
åtgärderna kvar. Målet är det samma, att 
uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen, 
vilka är oförändrade.  
 
De regionala åtgärderna är framarbetade i 
det regionala samarbetet där det funnits ett 
brett samarbete mellan näringsliv, myndig-
heter och organisationer. De lokala åtgär-
derna bygger till stor del på de regionala 
åtgärderna där det ansågs viktigt att kom-
munen gör en insats. 
De nya preciseringarna av miljökvalitetsmå-
len är i vissa fall mer långtgående och där-
för kommer det att krävas ytterliggare loka-
la åtgärder som bör tas upp vid revidering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uppföljning 
Handlingsprogrammet ska följas upp årligen 
genom miljömålsavstämning. Detta innebär 
att resp. verksamhet till kommunstyrelsen i 
samband med sin årsredovisning redovisar 
hur man uppfyllt eller genomfört resp. upp-
drag.  
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma 
miljömålsavstämningen. 
 
Ett miljöledningssystem kan ge struktur och 
kontinuitet i arbetet med ständiga förbätt-
ringar för att nå miljökvalitetsmålen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Läsanvisningar 
Handlingsprogrammet presenteras enligt 
följande: 
 
Redovisning av det nationella miljökvali-
tetsmålet.  
 
Beskrivning av vad målet innebär och hur 
det ligger till i Halland och Laholm. 
 
Tabellerna är uppbyggda enligt följande 
principer: 
 
Regional åtgärd 
Åtgärderna är framarbetade i det regionala 
samarbetet som arbetas fram genom ett brett 
samarbete mellan näringsliv, myndigheter 
och organisationer.  
 
Lokal åtgärd 
Nästa kolumn betecknas lokal åtgärd och 
betyder typ av kommunal åtgärd. Detta är 
det slutgiltiga sammanvägda förslaget på 
hur den kommunala insatsen skall utformas. 
Detta förslag bygger på förslag från verk-
samheterna, från deltagarna på seminarium 
och nämndernas yttrande. Därefter har för-
slagen sammanvägts.  
 
 
 
 
 
 
 

År 
Kolumnen år anger tid för start eller verk-
ställande  
 
Huvudansvar 
Huvudansvar redovisar utföraren samt där-
efter utföraren inom organisationen. Högst 
upp belägen verksamhet har huvudansvar. 
 
Kommentar/bedömning är en förtydligan-
de text eller i vissa fall en frågeställning 
som uppkommer.  
 
Resurs 
Åtgärden ryms inom befintliga ramar eller 
behöver extra resurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Ordförklaringar/ Förkortningar 
I dokumentet används en rad förkortningar för 
nämnder, styrelser och verksamhets enhe-
ter/sektioner. Dessa är: 
 
KS = Kommunstyrelsen 
BUN = Barn- och utbildningsnämnd 
MBN = Miljö- och byggnadsnämnden 
SEN = Servicenämnden 
SON = Socialnämnden 
KUN= Kultur- och utvecklingsnämnden 
LBVA= Laholmsbuktens VA 
 
Verksamheter, -enheter och sektioner 
SBK eller Samhällsbyggnad = Samhälls-
byggnadskontoret 
Brand = Brandförsvaret 
Gatu/trafik eller gata = Gatuenheten vid 
Teknik- och Servicekontoret 
EMS= Energi- och miljöstrategiska sektionen 
vilket är energirådgivaren, energistrateg och 
miljöplanerare. 
Fast.avd. = Fastighetsenheten vid Teknik- 
och Servicekontoret 
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Begränsad klimatpåverkan 
 
Nationellt miljökvalitetsmål till 2020 

Halten av växthusgaser i atmo-
sfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatför-
ändringar stabiliseras på en 
nivå som innebär att männi-
skans påverkan på klimatsyste-

met inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett 
sådant sätt och i en sådan takt att den bio-
logiska mångfalden bevaras, livsmedelspro-
duktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige 
har tillsammans med andra länder ett an-
svar för att det globala målet kan uppnås. 
 
Beskrivning 
Ett av dagens största globala miljöproblem 
är den ökade växthuseffekten, vilken kom-
mer att ha stor påverkan på miljö, samhälle 
och ekonomi. Den normala växthuseffekten 
är en förutsättning för liv på jorden. Idag 
ökar dock jordens medeltemperatur oro-
väckande snabbt beroende på mänsklig ak-
tivitet.  

Om utsläppen fortsätter som nu ökar risken 
för att klimatsystemet påverkas på ett farligt 
sätt. Genom Kyotoprotokollet har ett antal 
länder åtagit sig att minska sina utsläpp av 
ämnen som påverkar klimatet. 

 
 
 

 
 
Halland 
De halländska utsläppen av växthusgaser 
har minskat med 18 procent sedan 1990. 
Den största minskningen har skett inom 
sektorn energiförsörjning. Den största ök-
ningen, sett till antal ton, har skett inom 
transportsektorn. 
 
Minskningen inom energianvändningen 
beror till stor del på att uppvärmning med 
olja har ersatts av förnybara värmekällor 
och fjärrvärme. Sedan 1990 har utsläppen 
av växthusgaser från den egna uppvärm-
ningen minskat med över 80 procent. Det 
ökande oljepriset är troligen en bidragande 
orsak, men också konverteringsbidraget som 
fanns att söka under åren 2006–2007. 
 
Inom transportsektorn går teknikutveckling-
en framåt, men idag finns inga förutsätt-
ningar att helt ersätta de fossila bränslena.  
En minskning av bensinanvändningen har 
skett, men den har till största del ersatts med  
diesel och inte med förnybara drivmedel. 
Nästan 40 procent av de halländska utsläp-
pen av växthusgaser kommer från transport-
sektorn, så utvecklingen inom sektorn har 
stor betydelse. 
 
När det gäller utsläpp från jordbruket så har 
de minskat med 11 procent sedan 1990, men 
fortfarande står sektorn för cirka en fjärde-
del av de totala utsläppen i länet. 
 
 

 
 
Områden där det behövs extra insatser är 
inom de sektorer där de största utsläppen 
sker; transporter, inom energiförsörjning, 
och jordbruket. 
 
Laholm 
I april 2011 antog Kommunfullmäktige i 
Laholm en energieffektiviseringsstrategi 
som syftar till att styra mot minskad energi-
användning och att öka andelen förnyelse-
bar energi. Strategin innefattar energian-
vändningen hos kommunens fastigheter, 
personbilar och majoritetsägda företag. Den 
innehåller en inventering för basåret 2009, 
nulägesanalys, målsättning för 2014 och 
2020 samt handlingsplan.  
 
Varje år görs en inventering och uppföljning 
för att kunna utvärdera om utvecklingen går 
i rätt riktning. Arbetet med strategin har 
finansierats med hjälp av stöd från Energi-
myndigheten som samtidigt har ställt krav 
på utformningen. Kommunens fastighets-
kontor och Laholmshem arbetar kontinuer-
ligt med energieffektiviserande åtgärder 
men utöver det så har arbete inom ramarna 
för stödet gjorts med bl a belysningsinven-
tering på Randerslund och Stadshuset, sol-
fångaranläggningar på Vallbergaskolan 
samt Våxtorpskolan. Allt i syfte att hitta 
åtgärder som minskar inköpt energi och 
ökar andelen förnyelsebar energi. 
 
 



Precisering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 
Temperaturmål:  
Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån. Sverige ska verka interna-
tionellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål. 
 
Koncentrationsmål som härleds från temperaturmålet: 
Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 
miljondelar koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter). 
 
 
 
Regional åtgärd Lokal åtgärd År Huvudan-

svar 
Kommentar/ bedömning Resurs 

 Fortsatt energirådgivning till allmänhet och 
företag. 

Pågåen-
de 

KS 
EMS 

  

Frågan behandlas i den fysiska planeringen och 
transportbehovet belyses särskilt i kommande 
översiktsplan. 
 
 

2012- KS Sam-
hälls-
byggnad 
samt när-
ingsliv 
inom 
KUN 

  

Detaljplanering. Möjlighet till ökade andel av 
godstransporter beaktas vid planering av verk-
samheter. 

2012- MBN 
Stadsarki-
tekt 

  

Planera för fler industrispår samt 
öka järnvägens andel av gods-
transporterna. 

Öka andelen av kommunens egna godstranspor-
ter via järnväg. 
 

2012- KS 
Upphand-
lingsansva
rig 

Ingå i inköpspolicyn.   

Inköpspolicyn hänvisar till miljöstyrningsrådets 
miljökriterier. 

Genom-
fört 

KS 
Upphand-
lingsansva
rig 

Se riktlinjer för upphandling KS 2011-
156. 

 En policy för miljökrav vid upp-
handling av transporttjänster, 
fordon och arbetsmaskiner ska 
finnas. 

Miljöbästa alternativ efterfrågas alltid vid upp-
handling. 

2012- Alla Se riktlinjer för upphandling KS 2011-
156. 

Vid 
respek-
tive 
inköp. 
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Alla nya bussar i kollektivtrafi-
ken drivs på förnyelsebart bräns-
le eller med elhybridteknik eller 
liknande. 

Hallandstrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i 
Laholm. 

  Den 1 juli 2011 tog Region Halland över 
ansvaret för kollektivtrafiken i Halland 
och blev ensam ägare av Hallandstrafiken 
AB. Kommunen kan efter överenskom-
melse med Regionen, köpa till trafik 
utöver den som inte omfattas av trafikför-
sörjningsprogrammets strategiska inrikt-
ning.   

 

Kommunen skall erbjuda utbildning i sparsam 
körning till alla anställda som kör regelbundet i 
tjänsten. Resp verksamhet avgör vilka anställda 
som skall ha utbildningen. 
 
Upphandling av tjänsten sker 2013 
Fördelning mellan olika verksamheter. 
Budgetering 2014 
Genomförs 2014 
 
 

 
 
2014 
 
 
2013 

KS Varje 
verksam-
het.  
Verk-
samhet-
schef 
EMS 
Chefs-
grupp 
Verk-
samhet-
schef 

Åtgärden är beslutat i energieffektivise-
ringsstrategin till 2014. 
 
Upphandling sker av inköpschefen till-
sammans med EMS. 
Takkostnad 2,55 mkr. 
Resp. verksamhetschef lägger upp en 
utbildningsplan för sina anställda. 
 
 
 
 
 
 
 
Förbrukningen 2011 motsvarade ungefär 
1800 MWh. En utbildning i sparsam 
körning minskar i genomsnitt förbruk-
ningen med 10-15 %. Det ger en minsk-
ning av fossila koldioxidutsläpp på 50-70 
ton per år. 
 

Extra 
resur-
ser 
krävs. 

Erbjuda kurser i sparsamt körsätt 
(s.k. eco-driving) till alla an-
ställda. 

Alla anställda erbjuds information i form av 
studiecirkel om sparsam körning.  

2014 KS 
EMS 

Verksamhetschefen ansvarar för att de 
anställda kan delta i studiecirkeln. 

 

Genomföra transportutredning 
och ta fram åtgärdsprogram med 
syfte att minimera företa-
gets/organisationens miljöpåver-
kan från transporter. 

  KS 
 

Formellt har MBN genom Kustom-
projektet varit ansvarig för transportut-
redningen men då utredningen är verk-
samhetsövergripande bör ansvaret flyttas 
till KS. Transportutredning är tillsatt och 
verksamheten är vilande sedan 2008. 

 

Starta bilpooler. Servicenämnden ges i uppdrag att förvalta 
kommunens bilar såväl ägda som leasade. 
Denna pool av bilar utgör kommunens bilpool. 
 
 

2012- KS 
SEN 

Nytt reglemente har tagits fram för SEN. 
Verksamhet med stadshusets bilar tas i 
bruk juni 2012. 
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Beaktas i såväl den översiktliga planeringen som 
detaljplaneringen. 

2012- KS 
MBN 
Samhälls-
byggnad 

Beaktas i översiktsplanearbetet. Inom 
budget 

Årlig kampanj i samband med bilfria dagen den 
22 september. 
Kommunen deltar i folkhälsokampanjer för ökad 
vardagsmotion. 

Årligen 
 
Vid 
aktivitet 

KS EMS Samverkan sker med SEN och cykelvägs-
invigning samt med turismverksamheten. 

Inom 
budget 

Cykelvägsutbyggnad, GC-plan finns. Pågåen-
de 

SEN  Ständigt pågående arbete. Se GC-plan 
2012-2014.  

 

Inköp av tjänstecyklar för kortare transporter. 2012 SEN Kommer i samband med bilpool. 
 

 

Åtgärder för ökad cykling. 

Anställda som cyklar eller går till arbetet pre-
mieras. 

2013 KS 
personal-
enheten 

Utreds och förslag till premiering tas fram 
under 2013.  
 

 

Kommunen tar fram en strategi för ett miljöan-
passat transportsystem. 
Samhällets transportbehov tas upp i översikts-
planeringen. 

2013 KS 
Samhälls-
byggnad 

Kräver samverkan med alla verksamheter 
och kräver medverkan av en trafik- och 
miljöplanerare med erfarenhet av dessa 
frågor. Mot bakgrund av att MBN är 
trafikansvarig nämnd bör uppdraget utfö-
ras av samhällsbyggnadskontoret. 
 
 
 

 Alla kommuner har antagit nå-
gon form av program eller stra-
tegi för ett miljöanpassat trans-
portsystem. 

Genomföra ett miljöanpassat transportsystem för 
kommunen som organisation 

 SEN 
 

Option fanns att gå med i Halmstad 
kommun upphandling 2008-2009.  
Bör lyftas politiskt igen. 
 

Kräver 
extra 
resur-
ser 
initialt. 

Åtgärder för att öka antalet kol-
lektivresenärer.  

Kommunen ska arbeta aktivt för en kollektivtra-
anpassad till resenärerna. Sker i samverkan med 
Hallandstrafiken. 

2012- KS, 
Kollektiv-
trafikan-
svarig  

Hallandstrafikens mål är att öka resandet 
med 90 % till 2020 jämfört med 2009. I 
Hallands kollektivtrafikstrategi (2008) 
utrycks att ”andelen kollektivt resande har 
ökat kraftigt till 2020. Under 2012 kom-
mer det regionala trafikförsörjningspro-
grammet att tas. 

 

 Premiera anställda som åker kollektivt till arbe-
tet på Laholms kommun. 

2013 KS 
Personal-
enheten 

Utreds och förslag till premiering tas fram 
under 2013. 

 

Moderna resecentra i alla kom-
muner. 

Informationen förbättras vid busstationen. 2012 KS, 
Hallands-
trafiken 

Tavlor med aktuell trafikinformation sätts 
upp. 
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Utreda möjligheterna att för-
länga tågpendeln från Göteborg 
söderut 

Detta ingår i en större utredning om framtida 
kollektivtrafik i Halland. Nytt trafikkoncept nu 
som innebär att öka trafiktätheten från 1 tåg per 
timme till 1 tåg per halvtimme. 

2015 Region 
Halland 

Åtgärden hänger till stor del ihop med 
Hallandsåstunneln och ”flaskhalsar” 
mellan Ängelholm och Helsingborg där 
det krävs dubbelspår. 

 

Förslag till kommunövergripande resepolicy tas 
fram av transportutredningen. 

 KS 
 

Policy fastslogs 2012. Informationskam-
panj behövs. Tydlig miljöprofil och upp-
följningssystem saknas.  Vid nästa revide-
ring ska miljöprofilen tydliggöras och 
uppföljningssystem tas fram. 

 

Med den gemensamma resepolicyn som ut-
gångspunkt tar varje verksamhet fram en som är 
anpassad till den egna verksamheten och som 
beskriver när man kan gå och cykla eller använ-
da kollektivtrafik istället för bil, när tåg är att 
föredra framför bil mm. 

2012- Alla verk-
samheter 
Resp led-
ningsgrupp 

Verksamheter som anser att de inte behö-
ver en intern tolkning av den kommunö-
vergripande policyn använder bara denna. 

 

Alla företag, organisationer och 
myndigheter med mer än 50 
anställda ska ha antagit en rese-
policy med tydlig miljöprofil.  

Centrala samåkningsfrämjande åtgärder via 
intranät. 

När 
intranät 
tas i 
drift. 

KS 
Personal-
enhet/IT-
enhet 

  

SEN genomför energiledningssystem för alla 
lokaler man förvaltar. Kommunfullmäktige ger 
ägardirektiv till Laholmshem som genomför 
energiledningssystem för de lokaler som kom-
munen hyr. 
 
Samtliga förvaltningar gör därefter energiled-
ningssystem för sin drift i den takt som energi-
ledningssystem tagits fram för lokalerna Verk-
samheten tar i samverkan med fastighetsägarna 
fram riktlinjer för hur personalen kan dra ner på 
användningen av energi. 

 SEN 
 
 
 
 
 
Alla verk-
samheter 
 

Inget årtal är fastställt men ska göras på 
sikt. Resurskrävande och svår att genom-
föra för den organisation som Laholms 
kommun har idag.  

Extra 
resur-
ser 
krävs. 

Enligt nationellt miljömål. 

Målmedveten energiöversyn i kommunala fas-
tigheter och lokaler.  
Det pågår kontinuerligt en konvertering till 
förnyelsebara bränslen bl.a. för att minska kol-
dioxidbelastningen. 
 
Nya samarbetsformer med entreprenörer (t.ex. 
PFC-avtal) för att tidigarelägga investeringar 
och besparingspotential. 

Pågå-
ende 
 
 
 
 
Pågå-
ende 

SEN Fast. 
avd. 

Följs upp enligt energieffektiviserings-
strategin. 
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Införa kallhyra internt för att förtydliga kost-
nadsansvaret. 
 
Information och utbildning till brukare om ener-
gianvändning. 
 
Byggnader och installationssystem skall vara 
energieffektiva, börvärde för specifik energian-
vändning skall arbetas fram som tydligt styr 
emot att målsättningar i energieffektiviserings-
strategin uppnås. 

 
 
 
Kontinu-
erligt 
 
Omgå-
ende- 
2012 

SEN 
Fast. Avd 
 
SN 
Fast. avd 
 
SN 
Fast. Avd 
KS 

Utreds i samarbete med energieffektivise-
ringsstrategin. 

 

Rådgivning till dem som söker bygglov. 
 
 
 
Årliga informationskampanjer om energieffekti-
visering och övergång till förnyelsebara bräns-
len. 

Fortlö-
pande 
 
 
Fortlö-
pande 

MBN, 
samhälls-
byggnad 
 
KS 
EMS 

Rådgivning revideras efter senaste fakta.  

 

Information till företag om energikartlägg-
ning/effektivisering. 

Fortlö-
pande 

KS 
EMS 

  

Läckage av dikväveoxid och 
metan från jordbruksdrift ska 
begränsas. Nuvarande kunskaps-
nivå är otillräcklig för att ange 
åtgärder. 

Bevaka kunskapsläget genom kontakt med LST, 
JBV, NV mfl. 
Återföring sker till lantbrukarna genom att till-
syn/rådgivning ges. 
 

Pågår 
 

MBN lant-
bruksin-
spektörer 

Som tillsynsmyndighet. 
 

 

Ökad information om förutsätt-
ningar för produktion av bio-
bränslen i jordbruket i kombina-
tion med investeringsstöd till 
anläggningar för biobränslen. 

Företagsrådgivning, bland annat genom FEEN 
(Förnybar och effektiv energi i näringslivet). 

Pågår- KS, 
EMS 
KUN 

  

Alla hallänningar ska känna till 
klimathotet och vad var och en 
kan göra för att motverka global 
uppvärmning. Varje kommun 
har ett rullande program för 
miljö- och energiinformation till 
skolor och till medborgare i 
övrigt. 

 Fortlö-
pande 

BUN för 
skolan och 
KS 
EMS för 
med-
borgarna. 

  

 
 
 
 



Frisk luft 
 
Nationellt miljökvalitetsmål till 2020 

Luften ska vara så ren att män-
niskors hälsa samt djur, växter 
och kulturvärden inte skadas.  
 
 

 

Beskrivning 
Luftföroreningar påverkar människors hälsa 
negativt och ökar nedbrytningen av byggna-
der och föremål av kulturhistoriskt värde. 
De luftföroreningar som är skadligast är 
luftburna partiklar, ozon och vissa organiska 
ämnen. 
 
Halland/ Laholm 
Luftföroreningar är i första hand ett tätorts-
problem (ur hälsoaspekt) och utsläpp från 
trafiken är en viktig orsak. Vedeldning  
och annan energiproduktion har också stor 
betydelse. Vad gäller marknära ozon är pro-
blemet dock väl så stort på landsbygden. 
Halland har mycket transporter genom länet 
och är dessutom, i likhet med Skåne, särskilt 
utsatt för luftföroreningar från kontinenten, 
varför halterna här i vissa fall är högre än i 
andra delar av landet. 
För utomhusluft finns det miljökvalitets-
normer för kvävedioxid, svaveldioxid, kol-
monoxid, bly, ozon, bensen och partiklar, 
samt arsenik, kadmium och nickel. Miljö-
kvalitetsnormerna anger vilken kvalitet luft 
ska ha för att inte vara skadlig för männi-
skors hälsa. 
 
 

 
 
Kommunerna har ett ansvar att övervaka 
luftkvalitén i sin kommun. Laholm har del-
tagit i IVL:s urbanmätnät (samordnade 
långsiktiga mätningar av luftkvalitén i tätor-
ter i hela landet). Mätningar har utförts 
1992/93 och 2008/09 på torget i Laholm. 
Vid båda undersökningarna uppmättes en-
dast låga föroreningshalter i tätorten. Hal-
terna låg under jämfört med miljökvalitets-
normerna och miljömålet. 
 
Laholm ingår i en samlad miljöövervakning 
av luftföroreningar i Halland, det s.k. Kron-
droppsnätet. I övervakningen finns fem 
mätstationer i Halland. I Laholm finns en 
mätstation vid Vallåsen och en i Timrilt, 
strax över kommungränsen vid Simlångsda-
len. pH, svavel, kväve och klorid mäts i luft 
och i markvatten. 
 
Nedfallet av kväve och svavel i Laholm 
beror till stor del på långväga transporterade 
luftföroreningar. 
 
I mätningarna kan man se en kraftig minsk-
ning av svavel sedan början av 90-talet. 
Även under 2000-talet har det varit en kraf-
tig minskning. Utsläppen av svavel från 
vägtrafiken har minskat mycket kraftigt bl.a. 
då svavel numera avlägsnas vid oljeraffina-
derering. 
 
 
 
 
 

 
 
Det finns en svag tendens till minskning av 
kvävebelastningen i Götaland men mätsta-
tionerna för Vallåsen och Timrilt ligger 
sämst till. Topografin vid Vallåsen medför 
att här tas emot mer föroreningar. 
 
Gällande pH är värdet mycket lågt för just 
mätstationen i Vallåsen och det finns inga 
tecken på återhämtning.  
 
 

 
 
Mätstation med krondroppsmätning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Precisering av miljökvalitetsmålet Frisk luft 
 
Miljökvalitetsmålet frisk luft preciseras så att med målet avses att halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvär-
den för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och in-
nebär att 
- halten av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde,  
- halten av bens(a)pyren inte överstiger 0,0001 mikrogram per kubikmeter luft (0,1 nanogram per kubikmeter luft) beräknat som ett årsmedelvärde, 
- halten av butadien inte överstiger 0,2 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde, 
- halten av formaldehyd inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde, 
- halten av partiklar (PM2.5) inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter 
luft beräknat som ett dygnsmedelvärde, 
- halten av partiklar (PM10) inte överstiger 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter 
luft beräknat som ett dygnsmedelvärde, 
- halten av marknära ozon inte överstiger 70 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per ku-
bikmeter luft räknat som ett timmedelvärde,  
- ozonindex inte överstiger 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under en timme beräknat som ett AOT40-värde under perioden april-september, 
- halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft 
beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil), och  
- korrosion på kalksten understiger 6,5 mikrometer per år. 

Regional åtgärd Lokal åtgärd År Huvudan-
svar 

Kommentar/ bedömning Resurs 

 Mätningar samt beräkningar för att kontrollera 
att miljökvalitetsnormerna av kvävedioxid efter-
levs kommer att utföras.  

Genom-
fört 

MBN 
Miljökontor 
 

Luftmätningar genomfördes i Laholms 
tätort vintern 08/09 och dessa visar att 
målet klaras.  

 

 Mätningar samt beräkningar för att kontrollera 
att miljökvalitetsnormerna för marknära ozon 
efterlevs kommer att utföras.  

Genom-
fört 

MBN 
Miljökontor 

De luftmätningar som genomfördes i 
Laholms tätort vintern 08/09 indikerar att 
målet klaras. Ytterliggare mätningar är 
inte aktuella nu. 

 

 Mätningar samt beräkningar för att kontrollera 
att miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM 10) 
kommer att utföras. Lämpligt med samordning i 
länet. 

Genom-
fört 

KS 
miljökontor 

De luftmätningar som genomfördes i 
Laholms tätort vintern 08/09 visar att vi 
klarar PM 10 och indikerar att även PM 
2,5 underskrids. Ytterliggare mätningar är 
inte aktuella nu. 

 

 
 
 
 



  

 17 

 Mätningar samt beräkningar för att kontrollera 
att miljökvalitetsnormerna av benso(a)pyren 
efterlevs kommer att utföras. 

Genom-
fört 

KS 
miljökontor 

 De luftmätningar genomfördes i Laholms 
tätort vintern 08/09 indikerar att delmålet 
klaras. Ytterliggare mätningar är inte 
aktuella nu. 

 

De lokala hälsoskyddsföreskrif-
terna innehåller krav på miljö-
godkända pannor vid byte eller 
nyinstallation. 

De lokala hälsoskyddsföreskrifterna innehåller 
krav på miljögodkända pannor vid byte eller 
nyinstallation. 

Genom-
fört 

MBN   

Kommunen förutsätter att kampanjen initieras 
och samordnas av Region Halland. Från kom-
munens sida deltar folkhälsocentrum, miljökon-
tor och KS EMS. 

 MBN 
miljökontor 

  Kampanj för spridning av kun-
skap om miljömedicinska risker 
med luftföroreningar genomförs.  

Tillsyn och information vid klagomål på luftför-
oreningar. 

Pågåen-
de 

MBN mil-
jökontor 

 Ryms 
inom 
verk-
samhe-
ten. 

Informera om hur man eldar 
samt energirådgivning i samband 
med bidrag. 

Fortsatt energirådgivning. Pågåen-
de 

KS 
Energiråd-
givare 
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Bara naturlig försurning 
 
Nationellt miljökvalitetsmål till 2020 

De försurande effekterna av 
nedfall och markanvändning 
ska underskrida gränsen för 
vad mark och vatten tål. Ned-
fallet av försurande ämnen ska 
inte heller öka korrosionshas-

tigheten i markförlagda tekniska material, 
vattenledningssystem, arkeologiska föremål 
och hällristningar. 
 
Beskrivning 
Tillförseln av försurande ämnen påverkar 
växter och djur negativt, främst i sjöar och 
vattendrag. Även människans hälsa kan 
påverkas negativt genom försurning av 
dricksvatten. Försurning är ett globalt pro-
blem. Utsläpp av försurande ämnen kan 
spridas långa sträckor. Så vi kan få nedfall 
av utsläpp från omkringliggande regioner 
och länder. Energi- och industrisektorn står 
för de dominerande utsläppen av svaveldi-
oxid. Vägtrafik, industri och tunga arbets-
maskiner står för huvuddelen av kvävediox-
idutsläppen. 
 
 
 
 

Halland/Laholm 
Försurningssituationen i länet visar i många 
avseenden en positiv trend med bland annat 
minskande nedfall och ökande pH-värden i 
ytvatten. När det gäller nedfallet av försu-
rande ämnen har framför allt svavelnedfallet 
minskat kraftigt i länet, cirka 80 procent 
sedan mitten av 1980-talet, medan nedfallet 
av kväve bara visar små förändringar.  
 
Resultat från övervakningen av okalkade 
sjöar och vattendrag visar visserligen en 
positiv utveckling för försurningstillstånd 
och buffertförmåga men denna är långt ifrån 
tillräcklig för att vi inom överskådlig tid ska 
få en återhämtning till opåverkade förhål-
landen (god status enligt vattendirektivet). 
Även om doserna efter hand kanske kan 
minskas innebär detta att kalkningen av 
sjöar och vattendrag måste fortsätta under 
lång tid. 
 
I Laholms sprids ca 2500 ton kalk per år i 
vattendragen. Detta till en totalkostnad av 
2,5 mkr varav 4 % bekostas av kommunen 
och staten 96 %.  
 
 
 

 
I kommunen  kalkas vattendragen Stensån, 
Smedjeån, Hultån, Lillån (i Krokåns vatten 
system), Blankan och Genevadsån. Till-
sammans med Ängelholm kalkar vi även 
den lilla Kyrkmossedammen på Hallandsås. 
Mer kalkning behövs på fler ställen i kom-
munen. 
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Preciseringen av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning 
Miljökvalitetsmålet bara naturlig försurning preciseras så att med målet avses att 
- nedfallet av luftburna svavel- och kväveföreningar från svenska och internationella källor inte medför att den kritiska belastningen för försurning 
av mark och vatten överskrids i någon del av Sverige, 
- markanvändningens bidrag till försurning av mark och vatten motverkas genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens försurningskänslighet,  
- sjöar och vattendrag uppnår oberoende av kalkning minst god status med avseende på försurning enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen 
av kvaliteten på vattenmiljön, och  
- försurningen av marken inte påskyndar korrosion av tekniska material och arkeologiska föremål i mark och inte skadar den biologiska mångfalden 
i land- och vattenekosystem.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Regional åtgärd Lokal åtgärd År Huvudan-
svar 

Kommentar/ bedömning Resurs 

Se åtgärdsförslag under begrän-
sad klimatpåverkan. 

Se åtgärdsförslagen och de kommunala initiati-
ven under begränsad klimatpåverkan.   

 Enligt be-
gränsad 
klimatpå-
verkan. 
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Giftfri miljö 
 
Nationellt miljökvalitetsmål till 2020 

Förekomsten av ämnen i mil-
jön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden. 
Halterna av naturfrämmande 

ämnen är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är för-
sumbar. Halterna av naturligt förekomman-
de ämnen är nära bakgrundsnivåerna.  
 
Bakgrund 
Vi sprider idag systematiskt ämnen som 
direkt påverkar naturen och våra flöden i 
samhället. Det saknas tillräcklig kunskap 
om hur olika kemikalier och föroreningar 
påverkar människors hälsa och miljön. Men 
vi vet att vissa kemiska ämnen har negativa 
effekter både på vår hälsa och på miljön och 
det är därför viktigt att vi arbetar för att 
minska användandet och spridningen av 
dessa ämnen.  
 
Utsläpp av giftiga ämnen kommer främst 
från olika typer av industriell verksamhet 
samt från hushållens och jordbrukets hanter-
ing av farliga ämnen. Kemikalieanvänd-
ningen i världen ökar stadigt, med allt större 
produktion i länder där kontrollen är svag. 
 
 
 
 
 

 
För att minska kemikaliernas spridning 
krävs åtgärder internationellt, nationellt, 
regionalt och lokalt. Företag, verksamhets-
utövare, myndigheter och konsumenter kan 
bidra med viktiga insatser. Genom EU:s nya 
kemikalielagstiftning REACH kommer 
många av bristerna med kemiska produkter 
att kunna avhjälpas. 
 
Halland/ Laholm 
Förorenade områden är mark-, vattenområ-
den, byggnader och anläggningar som inne-
håller skadliga ämnen så att de medför eller 
riskerar att medföra negativ påverkan på 
människors hälsa eller miljön.  
Länsstyrelsen i Halland har sedan 2001 ar-
betat med att kartlägga förorenade områden 
i Halland, s.k. MIFO inventeringar. Olika 
branscher har inventerats och arbetet är i 
stort sett färdigt. Områdena klassas i olika 
riskklasser beroende på typ av föroreningar.  
Vid Länsstyrelsens inventeringar med för-
orenad mark har två objekt i Laholm klas-
sats i den högsta riskklassen, Oxhults im-
pregneringsanläggning och Knäreds Galva-
no. I Oxhult sanerades en arsenikförorening 
under 2004 -2005. På Knäreds Galvano be-
drevs ytbehandlingsverksamhet från 1950-
talet fram till 2000-talet, vilken har orsakat 
föroreningar av trikloretylen, krom och 
andra metaller.  
 
 
 
 
 

Arbetet har inneburit provtagningar, utred-
ningar och rivning av byggnader. En mindre 
sanering av metallförorening kvarstår. 
 
Laholm har ingen industri som tillverkar 
kemikalier. Däremot hanteras kemikalier i 
processer för att tillverka en mängd varor. 
Medvetenheten har ökat hos industrin och 
genom ett systematiskt arbete har de farli-
gaste kemikalierna har bytts ut till mindre 
miljö- och hälsofarliga kemikalier. 
 
En PCB- inventering utfördes i kommunen 
2002. Användningen av fogmassa som in-
nehåller PCB har varit liten i Laholm vilket 
inneburit endast ett fåtal saneringar, som har 
avslutats.  
 
Kommunen har deltagit i olika nationella 
projekt med Kemikalieinspektionen för att 
öka kunskapen kring kemikaliefrågor. Pro-
jekten har varit riktade mot b.la detaljhan-
deln och lantbruket. 
 
Exempel på ett växande miljöproblem där 
vanliga konsumenter kan vara med och på-
verka är utsläpp av silverjoner i naturen. 
Silverjoner används allt oftare i klädindu-
strin för sina bakteriedödande egenskaper. 
Kemikalieinspektionen varnar för att en 
utbredd silverjon användning kan bidra till 
utveckling av resistenta bakterier och när 
silverjonerna läcker ut i till exempel våra 
vatten kan det få allvarliga konsekvenser. 
 



Preciseringen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö preciseras så att med målet avses att 
- den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden, 
- användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört, 
- spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de 
mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga, 
- förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön,  
- kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning, och  
- information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.
   
Regional åtgärd Lokal åtgärd År Huvudan-

svar 
Kommentar/ bedömning Resurs 

Vid upphandling av tjänster eller 
produkter ställa som krav att 
kemiska produkter och varor 
(som inhandlas eller ska använ-
das av den som utför tjänsterna) 
är försedda med hälso- och mil-
jöinformation om de farliga 
ämnen som ingår. 

Vid upphandling av tjänster eller produkter 
ställa som krav att kemiska produkter och varor 
(som inhandlas eller ska användas av den som 
utför tjänsterna) är försedda med hälso- och 
miljöinformation om de farliga ämnen som 
ingår. 

Genom-
förd 

KS Inköps-
chef 
 

Upphandlingsprogram har tagits fram 
centralt och utbildning och information 
sker till övriga nämnder genom inköps-
chefens försorg. BUN och KUN har spe-
ciellt pekat på detta informationsbehov. 

 

Kontroll av tillverkares och 
importörers efterlevnad av gäl-
lande lagar avseende hälso- och 
miljöinformation. 

Utbildning av miljöinspektörer i ny kemikalie-
lagstiftning, REACH. 
 
Tillsynsprojekt-information om ny lagstiftning 
inom tillsynssamverkan Halland. 

Genom-
förd 
 
2013 

MBN 
 
 
Miljökontor 

Genomförd. 
 
 
Lagstiftningen har en lång implemente-
ringsperiod vilket gjort att projektet flyt-
tats fram.  
 

Ryms 
inom 
ordina-
rie 
verk-
sam-
het. 

”Försiktighetsprincipen”. Klart när det gäller 
upphandlingar. Ta med rutiner i inköpspolicyn 
så att de krav som ställs vid upphandlingar även 
följs vid enstaka inköp. 

Pågåen-
de 

KS Upp-
handlings-
samordna-
re/Avd.chef
er 

Se riktlinjer för upphandling KS 2011-
156. 

 

Vid upphandling skall produktvalsprincipen 
tillämpas så att den miljöbästa produkten väljs. 

Kontinu-
erligt 

ALLA Se riktlinjer för upphandling KS 2011-
156. 

 

Produktvalsprincipen tillämpas 
aktivt inom både företag och 
offentlig sektor. 

Produktval- principen skall ingå i den utåtriktade 
företagsinformationen, vuxenutbildningen. 

Genom-
förd 

KUN Ingår redan i läroplaner.  
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Företag som hanterar särskilt 
farliga ämnen inventeras för att 
få en bättre uppfattning om vilka 
ämnen som används och i vilka 
mängder. 

Utbildning av miljöinspektörer i ny kemikalie-
lagstiftning, REACH. 
 
Tillsynsprojekt-information om ny lagstiftning, 
inventering. 
 
Produktvalsprincipen tillämpas vid tillsynen. 

Pågår 
men 
särskilt 
under 
2015 
 
Fokus 
tillsyn 
2012 

MBN, 
miljöin-
spektörer 

 Ryms 
inom 
ordina-
rie 
verk-
sam-
het. 
 

 Vid all offentlig upphandling ställs krav på att 
inköpta varor i huvudsak är fria från hälso- och 
miljöfarliga ämnen. 

Kontinu-
erligt 

Alla Se riktlinjer för upphandling KS 2011-
156.  

 

Varje kommun ska ha skapat 
rutiner som säkerställer att för-
orenade områden uppmärksam-
mas i alla berörda förvaltningars 
arbete och att en aktiv tillsyn 
bedrivs på nedlagda och pågåen-
de verksamheter med prioritera-
de förorenade områden. 

Frågan om förorenad mark finns med som rutin 
vid detaljplanearbetet. 
 
Länsstyrelsens inventering finns inlagd i GIS. 
 
 
 
 
Samtliga pågående verksamheter där MBN har 
tillsyn som har fått klassningen 1-2 vid MIFO-
inventeringen följs upp genom tillsyn och vid 
behov saneras. 
 
Vid nedlagda verksamheter utan ansvarig, som 
prioriterats för åtgärd av länsstyrelse och natur-
vårdsverk har kommunen gått in som huvudman 
för projektet, hittills 2 projekt. 

Genom-
förd 
 
Pågåen-
de 
 
 
 
Genom-
förd 
Pågåen-
de 
 
 
Pågåen-
de 
 
 

MBN Plan-
avdelning-
en 
 
 
 
 
 
Miljökontor 
 
 
 
 
KS  

Frågan initieras även av företag i sam-
band med överlåtelse och arbete med 
miljöledningssystem. 
 
 
 
 
 
Kostnad om kommunen är huvudman vid 
saneringsprojekt, hittills 10 % av total-
kostnaden. 
 
 
KS huvudman MBN tillsynansvarig, 
SEN deltar. 
 

Ryms 
inom 
ordina-
rie 
verk-
sam-
het. 
 

Efterbehandling av förorenade 
områden. Minst fem områden 
inom riskklass 1 skall vara ut-
redda och åtgärdade. Ytterligare 
risklass 1-områden skall ha ut-
retts så att samma takt i åtgärds-
arbetet kan hållas under kom-
mande år. Åtgärder i prioriterade 
förorenade 
områden ska genomföras i till-
räcklig utsträckning för att mil-
jöproblemet i sin helhet kan vara 
löst senast år 2050. 

Miljökontoret begär inventering motsvarande 
MIFO av pågående verksamheter som ska avslu-
tas. 
Samtliga pågående verksamheter där MBN har 
tillsyn som har fått klassningen 1-2 vid MIFO-
inventeringen följs upp genom tillsyn och sane-
ras vid behov. 
Vid nedlagda verksamheter utan ansvarig, som 
prioriterats för åtgärd av länsstyrelse och natur-
vårdsverk har kommunen gått in som huvudman 
för projektet, hittills 2 projekt. 

Pågåen-
de 

MBN MIFO-inventering genomförs av länssty-
relsen. 
Frågan initieras även av företag i sam-
band med överlåtelse och arbete med 
miljöledningssystem. 
 
 
Kostnad om kommunen är huvudman vid 
saneringsprojekt, hittills 10 % av total-
kostnaden. 

Ryms 
inom 
ordina-
rie 
verk-
sam-
het. 
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Tydliga åtgärdsprogram som 
medför en kontinuerlig minsk-
ning av halterna av för männi-
skan skadliga dioxiner i livsme-
del ska ha etablerats. 

Tillsyn på deponi, plasttillverkning m fl. 
 
Bevaka kunskapsläget genom kontakt med LST, 
JBV, NV, SLV mfl 

Pågåen-
de 

MBN mil-
jökontor 
KS, Brand 

Ingår i tillsyn. 
 

Ryms 
inom 
nuva-
rande 
verk-
samhet 

 Följa nationella direktiv om kadmium så att 
exponeringen av kadmium ska vara på en sådan 
nivå att den är säker ur ett långsiktigt folkhälso-
perspektiv. 
Viktigt att gödseln utnyttjas effektivt så att 
konstgödselanvändningen totalt sett minskar. 

Pågåen-
de 

MBN 
Miljökontor 
 

Ingår i tillsyn. Ryms 
inom 
nuva-
rande 
verk-
samhet 

 Utreda var de stora källorna till Cd-belastningen 
i kommunen finns (utnyttja LBVA:s arbete med 
att förbättra avloppsslammets kvalité, Revac )  

 LBVA 
I samarbete 
med  
miljökontor 

Halten i avloppsslammet ligger lägre än 
gränsvärdet. 

 

Inventering av förorenade områ-
den. Förorenade områden inom 
branschklass* 1 och 2 ska ha 
genomgått MIFO-inventering** 
och risklassats. 
* Generell klassning av bran-
scher 
* * Metodik för Inventering av 
Förorenade Områden 
 

MIFO-inventering genomförs av länsstyrelsen. 
 
Miljökontoret begär inventering motsvarande 
MIFO av pågående verksamheter som ska avslu-
tas. 

Pågåen-
de 
 
Kontinu-
erligt 

LST 
 
 
Miljökontor 
 

 
 
 
Pågår kontinuerligt och ingår i tillsynen. 

 

Tillsynsmyndigheterna informe-
rar alla som är verksamma inom 
tandvården om de krav som 
gäller för skötsel och tömning av 
amalgamavskiljare.  

Projekt tandläkare och vårdcentraler för att klara 
kvicksilverhalterna i avloppsslam. 

2013 MBN, 
miljökontor 
 

Halterna i kommunens slam ligger över 
gränsvärdet! LBVA arbetar med att för-
bättra kvalitén på avloppsslammet i ett 
projekt, REVAC.  
 

Ryms 
inom 
nuva-
rande 
verk-
sam-
het. 

Information till och besiktning 
av skolor och sjukhus för att 
hitta kvicksilver. 

Informationsprojekt riktat till skolor genomfört. 
Instrument och liknande som innehåller kvick-
silver samlades in. Kvicksilver spårades i sko-
lornas avloppsbrunnar med hjälp av Kvicksil-
verhundar. 

Genom-
fört 

MBN 
miljökontor 

  
 
 
 
 
 

Fortsatt information till hushåll 
och verksamheter om vilka typer 
av produkter som kan innehålla 
kvicksilver och hur man ska 
hantera kvicksilverhaltigt avfall. 

Spårning i ledn.nätet pågår genom ReVAQ. Vid 
misstänke kontaktas fastighetsägare. 

Kontinu-
erligt 

LBVA  Miljökontoret medverkar i projektet.  



  

 24 

 Information till hushåll och verksamheter om 
produkter som kan innehålla kvicksilver och hur 
man ska hantera kvicksilverhaltigt avfall. 

Delvis 
genom-
fört 

SEN/ 
Renh 
LBVA 

KS EMS och miljökontoret medverkar.  

Samtliga verksamhetsutövare 
har en kemikalielista samt varu-
informationsblad enligt egen-
kontrollförordningen.  

Upprätta och ajourföra kemikalielista för samtli-
ga verksamheter.  

Pågår Resp. 
Verksam-
hetschef 

Traditionellt arbetsmiljöansvar 
Klara är BUN, SON, Brand delar av ToS 
och KUN.  
Årlig uppföljning i samband med skydds-
rond. 

 

 Ingå i den utåtriktade företagsinformationen, 
vuxenutbildningen. 

Pågåen-
de 

KUN   

Långsiktiga informations- och utbildningsinsat-
ser om ämnen som medför miljö- och hälsoris-
ker och återfinns i konsumentprodukter och 
samhället i övrigt. 

Kontinu-
erligt 

MBN 
Miljökont 
KS, EMS 
BUN 

EMS tillsammans med miljökontoret. 
KS/EMS informerar konsumenter. MBN 
informerar företag/verksamheter vid 
tillsyn. Fokus på kemikaliefrågor vid 
tillsyn 2012. 
BUN elever.  

 Långsiktiga informations- och 
utbildningsinsatser om ämnen 
som medför miljö- och hälsoris-
ker och återfinns i konsument-
produkter och samhället i övrigt. 

Regelbunden uppföljning av  
rutiner och handhavanden. 

Pågår BUN   
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Skyddande ozonskikt 
 
Nationellt miljökvalitetsmål till 2020 

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

 
Beskrivning 
Ozonskiktet skyddar livet på jorden genom 
att filtrera bort en del av den skadliga 
UV-strålningen från solen. Därför innebär 
det en fara när ozonskiktet tunnas ut. Hos 
människor ökar risken för till exem-
pel hudcancer, nedsatt immunförsvar och 
starr. Ozonet försvinner på grund av utsläpp 
av ozonnedbrytande ämnen. Dessa ämnen 
bryts ned långsamt och utsläppen fortsätter 
att påverka ozonlagret under flera decenni-
er. Föroreningar kommer främst från vär-
mepumpar och kyl- och frysanläggningar. 
Men även trafiken, främst flygtransporter, 
släpper ut ozonnedbrytande ämnen. 
 
 

 
 
Tack vare åtgärder i Sverige och andra län-
der har den negativa påverkan av ozonned-
brytande ämnen redan börjat minska. Men 
en viss osäkerhet råder kring detta eftersom 
de naturliga variationerna är stora. 
 
Preciseringen av miljökvalitetsmålet 
Skyddande ozonskikt 
Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt 
preciseras så att med målet avses att 
 
- vändpunkten för uttunningen av ozonskik-
tet har nåtts och början på återväxten obser-
veras, och  
 
- halterna av klor, brom och andra ozonned-
brytande ämnen i de övre luftlagren under-
stiger den nivå där ozonskiktet påverkas 
negativt. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regional åtgärd Lokal åtgärd År Huvudan-

svar 
Kommentar/bedömning Resurs 

Inga nya åtgärder föreslås. Det 
förutsätts att miljömyndigheter-
na bedriver en effektiv tillsyn 
över efterlevnaden av förord-
ningen om ämnen som bryter 
ned ozonskiktet. 

Utöva tillsyn enligt förordningen om ämnen som 
bryter ner ozonskiktet. 

Pågåen-
de 

MBN Utförs redan – inga ytterligare medel 
behövs. Görs årligen i samband med 
granskning av årsrapporter. 

Inom 
ordina-
rie 
verk-
sam-
het. 

 
 



Säker strålmiljö 
 
Nationellt miljökvalitetsmål till 2020 

Människors hälsa och den biolo-
giska mångfalden ska skyddas 
mot skadliga effekter av strål-
ning. 
 

 
 
Bakgrund 
I människans miljö har det alltid funnits 
strålning. Den kommer från rymden, solen 
och från radioaktiva ämnen i marken och 
vår egen kropp. Vi har utvecklat metoder 
för att skapa och dra nytta av strålning, till 
exempel genom att använda röntgenteknik 
och genom att använda uran i kärnkraftsre-
aktorer. Strålningen kan alltså vara till nytta, 
men den kan också orsaka skada.  

Hur mycket ultraviolett strålning (UV) var 
och en utsätts för styrs i hög grad av vår 
livsstil och våra solvanor. Ökad exponering 
för UV-strålning från solen och solarier 
bedöms orsaka flertalet fall av hudcancer. 
Både den totala UV-dosen och allvarliga 
brännskador i unga år anses ha betydelse.  

Ännu är kunskapen om effekterna av strål-
ning från elektromagnetiska fält runt till 
exempel mobiltelefoner och högspännings-
ledningar varken fullständig eller entydig.  

 

 

 

Elektromagnetiska fält finns kring alla ut-
rustningar, apparater, maskiner, kablar och 
ledningar som använder elektricitet. Det 
krävs ytterligare forskning för att få veta hur 
det ligger till. I vissa studier har man sett 
biologiska effekter, men man har inte kun-
nat se om de är skadliga för hälsan. Strålsä-
kerhetsmyndigheten bevakar all forskning 
inom området. 

Halland 
Antalet nya fall av malignt melanom fortsät-
ter att öka, och Halland hör till de län som 
ligger över riksgenomsnittet. Solens UV-
strålning är den främsta orsaken till hudcan-
cer och UV-strålning från solarier kan ha en 
bidragande effekt. Upprepade brännskador 
av solen, särskilt under barn- och ungdoms-
åren, tycks ha större betydelse än den totala 
mängden sol när det gäller risken att utveck-
la malignt melanom. 
 
 

 

 
 
Preciseringen av miljökvalitetsmålet Sä-
ker strålmiljö 
 
Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö precise-
ras så att med målet avses att 
 
- individens exponering för skadlig strålning 
i arbetslivet och i övriga miljön begränsas så 
långt det är rimligt möjligt, 
 
- utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön 
begränsas så att människors hälsa och den 
biologiska mångfalden skyddas, 
 
- antalet årliga fall av hudcancer orsakade 
av ultraviolett strålning är lägre än år 2000, 
och 
 
- exponeringen för elektromagnetiska fält i 
arbetslivet och i övriga miljön är så låg att 
människors hälsa och den biologiska mång-
falden inte påverkas negativt. 
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Regional åtgärd Lokal åtgärd År Huvudan-
svar 

Kommentar / bedömning Resurs 

Information om strålning. Kontinu-
erligt 

KUN 
FHC 

Information om strålning och dess 
effekter. 

 Informera om farorna med sol-
ning/UV-strålning samt sprida 
information om ”säker soltid”. 
Arbetet behöver bedrivas konti-
nuerligt. 

Information om hälsorisker ingår 
i skolans miljö- och hälsoarbete. 

Pågående BUN 
KUN 

 

Riktad information till solarie-
ägarna. 

Information och kontroll i samband med till-
synsbesök på solarier.  

Pågående 
 

MBN 

De nordiska strålskyddsmyndigheterna 
samt SSI avråder sedan 2006 från att 
sola i solarium. Information till allmän-
heten ges genom BUN och KUN. Pro-
jektinriktad tillsyn i solarier genomför-
des 2011.  
 

 

Följa och förmedla kunskapsläget 
kring riskerna med elektromagne-
tiska fält (EMF). 

Kartlägga riskerna i arbetsmiljön inom den 
kommunala verksamheten. 
 
 
 
 
Vid frågor från allmänheten ges information om 
EMF av miljökontoret. 
 
Vid planläggning/ förhandsbesked och bygglov 
beaktas riskerna med EMF. 

Årligen 
 
 
 
 
 
Pågående 
 
 
Pågående 

Alla 
Chefer 
med per-
sonalans-
var 
 
Miljökon-
toret 
 
MBN 

Arbetsmiljöriskerna ska årligen kart-
läggas inom arbetsplatserna.  
 
En kartläggning av EMF i kommunen 
har genomförts. 
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Ingen övergödning 
 
Nationellt mål till 2020 

Halterna av gödande ämnen i 
mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsätt-
ningar för biologisk mångfald 
eller möjligheterna till allsidig 

användning av mark och vatten.  
 
Bakgrund 
Övergödning orsakas av för höga halter av  
kväve och fosfor i marken eller vattnet. 
Dessa näringsämnen hamnar i naturen till 
exempel genom nedfall från luften av kvä-
veoxider från trafik och kraftverk. Andra 
källor till övergödning är ammoniak från 
jordbruket och fosfor i utsläpp från avlopps-
reningsverk och industrin. Ämnena förs i sin 
tur med vattendragen till sjöar och hav. 

Växtligheten förändras successivt när kväve 
lagras upp i marken i skogar, ängs- och be-
tesmarker. Arter som är anpassade till när-
ingsfattiga miljöer trängs undan.  

 I havsmiljön är övergödning ett av de all-
varligaste hoten. Även många sjöar och vat-
tendrag är kraftigt övergödda. Hälsoproblem 
hos människor kan också uppstå genom att 
grundvattnet i områden med intensivt jord-
bruk kan ha höga halter av nitrat. Särskilt 
små barn är känsliga för nitrathaltigt dricks-
vatten. 

 

Laholm 
I mitten på 1980-talet sattes Laholmsbukten 
på kartan. Orsaken var omfattande algblom-
ning med syrebrist, fiskrusning och döda 
bottendjur som resultat. Dåvarande regering 
förklarade Laholmsbukten som ett särskilt 
föroreningskänsligt område och särskilda 
”Laholmsbuktsbestämmelser” fastställdes. 
Sedan dess har stora resurser lagts ner på att 
minska utsläppen främst kväve men även 
fosfor. Inom jordbruket har gödselnivåerna 
anpassats till grödornas behov, lagringsut-
rymmet för stallgödsel har utökats och 
växtodlingen ändrats så att andelen vinter-
bevuxen mark idag är betydligt större än 
tidigare.  

”Mellbyförsöken” i kommunen har haft stor 
betydelse för utformning av rimliga kravni-
våer och blivit vägledande för regelverket i 
övriga Sverige. 
 
Tillsynen av jordbruket har sedan början av 
1990-talet varit en prioriterad fråga för 
kommunen. Dessutom har staten satsat stora 
pengar på rådgivning till lantbruksföretag, 
t.ex. genom projektet ”Greppa näringen” 
men även bidragit med ekonomiskt stöd t ex 
till odling av fånggrödor, skyddszoner längs 
vattendrag och våtmarker.  
 
 
 

 
 
 
 
I stort sett motsvarande arbete har gjorts på 
enskilda avlopp och större reningsverk. Av 
kommunens ca 4000 enskilda avlopp finns 
idag väldigt få direktutsläpp vilket var van-
ligt förr. Stora insatser har också gjorts på 
kommunens större reningsverk som idag har 
tuffa utsläppskrav för kväve och fosfor.  
 
Den massiva insatsen för att minska utsläp-
pen har gett effekt. Störst effekt noteras i 
Västerhavets vattendistrikt, bl.a. Laholms-
buktsområdet, där åtgärderna varit mest 
omfattande och där kväveläckaget till vat-
tendragen i jordbrukslandskapet minskat 
med mellan 35 och 60 procent på tjugo år.  
 
Enligt Vattenmyndighetens åtgärdsplan 
krävs dock ytterligare åtgärder för vatten-
drag som inte klarar kraven för god ekolo-
gisk status. Det gäller för t ex för delar av 
Stensån, Smedjeån och Genevadsån. För 
dessa vattendrag måste fosfortillförseln 
minskas och kommunen har därför beslutat 
om särskilda insatser. Inte heller Kattegatt 
klarar kravet för god ekologisk status. För 
Kattegatt är åtgärdsinsatserna mer kompli-
cerade eftersom havet förutom Sverige på-
verkas av flera andra länder.  
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Preciseringen av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning 
Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning preciseras så att med målet avses att 
- den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala 
belastning som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser, 
- atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till att ekosystemen uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande 
ämnen i någon del av Sverige, 
- sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvalite-
ten på vattenmiljön, och  
- havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt havsmiljöförordningen (2010:134). 
 
Regional åtgärd Lokal åtgärd År Huvudan-

svar 
Kommentar / bedömning Resurs 

Kartläggning av riskområden för 
fosforläckage i de delavrin-
ningsområden som har höga 
fosfortransporter kombinerat 
med rådgivning om lämpliga 
åtgärder. 

Regional samverkan med länsstyrelsen för att 
kartlägga. T.ex. LOVA-projekt och GIS-projekt.  
 
 

Pågåen-
de 

MBN, 
miljökontor 

Vattendragens ekologiska status har 
kartlagts. Det krävs åtgärder där det 
inte är god ekologisk status. 
 

Ryms 
inom 
ordina-
rie 
verk-
samhet. 
 

Tillsyn av jordbruksföretag med 
krav att anmälningspliktiga och 
tillståndspliktiga jordbruk redo-
visar balans mellan tillförsel och 
bortförsel av fosfor.  

Kartläggning av växtnäringsbalansen på samtliga 
C-företag och ev. B-företag (ca 35 +9 st. ) 

2013 
Pågår på 
B-
anlägg-
ningar 
2012. 

MBN, 
miljökontor 

 Ryms 
inom 
ordina-
rie 
verk-
samhet. 
 

Kartläggning av utsläppen av 
föroreningar från enskilda hus-
hållsavlopp och krav på rening 
av avloppsvattnet så att Natur-
vårdsverkets riktlinjer avseende 
fosforreduktion uppnås. 

Kartläggning av utsläppen av föroreningar från 
enskilda hushållsavlopp och krav på rening av 
avloppsvattnet så att Naturvårdsverkets riktlinjer 
avseende fosforreduktion uppnås. Tillsyn. 
 

Pågåen-
de 

MBN, 
miljökontor 

Ryms inom nuvarande verksamhet. 
MBN har beslutat att 2015 ska alla 
enskilda avlopp som ligger i närheten 
av vattendrag som inte har god ekolo-
gisk status/ känsliga områden ha inven-
terats och åtgärdas. 
 

 

Rådgivning och information bl.a. 
inom ramen för projektet Grep-
pa Näringen om åtgärder som 
minskar förlusterna av fosfor till 
vattensystemen. Fortsatt stöd till 
anläggning av våtmarker särskilt 
i känsliga områden. 

MBN samverkar med Länsstyrelsen som är sam-
ordnande för åtgärden. 

 MBN, 
miljökontor 

 Ryms 
inom 
ordina-
rie 
verk-
samhet. 
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Rådgivning och utbildning inom 
projektet Greppa Näringen om 
åtgärder som minskar de vatten-
burna kväveutsläppen. 

Miljökontoret håller sig uppdaterad med länssty-
relsens arbete som är huvudansvarig för åtgärden. 
Återföring sker till lantbruken via tillsynen. 
 
 

Kontinu-
erligt 

MBN, mil-
jökontor 

Vattendragens ekologiska status är 
kartlagt. 
 
 

Ryms 
inom 
ordina-
rie 
verk-
samhet 
 

Fortsätta med rådgivning och 
tillsyn för utsläpp av ammoniak. 

Ingår i ordinarie tillsyn.  Kontinu-
erligt 

MBN, mil-
jökontor 

 Ryms 
inom 
ordina-
rie 
verk-
samhet 
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Levande sjöar och vattendrag 
 
Nationellt miljökvalitetsmål till 2020 

Sjöar och vattendrag ska vara 
ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktions-
förmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt land-

skapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förut-
sättningar för friluftsliv värnas. 
 
Bakgrund 
Sjöar och vattendrag är viktiga för bevaran-
det av den biologiska mångfalden, utvinning 
av dricksvatten och betydelsefulla för det 
rörliga friluftslivet. Många växt- och djurar-
ter är beroende av att vattendragen får flöda 
fritt, och att vattenståndet kan variera natur-
ligt. Detta kan komma i konflikt med vår 
önskan att bygga nära stranden eller reglera 
vattenflödet för kraftverkens behov. I vissa 
områden måste vi skydda vattenmiljöerna 
från sådana verksamheter, och från jord- 
och skogsbruk.  
 
Växt- och djurarter som inte förekommer 
naturligt i Sveriges miljö kallas främmande 
arter. De kan påverka våra miljöer och arter 
negativt om de kommer ut i naturen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Halland/ Laholm 
Sedan en tid tillbaka pågår restaureringsar-
bete i länets vattendrag, dock inget i La-
holm. Åtgärder behövs för att fisk och övri-
ga organismer åter ska få möjlighet att 
vandra i vattendragen, samt för att återställa 
rensade och skadade vattendragsmiljöer.  
 
Vattenvårdsarbetet styrs sedan år 2000 av 
EG:s ramdirektiv för vatten- Vattendirekti-
vet. Avsikten med vattendirektivet är att  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
skapa en helhetssyn på hanteringen av vat-
tenfrågor inom EU och har som mål att alla  
sjöar, vattendrag och kustvatten ska uppnå 
god kemisk och ekologisk status till år 2015 
och allt grundvatten ska uppnå god kvantita-
tiv och god kemisk status till år 2015. För 
vattenförekomsterna i Lagan, Genevadsån 
och Stensån gäller år 2021. Laholms kom-
mun ingår i Vattenmyndigheten för Väster-
havet. 

 
 
 
 

Ekologisk status 
Schematisk karta som visar den ekolo-
giska statusen för vattendragen i 
kommunen. 
Grönt: God ekologisk status 
Gult: Måttlig ekologisk status 
Grått: Ej klassad. Lagan har ej be-
dömts då vattenförekomsten räknas 
som kraftig modifierad.  
Orange: Otillfredsställande ekologisk 
status. 
 
Mer information finns på 
www.viss.lst.se 
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Ett antal vattendrag i kommunen har inte 
godkänd ekologisk status på grund av när-
ingsämnespåverkan. (Se karta). Det innebär 
att de källor som bidrar till övergödning 
måste minska belastningen på vårt ytvatten.  
 
De tre stora källorna är lantbruk, avloppsre-
ningsverk och enskilda avlopp. 
 
Vattenråd är regionala och lokala samver-
kansorgan där berörda aktörer mötas och 
diskutera sig fram till gemensam-
ma lösningar i vattenfrågor.  I Laholms 
kommun finns tre vattenråd: Genevadsåns 
vattenråd, Lagans vattenråd och Stensåns 
vattenråd. I Lagans vattenråd ingår smedje-
åns vattengrupp. 
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Preciseringar av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag 
Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag preciseras så att med målet avses att 
- sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning 
av kvaliteten på vattenmiljön, 
- oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag har naturliga vattenflöden och vattennivåer bibehållna, 
- ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god kvalitet, 
- sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna, 
- sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en del 
i en grön infrastruktur, 
- naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till sjöar och vattendrag har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom 
och mellan populationer, 
- hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla sjöar och vattendrag, 
- främmande arter och genotyper inte hotar den biologiska mångfalden, 
- genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade, 
- sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, och  
- strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är 
minimerad. 

Regional åtgärd Lokal åtgärd År Huvudan-
svar 

Kommentar / bedömning Resurs 

 Utarbeta plan för hur kontaminerat vatten tas ska 
tas omhand och vattenuttag från sjöar och vatten 
drag i samband med insatser. 

2013 KS Brand Ryms inom kommunens handlingspro-
gram för skydd mot olyckor 2012-
2015. 

 

Åtgärdsprogram för hotade arter 
och fiskstammar tas fram och 
genomförs genom olika former 
av samverkan mellan myndighe-
ter, markägare, experter, frivil-
lig- och intresseorganisationer 
samt kommuner. 

Kommunens samverkan handhas av KUN. 
 

Fortlö-
pande 

KUN, KS 
EMS  

Kommunens medverkan styrs av läns-
styrelsen eller andra parter. KUN deltar 
i programmet som fiskevårdsansvarig 
nämnd. Plan genomförs hur vi vill ha 
fiskevården. 

 

 Kommunstyrelsen agerar i rollen som markägare  KS   
 
Se även åtgärder under miljökvalitetsmålen ingen övergödning, myllrande våtmarker och grundvatten av god kvalité.  
 
 
 
 
 
 



Grundvatten av god kvalitet 
 
Nationellt miljökvalitetsmål till 2020 

Grundvattnet ska ge en säker 
och hållbar dricksvattenförsörj-
ning samt bidra till en god livs-
miljö för växter och djur i sjöar 
och vattendrag. 
 

Bakgrund 
Samhället är beroende av tillgången på rent 
vatten. Grundvatten är kostsamt att återska-
pa och om det blir förorenat tar det ofta 
många generationer innan det blir rent igen. 
För att säkerställa detta är det viktigt 
att skydda grundvattnet. Grundvattnet är 
inte bara dricksvatten för människor, vattnet 
påverkar också miljön för växter och djur 
när det når markytan och vattendrag. 
 
Halland 
Hallands län finns i dag 59 stycken allmän-
na grundvattentäkter varav 20 stycken har 
vattenskyddsområden. De flesta allmänna 
vattentäkterna bör ha fått ett fullgott skydd 
till 2020.  En regional vattenförsörjnings-
plan behövs för att peka ut geologiska for-
mationer som är av stor betydelse för fram-
tida dricksvattenförsörjningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laholm 
Vattenförsörjningen i Laholm baseras helt 
på grundvatten. Överlag är grundvattenre-
surserna ojämt fördelade i kommunen. De 
större resurserna finns i väster medan där-
emot resurserna är mer begränsade i öster. 
Kommunens huvudsakliga grundvattenre-
surser finns längs Lagans dalgång samt un-
der tätare skikt från Hallandsåsens fot i sö-
der till Veinge i norr. Vattentäkter finns i 
Dömestorp (Hasslöv), Skottorp, Veinge, 
Knäred, Hishult, Skogaby och Mästocka. 
 
Inom Laholmsbuktens VA pågår arbetet 
med att ta fram en vattenförsöjningsplan 
som skall redovisa tillgängliga resurser. 
Planen kommer att belysa kommunens möj-
ligheter att klara vattenförsörjningen i ett 
flergenerationsperspektiv, identifiera even-
tuella bristområden samt vara ett underlag 
för den regionala dricksvattenförsörjningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kvaliteten i vattentäkterna är generellt god, 
noteras ska att miljöpåverkan från trafik, 
industri och jordbruk påverkar kvalitén i 
negativ riktning. Ökade halter av nitrat har 
uppmätts i täkterna i Skottorp och Dömes-
torp samt Veinge. Bekämpningsmedel har 
påträffats i för tillfället avställda brunnar i 
Skottorp och Knäred. Detta resulterar i be-
hov av kompletterande rening. 
 
En studie från 2011 visar på förekomst av 
bekämpningsmedel i halländska yt- och 
grundvatten. Förekomst av ogräs-, svamp- 
och insektsbekämpningsmedel uppmättes i 
Smedjeån som ingick i studien. Länsstyrel-
sen har beslutat att ta fler prover i Smedjeån 
samt att utvidga provtagningen till att även 
omfatta enskilda vattentäkter. 
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Preciseringen av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet 
Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet preciseras så att med målet avses att 
- grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörj-
ning, 
- grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status, 
- utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav,  
- grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status,  
- grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte 
uppkommer, och  
- naturgrusavlagringar av stor betydelse för drickvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade. 
Regional åtgärd Lokal åtgärd År Huvudan-

svar 
Kommentar / bedömning Resurs 

Laholmsbuktens VA tillsammans med konsul-
ter tar fram skyddsföreskrifter som sedan fast-
ställs av Länsstyrelsen Halland. 
 

2015 LBVA, 
Utrednings-
ingenjör 
VA 

Nya bestämmelser 
Skogaby –klart 2008, Veinge-klart 
2008, Skottorp-  klart 2011, Dömes-
torp- klart 2011 
Kvar är Hishult, Knäred, Mästocka och 
potentiella kommunala vattentäkter vid  
Store sjö och Bästhult. 

 Arbetet med nya och reviderade 
bestämmelser för skyddsområ-
den för vattentäkter skall force-
ras för att kunna bli klart till 
2015. 

I samhällsplaneringen skall skyddsområdena 
beaktas såväl i översiktligplanering som i de-
taljplan. 
 

Pågående Alla Viktigt att såväl byggnaden och verk-
samhetens drift som olyckshändelse 
beaktas. 

 

I kommunernas materialförsörj-
ningsplaner (berg, grus och 
sand), ska slås fast att ”grusföre-
komster som har stort värde för 
den nuvarande och framtida 
vattenförsörjningen och för na-
tur- och kulturlandskapet inte 
ska exploateras.” 

Beaktas i kommunens fortlöpande översiktpla-
nering. Redan markerat i nuvarande plan till 
viss del. 
En materialförsörjningsplan för kommunen 
måste fastställas och arbetas in i ÖP. 

2012/2013 KS Sam-
hällsbygg-
nad 

Rekommendationer och förslag till 
åtgärder ses fortlöpande över. 

 

Skyddsområden markeras i ny översiktsplan. Pågående KS, Sam-
hällsbygg-
nad 

Kontinuerlig översyn pågår.  I varje kommuns planarbete ska 
hänsyn tas till kommunala vat-
tentäkters tillrinningområden. 

Områden som är intressanta för framtida vat-
tenförsörjning behöver identifieras ytterligare 
och anges i ny översiktsplan. 
 

2012- 
 
 
 
 

MBN, 
Stadsarki-
tekt 
LBVA 

Pågår revidering av skyddsområdena. 
Ger ett förbättrat underlag för planarbe-
tet. 
 
SGU:s hydrogeologiska karta är en bra 
utgångspunkt för kartläggning av po-
tentiella vattenförsörjningsområden. 

Ryms 
inom 
nuva-
rande 
verk-
samhet. 
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I varje kommuns planarbete ska 
hänsyn tas till kommunala vat-
tentäkters tillrinningsområden. 

Pågår revidering av skyddsområdena. Ger ett 
förbättrat underlag för planarbetet. 
Vattentäkternas skyddsområden skall anges i 
ÖP. Så även för möjliga framtida vattentäkter. 

Pågående MBN  
Samhälls-
byggnad 

Målet gäller grundvattenkvaliteten.  
Ryms inom nuvarande verksamhet. 

 

Program för kontroll av råvatten 
till kommunala vattentäkter, där 
behandling eller spädning sker 
före distribution, bör införas.  

Program för kontroll av råvatten till kommuna-
la vattentäkter, där behandling eller spädning 
sker före distribution, bör införas. 

Genomfört LBVA Kontinuerlig process.   

Inventering av potentiella risker görs i samband 
med att skyddsområdena revideras. 
Tillsyn av verksamheter. 
 

Pågående LBVA 
MBN, 
miljökontor 
 
 

Kommunala anläggningar . 
Befintliga samfällighetsanläggningar 
berörs ej. 
 

Ryms 
inom 
nuva-
rande 
verk-
samhet 

Alla verksamheter och boende i 
vattenskyddsområde ska fortlö-
pande informeras om vilka be-
gränsningar som gäller och vad 
syftet med dessa är. 

Återkommande information till boende samt i 
samband med byggnation. 

Återkom-
mande 

LBVA,  
MBN SBK 

Information vid bygglovsansökan och 
informationsinsatser. 

 

MBN tog fram policy 2007. Kommer att revi-
deras 2012/2013. 

2012/2013 MBN Samordnas med Halmstad kommun.  Ryms 
inom 
ordina-
rie 
verk-
samhet. 

Respektive tillsynsmyndighet 
bör upprätta en policy för an-
vändning av kemiska bekämp-
ningsmedel i vattenskyddsområ-
de. 

Gödsling-/bekämpningsmedelspolicy kring 
enskilda vattentäkter. Uppdatera MBN:s tidiga-
re policy. 
Tillsyn i enskilda fall, villkor i tillstånd samt 
anmälningsärende. 

2015 
 
 
Pågående 

MBN mil-
jökontor 

Ryms inom ordinarie verksamhet.   
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Hav i balans och levande skärgård 
 
Nationellt miljökvalitetsmål till 2020 

Västerhavet och Östersjön ska 
ha en långsiktigt hållbar pro-
duktionsförmåga och den biolo-
giska mångfalden ska bevaras. 
Kust och skärgård ska ha en hög 
grad av biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kultur-
värden. Näringar, rekreation och annat 
nyttjande av hav, kust och skärgård ska 
bedrivas så att en hållbar utveckling främ-
jas. Särskilt värdefulla områden ska skyd-
das mot ingrepp och andra störningar. 
 
Beskrivning 
Den biologiska mångfalden i kust- och 
havsområden störs av övergödning, miljö-
gifter och överfiske. Därigenom påverkas 
också den marina miljöns produktionsför-
måga, det vill säga arter och individer av 
växter och djur i havet kan minska i antal. 
Det kan också hända att någon art tar över-
handen och hindrar andra att växa.  
 
 
 
 
 

 
Halland/Laholm 
I Kattegatt möts två olika vattentyper, dels 
det kalla salta oceaniska vattnet norrifrån, 
dels det mindre salta och varmare Östersjö-
vattnet söderifrån. Ett skarpt språngskikt 
bildas och innebär att vattenutbytet mellan 
de två vattenmassorna är litet. Därmed be-
gränsas syretillförseln till djupvattnet. 
 
Vattendragen som mynnar i bukten för med 
sig stora mängder näringsämnen. Skikt-
ningsförhållandena i kombination med när-
ingstillförseln ger upphov till problemen. 
När näringstillförseln ökar, ökar algproduk-
tionen. När algerna dör sjunker de till bot-
ten. Vid nedbrytningen förbrukas vattnets 
syre. På grund av vattenmassornas skarpa 
skiktning förhindras en effektiv tillförsel av 
syrerikt vatten till bottnarna under språng-
skiktet. Resultatet blir syrebrist. De rörliga 
organismerna lämnar områdena - fiskrus-
ning - medan de stationära organismerna i 
värsta fall dör. Detta ger konsekvenser inne 
i bukten b.la. i form av stora mängder döda 
alger och musslor samt brunt oattraktivt 
badvattnet. 
 
 

 
Åtgärder inom främst jordbruket och för-
bättrad avloppsrening har minskat tillförseln 
av kväve och fosfor till bukten. Dock ses en 
ökning av mängden kväve från skogsåarna 
så totalt sett har kvävetillförslen ökat i buk-
ten. Kraftfulla åtgärder inom hela Östersjöregi-
onen är nödvändiga för att övergödningspro-
blematiken i Laholmsbukten ska klaras 
 
För att nå målet om ett Kattegatt i balans 
krävs bland annat ett fiske anpassat efter 
beståndens storlek med metoder som ej ska-
dar den biologiska mångfalden, ökad vak-
samhet om bevarandet av de kustnära grun-
da miljöerna samt fortsatta åtgärder för att 
minska lokala utsläpp och läckage av när-
ingsämnen från land. 
 
En ökad dränering i kustområdet kan öka de 
lokala utsläppen. 
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Preciseringen av miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård preciseras så att med målet avses att 
- kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysikaliska, kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen 
(2010:1341), 
- kustvatten har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvalite-
ten på vattenmiljön, 
- kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna, 
- grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mångfald och av en naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar 
för växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur, 
- naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till kust och hav har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mel-
lan populationer samt att naturligt förekommande fiskarter och andra havslevande arter fortlever i livskraftiga bestånd,  
- hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla kust- och havsvatten, 
- främmande arter och genotyper inte hotar den biologiska mångfalden och kulturarvet, 
- genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade,  
- havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar för fortsatt bevarande och utveckling av värdena 
finns,  
- tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet, och  
- havs-, kust och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller 
är minimerade.

Regional åtgärd Lokal åtgärd År Huvudan-
svar 

Kommentar / bedömning Resurs 

Åtgärdsprogrammen tas fram för 
de hotade marina arter och fisk-
stammar och genomförs genom 
olika former av samverkan mel-
lan myndigheter, markägare, 
experter, frivillig- och intresse-
organisationer samt kommuner. 

Kommunens samverkan handhas av KUN. 
 

Fortlöpan-
de 

KUN Fisk 
Övrigt  
KS EMS 

Åtgärdsprogrammen tas fram av staten.  

En länsomfattande inventering 
av särskilt känsliga kust- och 
skärgårdsområden samt förslag 
till restriktioner för båttrafik. 
 
 

Länsstyrelsen beslutade 2006 om områden i 
Laholmsbukten och i Långsjön som ska vara 
tillåtna för vattenskoteråkning. 
 

Genomfört MBN Mil-
jökontoret 
 

Kommunen avvaktar länsstyrelsens 
underlag till inventeringen av känsliga 
områden där restriktioner för övrig 
båttrafik bör gälla. I Laholms kommun 
handlar det om Lagans mynning, Höka-
fältet och södra Skummeslövsstrand 
(reservat). Informera båtklubbar och 
andra frivilligorganisationer. 

 

 
Se även åtgärder under miljökvalitetsmålen ingen övergödning och myllrande våtmarker. 



Myllrande våtmarker 
 
Nationellt miljökvalitetsmål till 2020 

Våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för 
framtiden. 

 
Bakgrund 
Våtmarker spelar en väsentlig roll i vattnets 
naturliga kretslopp. Denna naturtyp fungerar 
som naturliga biologiska filter och spelar 
därför en stor roll för att minska övergöd-
ningseffekter samt tungmetallutsläpp till 
vattendrag och omgivande marker. Våtmar-
ker har också en utjämningseffekt vid stora 
nederbörder, vilka kan bli effekter av kli-
matförändringarna av den ökande växthus-
effekten. 
 

Sedan början av 1800-talet har cir-
ka tre miljoner hektar våtmark försvunnit 
genom torrläggning eller annan exploate-
ring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laholm 
2000-2007 genomförde Laholms kommun 
ett större våtmarksprojekt: ”Renare La-
holmsbukt - samordnad våtmarkssatsning 
för Laholmsbukten”. Övergripande syfte var 
att minska kvävetransporten till Laholms-
bukten och att öka den biologiska mångfal-
den i kustlandskapet.  
 
Projektet omfattade två delprojekt, ”Våt-
marker i odlingslandskapet” och ”Ekologisk 
dagvattenhantering. Bakgrunden till projek-
tet var omfattande bottendöd i kustområdet, 
förorenat grund- och ytvatten och ett alltmer 
utarmat jordbrukslandskap. Många växt- 
och djurarter knutna till våtmarker har 
trängts undan när deras livsmiljöer försvun-
nit i det moderna jordbruket.  
 
Projektet var ett komplement till andra åt-
gärder för att minska näringsförlusterna 
främst inom jordbruk och avloppshantering.  
Totalt anlades 84 våtmarker (totalt 122 ha),  
huvuddelen i kommunens västra del som  
kännetecknas av intensivt jordbruk.  
 
Kostnaden uppgick till 21,5 miljoner  
kronor. Projektet finansierades av statliga  
medel (lokala investeringsprogrammet,  
LIP) till 69 %. Resten bekostades av  
kommunen.   
 
 
 
 
 

 
I projektet ingick ”Smedjeåprojektet,” ett  
stort våtmarksområde i Smedjeåns  
dalgång, med syfte att bl.a. ersätta åns  
uträtade lopp med en meandrande fåra. På  
grund av beslut i miljödomstolen har  
projektet dock ej kunnat genomföras fullt  
ut. 

 
 
 
En väl anlagd våtmark kan rena 500- 1000 
kg kväve per hektar vattenyta. Det motsva-
rar kväveläckaget från 20-30 ha åkermark. 
 
 
 

 

Anlagda våtmarker i Laholms kommun, 2000-2007. 
Totalt anlades 84 våtmarker inkl. Smedjeåprojektet 
(markerat med mörkblått). 
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Preciseringen av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker 
Miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker preciseras så att med målet avses att 
- våtmarker av alla typer finns representerade i hela landet inom sina naturliga utbredningsområden,  
- våtmarkernas viktiga ekosystemtjänster som biologisk produktion, kollagring, vattenhushållning, vattenrening och utjämning av vattenflöden är 
vidmakthållna, 
- våtmarker är återskapade, i synnerhet där aktiviteter som exempelvis dränering och torvtäkter har medfört förlust och fragmentering av våtmarker 
och arter knutna till våtmarker har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sitt naturliga utbredningsområde,  
- naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till våtmarkerna har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mel-
lan populationer,  
- hotade våtmarksarter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts, 
- främmande arter och genotyper inte hotar den biologiska mångfalden, 
- genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade, 
- våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena 
finns, och  
- våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad. 
 
Regional åtgärd Lokal åtgärd År Huvudan-

svar 
Kommentar / bedömning Resurs 

 Genomfört 
 

KS 
 

Målet uppfyllt i Laholm. 
Ca 200 ha våtmarker har anlagts i 
kommunen. Huvudsyftet har ofta varit 
kväverening men har även betydelse 
för biol. mångfald. 

 Varje kommun ska i sin över-
siktsplan angivit områden lämpli-
ga för våtmarksanläggning, alter-
nativt antagit en särskild våt-
marksplan. 

Policy för dagvattenhantering som utöver re-
ningskrav även gynnar biologisk mångfald tas 
fram. 

2012/2013 LBVA 
 

Tas fram i samarbete med Halmstad 
kommun. 

 

Kommunens samverkan handhas av Energi- 
och miljöstrategiska sektionen, EMS. 
 

Fortlöpan-
de 

KS 
EMS 

Kommunens medverkan styrs av 
länsstyrelsen eller andra parter. 
Översiktsplanen och fördjupade ÖP 
tar hänsyn till problematiken. 

 Åtgärdsprogrammen för hotade 
arter tas fram och genomförs 
genom olika former av samverkan 
mellan myndigheter, markägare, 
experter, frivillig- och intresseor-
ganisationer samt kommuner. 

Kommunens medvetenhet om biologisk mång-
fald skall höjas. 

Kontinuer-
ligt. 
2012/2013 

KS 
EMS 

Naturvårdsplan/strategi tas fram 2012. 
Populärversion till allmänheten tas 
fram under 2013. 

 

Ingrepp i befintliga våtmarker ska 
alltid kompenseras. 

Ingen exploatering (planläggning eller byggna-
tion) i våtmarksområden ska ske. 

Kontinuer-
ligt 

MBN 
Samhälls-
byggnads-
kontoret 

  

 
 

 



Levande skogar 
 
Nationellt miljökvalitetsmål till 2020 

Skogens och skogsmarkens vär-
de för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den bio-
logiska mångfalden bevaras 
samt kulturmiljövärden och so-

ciala värden värnas. Inriktningen är att 
miljökvalitetsmålet ska nås inom en genera-
tion. 
 
Bakgrund 
Skogen är en av våra viktigaste källor till 
förnyelsebara råvaror och har stora både 
ekonomiska och miljömässiga värden. Men 
det är många faktorer som påverkar skogen. 
Den mest betydelsefulla kanske är skogs-
brukets metoder inklusive hur värdefulla 
natur- och kulturvärden hanteras. 
  
Löv- blandskogar och ädellövskogar har 
oftast stor biologisk mångfald i alla sina 
utvecklingsstadier och det är dessa skogar 
som är intressanta för det rörliga friluftsli-
vet. 

 
 
Statens skogsvårdspolitik de senaste 20-30 
åren har med hjälp av bidrag, lagar och råd 
till skogsägarna gjort att stora blandskogs-
områden och lövskogsområden omvandlats 
till granskog. Detta för ekonomins skull. Vi 
har mer skog än någonsin i Sverige samti-
digt som vi har mindre biologisk mångfald 
än någonsin i våra skogar. 
 
Laholm 
Nästan hälften av kommunens totala land-
areal är produktiv skogsmark (42 800 hek-
tar). Av skogsarealen utgör cirka 41 procent 
granskog, 32 procent tall- och lärkskogar, 
13 procent lövskog och 12 procent ädellöv-
skog och två procent kalmark. 
 
I kommunen finns 1137 skogsfastigheter. 77 
% ägs av privatpersoner, medan 22 % ägs 
av bolag. Statiken visar även att ca 70 % av 
skogsägarna är boende i kommunen. 
 
 
 

 
 
Laholms kommun äger endast små skogs-
områden. Marken ligger främst i Knäred 
men även några små områden i anslutning 
till tätorterna. 
 
Laholms kommun befinner sig i den nordli-
gaste delen av det mellaneuropeiska löv-
skogsbältet. Om det lämnas ett stycke mark 
till fri utveckling under ett par hundra år 
kommer slutstadiet att vara en lövskog. Det 
är bara i vissa delar av Skåne, Halland och 
Blekinge som lövskogar är den naturliga 
skogen. Vårt ansvar för dessa lövskogar är 
därför extra stort här i Halland. För den bio-
logiska mångfaldens skull är det viktigt att 
ädellövskogen tillåts innehålla många olika 
sorters träd och att den finns i alla ålders-
grupper. Ung lövskog är idag sällsynt. Näs-
tan all ädellövskog är idag över 80 år. 
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Preciseringen av miljökvalitetsmålet Levande skogar 
Miljökvalitetsmålet Levande skogar preciseras så att med målet avses att 
- skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna, 
- skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna, 
- skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbred-
ningsområden som en del i en grön infrastruktur, 
- naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och 
mellan populationer, 
- hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar, 
- främmande arter och genotyper inte hotar skogens biologiska mångfald,  
- genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade, 
- natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, och  
- skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna. 
 
Åtgärd 
Regional åtgärd Lokal åtgärd År Huvudan-

svar 
Kommentar / bedömning Resurs 

Åtgärdsprogrammen för hotade 
arter tas fram och genomförs 
genom olika former av samverkan 
mellan myndigheter, markägare, 
experter, frivillig- och intresse-
organisationer samt kommuner. 

Kommunens samverkans handhas av EMS Vid 
kommunens samverkan skall samarbete ske 
med markägaren. 
Programmen utgör underlag i kommunernas 
planarbete; ÖP, detalj-planerning. 
 

Fortlöpan-
de 

KS 
 
MBN 
Samhälls-
byggnads-
kontoret 

Ett nationellt åtgärdsprogram för en 
hotad art eller biotop fastställs av NV. 
Pågår sedan 2004. Länsstyrelsen tar 
fram programmen. I Halland 100 
hotade arter fördelade på 60 program. 
(ÖP m.m.) 
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Ett rikt odlingslandskap 
 
Nationellt mål till 2020 

Odlingslandskapets och jord-
bruksmarkens värde för biolo-
gisk produktion och livsmedels-
produktion ska skyddas samti-
digt som den biologiska mång-

falden och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks. 
 
Bakgrund 
Den biologiska mångfalden i odlingsland-
skapet är resultatet av människans sätt att 
bruka och förvalta jorden. Natur- och kul-
turvärden är därför tätt sammanlänkade i 
denna naturtyp. Odlingslandskapet är starkt 
beroende av kontinuerlig skötsel för att dess 
biologiska mångfald inte ska förloras. 
 
Jordbruket har inte status som riksintresse. 
Det innebär att planeringsansvaret för hus-
hållande med jordbruksmark ligger hos 
kommunerna, och ingen central myndighet 
bevakar vilken jordbruksmark som ska 
skyddas från exploatering. 
Åkermarken är en livsnödvändig resurs som 
vi måste vårda väl för att den ska bevara sin 
bördighet inför kommande generationer. 
På 1970-talet genomfördes en klassificering 
av åkermarken ur produktionssynpunkt i 
hela Sverige. Marken graderades i en 10 
gradig skala.  
 
 
 

 
 
 
Laholm 
För Halland är det lämpligt att räkna alla 
jordar med klass 6 och uppåt som särskilt 
värdefulla. I Laholms kommun finns de 
allra bördigaste markerna runt Genevad, 
Vallberga och på slätten.  
Det är viktigt att påpeka att all åkermark är 
värdefull. Jordgraderingen kan ge den felak-
tiga uppfattningen att jordar med låg klass 
är oviktiga, men lägre klassade jordar kan 
fylla viktiga funktioner för lantbrukare som 
även har jordar av högre klass, speciellt med 
tanke på djurhållning och spridningsytor.  
 
Slättbygdens åkerareal utgör drygt 20 pro-
cent av kommunens yta. Växtodlingen 
mycket specialiserad och främst inriktad på 
grovfoder, spannmål och potatis.  
 
Ekologisk odling 
I kommunen finns för närvarande 22 lant-
bruksföretag som tillsammans bedriver 
ekologiskt certifierad produktion på cirka 3 
procent av åkerarealen. Detta är en låg andel 
jämfört med genomsnittet för Halland och 
för landet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Äng och betesmarker inventerades 2002-
2004 i Laholm. Både ängar och betesmarker 
är bland de mest artrika naturtyperna i 
kommunen. Endast 0,4 % (393 ha) av 
kommunen utgörs av de värdefulla ängs och 
hagmarkerna. Den största betesmarken i 
kommunen är Mässtocka ljunghed. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Precisering av miljökvalitetsmålet 
Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap preciseras så att med målet avses att 
- åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna,  
- jordbruksmarken har så låg halt av föroreningar att ekosystemens funktioner, den biologiska mångfalden och människors hälsa inte hotas, 
- odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna, 
- odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, 
bland annat som en del i en grön infrastruktur som erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter, 
- naturtyper och arter knutna till odlingslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer,  
- husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska resurser är hållbart bevarade,  
- hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig, 
- främmande arter och genotyper inte hotar den biologiska mångfalden, 
- genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade, 
- biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade, 
- kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, och  
- odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga för människor

 
Regional åtgärd Lokal åtgärd År Huvudan-

svar 
Kommentar/bedömning Resurs 

Samtliga ängs- och betesmarker 
ska bevaras och skötas på ett sätt 
som bevarar deras värden. 
 Sprida goda exempel; studiebe-
sök, kursinformation, artiklar, 
nätverk mm. 

Sprida goda exempel; studiebesök, artiklar, 
nätverk från projekt och planering. 

2012- KS 
EMS 

  

Länsövergripande identifiering av 
kulturhistoriskt värdefull bebyg-
gelse. 

Länsomfattande projekt. Kommunen finansie-
rar sin del av inventeringen. 

2013/2014 MBN 
 

Länsstyrelsen samordnar arbetet Sär-
skilda medel finns för detta. MBN:s 
uppgift: Ingår i antikvariens arbets-
uppgifter. 
KUN och kultursekreteraren involve-
ras i arbetet. 

 

I samtliga kommuners ÖP bör 
skrivas in och tillämpas att jord-
bruksmark av högt värde i möjli-
gaste mån skall bevaras. Särskilda 
skäl ska finnas för att denna mark 
ska tas i anspråk för bebyggelse 
och infrastruktur och stor hänsyn 
ska visas. 

Strategi inarbetas i kommunens översiktsplan. 
Jordbruksmark av högt värde i möjligaste mån 
skall bevaras. Särskilda skäl ska finnas för att 
denna mark ska tas i anspråk för bebyggelse 
och infrastruktur och stor hänsyn ska visas. 

2012/2013 KS  
MBN 
Samhäll-
byggnads-
kontoret 

Ingår i kommunens vision och mål 
I strategin skall ingå; 
1. Klassificering av åkermarken 
2. bygga på höjden 
3. förtätning 
Tillämpningen redovisas årligen. 
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Utveckla ”Ekologiskt marknads-
centrum 
Halland” efter modell från Skå-
ne. 

Kommunen förutsätter att Region Halland tar 
initiativet och att KUN ansvarar för kommunens 
samverkan och lokala initiativ. 
 

 KUN   

Livsmedelspolicy tas fram med mål om inköp av 
ekoprodukter. 

2012 SEN 
Kost 
 

  Kommunledningarna sätter mål 
för inköp av eko-produkter. 

Ekologiskt utbud i cafeterian, stadshuset. 2012 SEN 
Kost 

Regleras i livsmedelspolicy.   

Startar utbildning efter beslut. Återkommande fortbildning om 
eko-mat för storkökspersonal 
och de som svarar för inköp. Kursmoment i vuxenutbildningen. 

 SEN 
Kost 
KUN 

Inväntar beslut om tillhandahållande av 
ekologiska produkter innan utbildning 
sker. 
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God bebyggd miljö 
 
Nationellt mål till 2020 

Städer, tätorter och annan be-
byggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional 
och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara 

och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöan-
passat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas. 
 
Bakgrund 
En god boendemiljö är en viktig faktor för 
människors hälsa och välmående. Kommu-
nen har det grundläggande ansvaret för den 
långsiktigt hållbara samhällsplaneringen.  
Det krävs åtgärder på alla nivåer för att må-
let ska nås, t.ex. internationella överens-
kommelser om buller, utsläpp och markan-
vändning, att all samhällsplanering tar ökad 
miljöhänsyn. Nya hus behöver utformas och 
byggas på ett sätt som är långsiktigt hållbart 
och befintlig bebyggelse måste förvaltas och 
renoveras med hänsyn till dess kulturhisto-
riska värden och dess resursutnyttjande.  
 
 

 
 
 
Andra viktiga faktorer är att bevara och ut-
veckla naturmiljöer, effektivisera energipla-
neringen, skapa säkra trafiklösningar, för-
bättra avfallshanteringen och öka lokalt om-
händertagande av dagvatten. 
 
En hållbar samhällsutveckling är av yttersta 
vikt för att nå miljökvalitetsmålen. Genom 
verktyg som översiktsplanering, detaljplane-
ring, områdesbestämmelser, miljökonse-
kvensbeskrivningar, bygglov och rivnings-
lov kan kommunerna delvis styra den lång-
siktiga utvecklingen i den fysiska miljön. 
Verktygen är reglerade i plan- och byggla-
gen och miljöbalken.  
 
Laholm 
Samhällsplanering bedöms vara ett av de 
områden där det finns behov av att utveckla 
fler regionala åtgärder för att komma framåt 
i arbetet med ett hållbart samhälle. Med 
regionala åtgärder menas åtgärder som bör 
göras av en regional aktör eller flera aktörer 
i länet i samverkan. 
 
 
 
 
 

 
 
 
I Laholm är en ny översiktsplan under utar-
betande. Framtidsplan 2030 kommer b.la. 
att särskilt beakta frågor som rör hållbar 
samhällsplanering, klimatförändringar och 
hushållning med den goda jorden. 
 
Kvalitetsprogram kommer att utarbetas för 
Laholms stad och stranden. Kvalitetspro-
grammet för staden kommer att verka som 
redskap för att utveckla och förbättra en 
attraktiv tätortsmiljö i Laholms stad. 
Kvalitetsprogram för stranden är tänkt att 
framtaget för att fungera som redskap för att 
utveckla och skapa en attraktiv strand. 
 
2010 togs ett förslag till kvalitetsprogram 
för fysisk planering fram med syfte att pre-
sentera en ambition, där kommunen fastslår 
den grundstandard som ska vägleda den 
fysiska planeringen. Programmet kommer 
att fastslås och en checklista utarbetas. 
 
Arbete pågår för att ta fram en ny avfalls-
plan som kommer gälla 2013-2016. 
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Preciseringen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö preciseras så att med målet avses att 
- en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, 
förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade, 
- städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekono-
miska samt miljö- och hälsorelaterade frågor, 
- infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk 
planering samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs- och energianvändning 
samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet, 
- kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar, 
- det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet, 
- det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, an-
vänds och utvecklas, 
- den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbets-
platser, service och kultur, 
- människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker, 
- användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska 
och att främst förnybara energikällor används, och  
- avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall 
som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 
 
Regional åtgärd Lokal åtgärd År Huvudan-

svar 
Kommentar / bedömning Resurs 

En samverkansgrupp med plane-
rare från samtliga Hallandskom-
muner och Länsstyrelsen bildas 
med uppgift att utveckla och till-
lämpa översiktsplanen som verk-
tyg för att nå miljökvalitetsmålen 
samt höja översiktsplanens status i 
samhällsplaneringen. Översikts-
planen och dess fördjupningar bör 
tydligt markera syftet att skapa ett 
så hållbart samhälle som möjligt. 

Kommunen skall medverka.  KS 
Samhälls-
byggnad 

  

Åtgärder för ökad cykling. Se åtgärder under begränsad klimatpåverkan.     
Moderna resecentra i alla kom-
muner. 

Se åtgärder under begränsad klimatpåverkan.     

Utreda möjligheterna för tågpen-
deln från Göteborg att förlängas 
söderut. 

Se åtgärder under begränsad klimatpåverkan.     
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Kommunernas kulturmiljöpro-
gram och s.k. bevarandeplaner/-
program för innerstäder/tätorter 
aktualiseras, förslagsvis inför ny 
översiktsplanering. 

Inventering genomfördes oktober 2007-mars 
2008. 

Genomfört SBK  
KS  

  

 Arkitekturprogram har utarbetats för landsbyg-
den, kustområdet och stadskärnan.  
Policy för skyltar m.m. skall tas fram (kvali-
tetsprogram). 

 
 
2012 
 

MBN SBK 
 

Underlag vid planering och bygglov-
hantering. Handlingsplan för skydds-
åtgärder Revidering vid behov. 

 

Fortsatt arbete med arkitekturpro-
gram och kommunala stadsmiljö-
program i kommunerna. 

Inarbetas i översiktsplaneringen. 2012/2013 KS 
SBK 

Redovisas i ÖP.  

Grönstrukturprogram för större 
tätorter tas fram samt integreras i 
översiktsplanerna vid nästkom-
mande revidering. 

Ska ske successivt i samband med fördjupad 
översiktsplan för respektive ort. 
Grönområdesutredning för kustområdet pågår. 
Grönplan- kvalitetsprogram tas fram. 
 
 
 

Kontinu-
erlig pro-
cess 
 
 

KS 
Samhälls-
byggnad 

Huvudansvaret vilar på kommunsty-
relsens översiktsplanering.  
 

Extra 
resurser 
krävs. 

En skogsbruksplan finns för 
kommunens skogsmark. Planen 
bör ta stor hänsyn till rekreations-
värden och biologisk mångfald. 

En skogsbruksplan/ skötselplan finns för kom-
munens skogsmark. Planen bör ta stor hänsyn 
till rekreationsvärden och biologisk mångfald. 
Kommunstyrelsen ansvarar för detta som 
markförvaltare.  

2013 KS   

Kommunerna ser över sina ener-
giplaner samt aktualiserar dem 
därefter en gång per mandatperi-
od. 

 Pågående 
 
 

KS 
Energi 

Energistrategin följs upp årligen.  

Alla nya översiktsplaner och för-
djupade översiktsplaner beaktar 
energihushållning och användning 
av förnyelsebara energikällor. 

Energiaspekterna belyses fortlöpande i över-
siktsplanerna. 
 

Kontinuer-
ligt 

KS 
SBK 
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ÖP bör redovisa en tätortsutveck-
ling som främjar utnyttjande av 
fjärrvärme, solenergi, biobränsle 
och vindkraft. ÖP kan även redovi-
sa plats för bränslestationer för 
förnybart bränsle. 

Miljöaspekterna redovisas ur en principiell 
synvinkel i ÖP-arbetet. 

2012/2013 KS  
SBK 

Förtätning underlättar förutsättningar 
för t.ex. fjärrvärme. 

 

Energihushållningsaspekter bör 
behandlas i ÖP och där så är lämp-
ligt även i detaljplaner. 

Energiaspekterna belyses fortlöpande i över-
siktsplanerna och detaljplanerna. 
 

Kontinuer-
ligt 

KS 
MBN 
Samhälls-
byggnad 

  

Kommunerna bör slå fast kvali-
tetskrav vid nybebyggelse som 
omfattar högsta energianvändning 
per yta. 

Se åtgärd under miljökvalitetsmålet begränsad 
klimatpåverkan. 

  
 

  

Rutiner skapas för upphandling av 
energieffektiva varor och tjänster. 

Rutiner skapas för upphandling av energief-
fektiva varor och tjänster. 

 KS 
Upphand-
lingsansva-
rig 

Se riktlinjer upphandling KS 2011-
156. 

 

Utbildning av bygglovarkitekter 
och bygglovsinspektörer med sikte 
på ökade insikter i energifrågor 
anordnas. 

Utbildning med hjälp av sakkunnig i energi-
frågor. 

Kontinuer-
ligt 

MBN 
Samhälls-
byggnad 

  

Åtgärder för att skydda 25 % av 
den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen. 

Sker successivt vid översyn av detaljplaner. Fortlöpan-
de 

MBN 
SBK 

  

Kartläggning av trafikbuller och 
åtgärdsplan. 

Kartläggning av trafikbuller på kommunala 
vägar sker i samband med trafikplanearbete.  
Åtgärdsplan utarbetas. 

2013 
 
2013 

MBN 
Samhälls-
byggnad 

  

Ett materialhushållningsprogram 
för Hallands län utarbetas. Pro-
grammet bör även innefatta åter-
vinning av bygg- och rivningsma-
terial. 

MBN delaktiga i programmet. 
 

 MBN 
 

Länsstyrelsen har tillsynen på täkter 
och driver frågan. 

 

En eller flera tillsynskampanjer 
genomförs med främsta syfte att 
kontrollera efterlevnaden av miljö-
balkens hushållningsregel. 

Miljö och byggnadsnämnden genomför till-
synskampanj av husbehovstäkter. 

2015 MBN   

Sorterade schaktmassor och lik-
nande skall återvinnas i största 
möjliga utsträckning. 

Alltid utvärdera möjligheten att använda åter-
vunnet material.  

Kontinuer-
ligt 

SEN 
Gatu/väg/p
roduktion 

Görs i enskilda fall, inget strukturerat 
arbete, inga upplagsplatser finns. 

Extra 
resurser 
krävs. 
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En sorteringsanläggning av livs-
medelsavfall från butiker och lik-
nande, där innehållet skiljs från 
förpackningen, bör uppföras i 
länet. 

   Halmstad bygger och projekterar den-
na typ av anläggning.   

 

Kontroll av att deponiförbudet 
efterlevs. 

Tillsyn. Pågår MBN   

En översyn av taxorna för avfalls-
lämning görs med syfte att mini-
mera deponibehovet. 

En översyn av taxorna för avfallslämning görs 
med syfte att minimera deponibehovet. 

Genomfört SEN 
 

  

Allmänhetens möjligheter och vilja 
att lämna sorterat hushållsavfall 
skall ses över och förbättras 

Allmänhetens möjligheter och vilja att lämna 
sorterat hushållsavfall skall ses över och för-
bättras genom informationsinsatser och dialog 
med FTI och biogasanläggningar. 

Kontinuer-
ligt 

SEN 
 

Se avfallsplanen. 
FTI = förpacknings och tidningsinsam-
lingen 

 

Kommunen försöker påverka FTI (Förpack-
nings- och tidningsinsamlingen) vid samråd 
att behålla så många återvinningsstationer, 
ÅVS, som möjligt. 

Kontinuer-
ligt 

SEN 
Renh  

ÅVS är inte ett kommunalt ansvar.   Underlätta för källsortering genom 
lättillgängliga återvinningsstationer 
på strategiska platser i alla kom-
muner. 

Källsortering skall ske på alla kommunens 
arbetsställen. 

Slutförs 
2013 

SEN Se avfallsplanen.  

Verksamheter som genererar 
mycket avfall genomför en utred-
ning av möjligheterna att återvinna 
eller förbränna i stället för att de-
ponera avfallet. 

Tillsyn. Pågående MBN   

I länet bör finnas ett lämpligt antal 
anläggningar för rötning av biolo-
giskt avfall med utvinning av bio-
gas. 

Finns en biogasanläggning i Laholm.  
En regional biogasstrategi håller på att tas 
fram. 

 KS   

Kommunernas byggnadskontor ska 
i samband med rivningslov ställa 
tydliga krav på sortering och åter-
vinning av avfallet. 

Kommunernas byggnadskontor ska i samband 
med rivningslov ställa tydliga krav på sorter-
ing och återvinning av avfallet. 

Kontinuer-
ligt 

MBN 
Samhälls-
byggnad 

  

Utökad tillsyn och kontroll av 
avfallsanläggningar och avfallsent-
reprenörer samt vid bygg-, anlägg-
nings- och rivningsarbeten. 

Frågorna behandlas i kommunens avfallsplan. 
 
 
 
 
Projekt entreprenörer.  

Ny plan tas 
fram 2012 
som gäller 
2012-2016. 
 
2013 
 
 

MBN 
 
 
 
 
MBN 
SEN 
 

MBN har ansvaret för tillsynen. 
SEN har ansvaret för avfallsanlägg-
ningen Ahla.  
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Senast 2015 skall minst 60 % av 
fosforföreningarna i avlopp återfö-
ras till produktiv mark, varav minst 
hälften bör återföras till åkermark. 
 

Laholmsbuktens VA har beslutat (2011) att 
va-verksamheten ska arbeta för en REVAQ- 
godkännande av slamhanteringen vid de 
kommunala reningsverken i Halmstad och 
Laholm. 
 

2012 /2013 LBVA Lakvatten från Ahla deponin leds 
under vissa delar av året till Ängstorps 
reningsverk, vilket gör att slammet ej 
kan Revaq certifieras idag. Utred-
ningsarbete pågår. 
 
 
 

Extra 
resurser 
krävs 
 
 
 
 

Senast år 2010 skall matavfall och 
därmed jämförligt material från 
livsmedelsindustrier mm återvin-
nas genom biologisk behandling. 
Målet avser sådant avfall som 
förekommer utan att vara blandat 
med annat avfall och är av sådan 
kvalitet att det är lämpligt att efter 
behandling återföra till växtodling. 

 Genomfört    

Verka för att ventilation på en 
anpassad nivå är igång i behövlig 
omfattning även nattetid i skolor 
och förskolor för att uppnå god 
inomhusmiljö. 

Obligatorisk ventilationskontroll i offentliga 
lokaler är ett myndighetskrav i dag.  

Pågående SEN, 
Fast.avd 

Utökad ventilationstid möjlig, men 
påverkar energianvändningen negativt. 

 

Erbjudande till fastighetsägare att utföra mät-
ning av radongashalt i 1-2 familjebostäder.  
 
Informera övriga fastighetsägare om mätning.  
 
Rådgivning/ tillsyn fastighetsägare (ej egna 
hem) som ännu inte utfört mätning att utföra 
mätning. 

Genomfört 
en omgång 
 
 
 
 
2015 

MBN 
 
 
MBN 
 
 
MBN 

Erbjudande i samarbete med mätföre-
tag. Mätning förutsätter frivilligt åta-
gande från egnahemsägare. Hyresvär-
dar och verksamhetsutövare ska 
genomföra mätningar i egenkontroll. 
 
Tillsynsprojekt i skolor pågår. 

 

Kommunen utför mätning i sina lokaler. 2012/2013 SEN   

Radongasmätningar i lokaler och 
bostäder skall vara genomförda till 
år 2020 . 

Kommunen som ägare ser till att kommunens 
fastighetsbolag utför mätning i sina lokaler. 

2012-15 KS Ägardirektiv  

Alla kommuner har genomfört 
markradonkarteringar. 

Markradonkarteringar har genomförts i La-
holm. 

Genomfört MBN   

 
 
 



16. Ett rikt djur- och växtliv 
 
Nationellt mål till 2020 

Den biologiska mångfalden 
ska bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande 
och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras 
funktioner och processer ska 

värnas. Arter ska kunna fortleva i långsik-
tigt livskraftiga bestånd med tillräcklig ge-
netisk variation. Människor ska ha tillgång 
till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd. 
 
Bakgrund 
Biologisk mångfald inkluderar samtliga 
arter samt deras naturtyper och livsmiljöer.  
Naturen utför gratistjänster som att rena 
vatten och luft, binda jorden och pollinera 
våra grödor. Dessa sk. ekosystemtjänster har 
stor betydelse för människan.  
 
Genom att vi förändrar vårt sätt att använda 
mark och vatten som resurser i samhället 
förändrar vi även de olika arternas möjlighet 
att överleva. För att bevara vår biologiska 
mångfald är det därför viktigt att vi ger 
växt- och djurarter förutsättningarna för att 
leva vidare. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Laholm 
Naturen i Laholm är storslagen och varia-
tionsrik. Det har alltid funnits mycket natur 
och den har alltid varit gratis. Våra duktiga 
jord- och skogsbrukare har gett oss möjlig-
het att vistas i fin öppen, variationsrik natur 
med höga naturvärden vilket inbjudit till ett 
aktivt friluftsliv. Landskapet förändras, 
jordbruket rationaliserar, blandskogar över-
går till produktiv skog och mer mark an-
vänds för bebyggelse och infrastruktur. Det-
ta medför att fina naturvärden försvinner 
och det skapas barriärer i landskapet.  
 
Naturvårdsplanen som arbetats fram har 
varit på remiss under våren 2012. Planen 
kommer att ligga till grund för vidare natur-
vårdsarbete i kommunen och vara underlag 
för den fysiska planeringen och fungera som 
kunskaps och idebank. 
 
Exempel på naturvårdssatsning 
I Skummeslöv pågår sedan 2006 restaure-
ringsprojekt på strandheden med målsätt-
ningen att återskapa de öppna sandmarker-
na. Sanden i Skummeslövsstrand är kalkrik 
och det gör det till unika livsbetingelser.  
Sanddynsområdena planterades under mit-
ten av 1800-talet med tall och bergtall för 
att binda sanden och motverka sandflykt. På 
1950- talet planterades vresrosen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dynerna och dynheden växte igen alltmer 
och var när restaureringsarbetena inleddes 
2006 var området till stora dela igenvuxna 
med tätt vresrosbuskage och unga tall- och 
lövskogar. 
 
Efter stora insatser har landskapet öppnat 
sig och heden återkommer med sin unika 
mångfald av växter och djur. Totalt har ca 6 
ha vresros tagits bort. Manuella insatser på 
drygt 7 000 arbetstimmar av de boende har 
gjorts. De har sågat, klippt, släpat ris, eldat, 
städat med mera.  
Naturen har svarat fantastiskt fort på de re-
staureringsåtgärderna som genomförts och 
flera rödlistade och sällsynta arter har åter-
etablerats. 2012 kommer även ett mindre 
projekt att starta på sandhedarna i Mellby-
strand. 
 
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att tillskapa 
fler naturreservat i kommunen. Nytillkom-
met är t.ex. Vindrarp. Karsefors och Vessi-
gesjön är på gång. De naturtyper man sär-
skilt värnar om är ädellövskogar, sandiga 
marker och sumpskogar. Dessa är karakte-
ristiska för vår kommun och liknande finns 
inte på så många ställen i Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 



Preciseringen av miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv 
Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv preciseras så att med målet avses att 
- bevarandestatusen för i Sverige naturligt förekommande naturtyper och arter är gynnsam och för hotade arter har statusen förbättrats samt att till-
räcklig genetisk variation är bibehållen inom och mellan populationer, 
- den av klimatscenarier utpekade förhöjda risken för utdöende har minskat för de arter och naturtyper som löper störst risk att påverkas negativt av 
klimatförändringar, 
- ekosystemen har förmåga att klara av störningar samt anpassa sig till förändringar, som ett ändrat klimat, så att de kan fortsätta leverera ekosy-
stemtjänster och bidra till att motverka klimatförändringen och dess effekter, 
- det finns en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls genom en kombination av skydd, återställande och hållbart nyttjande inom sektorer, så 
att fragmentering av populationer och livsmiljöer inte sker och den biologiska mångfalden i landskapet bevaras, 
- genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade, 
- främmande arter och genotyper inte hotar den biologiska mångfalden, 
- det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar finns för ett fortsatt bevarande och ut-
veckling av värdena, och  
- tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden värnas och bibehålls samt är tillgänglig för männi-
skan
 
 

 
 

 
 

Regional åtgärd Lokal åtgärd År Huvudan-
svar 

Kommentar / bedömning Resurs 

 Den biologiska mångfalden beaktas i all kom-
munal planering. Förlusten av biologisk mång-
fald ska hejdas och andelen hotade arter ska 
minska. Biologisk mångfald och biologiska 
resurser såväl på land som i vatten ska nyttjas på 
ett hållbart sätt så att biologisk mångfald upp-
rätthålls. 

Kontinu-
erligt 

KS 
SBK 

Faller sig naturligt som en del av behovs-
bedömning och miljökonsekvensbeskriv-
ningen vid planarbete. Inventeringar kan 
krävas i samband med MKB. 
 

Extra 
resur-
ser 
krävs. 

 
Se även åtgärder under miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, ingen övergödning och myllrande våtmarker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 54 

Källor: 
 
Miljökvalitetsmålen på ny grund, Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 
Reviderad version av rapport 6420 
 
Riksdagens beslut 26 april 2012 om preciseringar för miljökvalitetsmålen, http://www.regeringen.se/sb/d/5542 
 
Riksdagens beslut om 13 etappmål för miljökvalitetsmålen, http://www.regeringen.se/sb/d/2055/a/191671 
 
Hallands miljökvalitetsmål- uppföljning 2012 
 
Hallands kollektivtrafikstrategi. 
 
Miljökvalitetsmål för Hallands län 2007-2010 
 
Handlingsprogram- regionala miljömål. 
 
Bildkällor: 
 
Bilder miljökvalitetsmålen www.miljomal.nu 
Bild s. 6 Miljökvalitetsmålen på ny grund, Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 
Reviderad version av rapport 6420 
Bild s. 7 http://www.naturvardsverket.se/Start/Sveriges-miljomal/ 
Bild s. 15 http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/miljoovervakning/luft/Pages/nedfall.aspx  
Övriga bilder Laholms kommun. 
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Bilaga 1 
Beslutade etappmål av regeringen april 2012 
Regeringen har fastställt tretton etappmål inom fyra prioriterade områden; luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. Etappmå-
len ska styra och ange tydliga steg på vägen mot de samhällsförändringar som behövs för att miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska kunna 
nås.  
 
Etappmål om begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa  
Etappmålet om begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa innebär att  
- Europeiska unionen har beslutat om ytterligare begränsningar av nationella utsläpp av luftföroreningar genom en revision av det s.k. takdirektivet 
senast 2015, och  
- ändringen av Göteborgsprotokollet under konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar har ratificerats av tillräckligt många län-
der för att ha trätt i kraft senast 2015. 
 
Etappmål om begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten 
Etappmålet om utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten innebär att utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar ska ha börjat minska från 
fartygstrafiken i Östersjön och Nordsjön senast 2016. 
 
Etappmål om luftföroreningar från småskalig vedeldning 
Etappmålet om utsläpp av luftföroreningar från småskalig vedeldning innebär att nya pannor för småskalig vedeldning ska ha låga utsläpp av luft-
föroreningar och hög verkningsgrad. Boverket har i uppdrag att förbereda nya byggregler under 2012. 
 
Etappmål om särskilt farliga ämnen 
Etappmålet om särskilt farliga ämnen innebär att beslut som fattas inom Europeiska unionen och internationellt om sådana ämnen ska innehålla åt-
gärder som innebär att  
- hormonstörande respektive kraftigt allergiframkallande ämnen betraktas som särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk senast 2015,  
- särskilt farliga ämnen blir föremål för prövning eller beslut om utfasning under gällande regelverk inom alla användningsområden senast 2018,  
- särskilt farliga ämnen i produktionsprocesser används endast under strikt reglerade omständigheter senast 2018, och  
- uttrycket "särskilt farliga ämnen" i relevanta regelverk även inkluderar ämnen med andra allvarliga egenskaper än de som omfattas av nuvarande 
specifika kriterier och som inger motsvarande grad av betänklighet senast 2018. 
 
Etappmål om kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper 
Etappmålet om kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper innebär att beslut som fattas inom Europeiska unionen och internationellt ställer 
krav på att uppgifter om miljö- och hälsofarliga egenskaper hos kemiska ämnen ska vara tillgängliga och tillräckliga för att möjliggöra riskbedöm-
ning för alla användningsområden. Besluten ska innehålla åtgärder som innebär att  
- relevanta regelverk ställer krav på kunskap samt uppgifter om förekomst gällande nanopartiklar och nanomaterial som är tillräckliga för att bedö-
ma och minimera hälso- och miljöeffekter av sådana senast 2015,  
- förutsättningar finns för att relevanta regelverk kan beakta kombinationseffekter vid exponering för kemikalier senast 2015,  



  

 56 

- regelverken beaktar att barn är särskilt känsliga för påverkan från kemikalier senast 2015, och  
- informationskraven i samband med registrering i Reach för ämnen som tillverkas eller importeras i lägre kvantiteter (mindre än 10 ton per tillver-
kare eller importör och år) stärks senast 2018. 
 
Etappmål om information om farliga ämnen i varor 
Etappmålet om information om farliga ämnen i varor innebär att  
- regelverk eller överenskommelser inom Europeiska unionen eller internationellt ska tillämpas så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen 
i varor är tillgänglig för alla berörda senast 2020, 
- reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i informationen ska särskilt barns hälsa beaktas, och  
- information om hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i material och varor görs tillgängliga under varans hela livscykel genom harmoniserade 
system som omfattar prioriterade varugrupper. 
 
Etappmål om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 
Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom 
att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, 
där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018. 
 
Etappmål om ökad resurshushållning i byggsektorn 
Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat 
materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast 2020. 
 
Etappmål om ekosystemtjänster och resiliens 
Etappmålet om ekosystemtjänster och resiliens innebär att viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är identifie-
rade och systematiserade senast 2013. 
 
Etappmål om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster  
Etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster innebär att senast 2018 ska betydelsen av biologisk mång-
fald och värdet ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i sam-
hället där så är relevant och skäligt. 
 
Etappmål om hotade arter och naturtyper 
Etappmålet om hotade arter och naturtyper innebär att åtgärdsprogram för att uppnå gynnsam bevarandestatus för sådana hotade arter och naturtyper 
som inte kan säkerställas genom pågående åtgärder för hållbar mark- och vattenanvändning och befintligt områdesskydd ska vara genomförda eller 
under genomförande senast 2015. 
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Etappmål om invasiva främmande arter  
Etappmålet om invasiva främmande arter innebär att invasiva främmande arters effekter i Sverige vad avser biologisk mångfald samt socioekono-
miska effekter på bland annat hälsa ska vara bedömda och prioriterade insatser för bekämpning ska ha inletts senast 2015. 
 
Etappmål om kunskap om genetisk mångfald 
Etappmålet om kunskap om genetisk mångfald innebär att en kartläggning och övervakning av den genetiska mångfalden ska ha inletts senast 2015. 
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