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1. Inledning och bakgrund
Kommunkontoret har tillsammans med förvaltningar och bolag tagit fram ett nytt förslag på
Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling: LundaEko 2021–2030.
Programmet anger en gemensam riktning för arbetet med ekologisk hållbarhet och lägger fast
de långsiktiga prioriteringarna. Syftet är att skapa ett resurseffektivt samhälle där ekosystemen
och dess funktioner långsiktigt bibehålls och planetens gränser inte överskrids. LundaEko
omfattar både den kommunala organisationen och Lund som geografiskt område och bygger på
Agenda 2030 och Sveriges miljökvalitetsmål.
I september 2020 beslutade kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott att remittera reviderat
förslag på LundaEko till nämnder, styrelser, rådgivande organ och bolag med sista svarsdatum
den 30 november 2020. För medborgare och organisationer, som inte fick remissen på
direktutskick, gavs möjlighet att ge synpunkter via en digital remisstjänst, utställning på
bibliotek med möjlighet att lämna skriftliga kommentarer samt via digitala dialogmöten.
Vid utskick till nämnder och styrelser efterfrågades särskild återkoppling rörande följande
områden:





Övergripande struktur och innehåll
Förslagen på huvudmål och delmål
Ansvarsfördelning
Ekonomiska konsekvenser

Vid utskick till externa aktörer gavs möjligheten att lämna synpunkter på följande frågor:







Är målsättningarna i LundaEko tillräckligt ambitiösa för att Lund ska vara ledande inom
ekologiskt hållbar utveckling?
Är förslaget lätt att ta till sig och förstå?
Vad anser ni om huvudmål och delmål?
Hur kan er organisation bidra i arbetet för att nå målen i LundaEko?
Hur kan kommunen arbeta för att involvera kommuninvånare, organisationer och
företag i arbetet med att nå målen?
Övriga synpunkter

Många bra synpunkter med förslag till förbättringar har inkommit. Majoriteten av remissvaren
är positiva till förslaget till program och framhåller det som ett angeläget styrande dokument för
Lunds kommun. Sammantaget har 10 nämnder, 9 bolag, 12 organisationer, 3 kommuner och 14
privatpersoner inkommit med sammanlagt ca 700 synpunkter. Utöver detta så har Lunds
klimatpolitiska råd i sin rapport för 2021 valt att granska kommunens förslag på nya klimatmål i
LundaEko 2021–2030. De många remissvaren med synpunkterna på olika delar av programmet
är värdefulla och tyder på ett stort engagemang för miljöarbetet i kommunen.
Inkomna synpunkter har bearbetats och förslag på ändringar finns i detta dokument. Förslagen
har arbetats in i slutversionen av LundaEko 2021-2030.

De remissinstanser som lämnat synpunkter är:











































Barn och skolnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur och fritid
Miljönämnden
Renhållningsstyrelsen
Servicenämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Vård och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Lunds kommunala Fastighetsbolag AB
Visit Lund AB
Kraftringen AB
Sysav
Sydvatten
VA-syd
Räddningstjänst Syd
Höje ås vattenråd
Kävlingeånsvattenråd

Eslövs kommun
Malmö stad
Lomma kommun
Svedala kommun
Lunds universitet
Länsstyrelsen Skåne
Region Skåne
LRF Skåne
Sony
Axis Communications AB
TetraPak
Naturskyddsföreningen Lunds
Fältbiologerna Lund
Tjejjouren i Lund
LUS Lunds universitets Studentkårer
Fridays For Future Lund
Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden
Föreningen Världsbutiken Klotet
Höjeådalens intresseförening
Socialdemokraterna på Norr, Lund
Miljöbron
Veberöd Byaråd
Samt 14 privatpersoner

2. Synpunkter
I detta avsnitt sammanfattas remissinstansernas synpunkter samt kommunkontorets
bedömning och förslag. En del av de remissynpunkter som inkommit påverkar inte själva
programmet utan handlar om arbetssätt, rutiner, åtgärder och indikatorer. Dessa synpunkter tar
kommunkontoret med till vårt uppdrag att driva och samordna arbetet med LundaEko 2021–
2030.

2.1 Övergripande synpunkter kring ambitionsnivå, struktur och innehåll
Inkomna synpunkter
Det råder delade meningar kring programmets ambitionsnivå men många anser det ambitiöst
och välgenomtänkt. Lunds klimatpolitiska råd framhåller att LundaEko 2021–2030 visar på en
progression i kommunens klimatarbete jämfört med tidigare miljömålsprogram. Många anger
att utmaningen ligger i att engagera berörda och gå från mål till handling, samt vad som händer
eller vilka insatser som görs i de fall målen inte uppnås. Vidare, mot bakgrund av att Lunds
kommun lyfter fram sig själv som ”ledande inom hållbar utveckling” och “ett föredöme”, påpekar
flera att kommunens ambitioner och mål bör sättas högre än andra kommuners.
Region Skåne anger att LundaEko 2021–2030 ligger väl i linje med regionala
utvecklingsstrategin RUS 2020 ”Det öppna Skåne 2030”. Länsstyrelsen anger att programmet är
lättläst, välstrukturerat och lyfter viktiga områden för det strategiska miljöarbetet, både
regionalt och lokalt. De anger också att det är positivt att kommunen för flera mål anslutit sig till
de regionala målsättningarna i till exempel Klimat- och energistrategin för Skåne.
Nästan alla, både internt och externt, anger att det är positivt med en tydlig koppling till Agenda
2030 och nationella miljömålen samt att samordningen med program för social hållbarhet är
positiv. Flera tycker att det är positivt att programmet omfattar kommunen som geografiskt
område och även involverar kommuninvånare och andra samhällsaktörer i genomförandet.
Några anger att det är positivt att Lunds kommun har reflekterat över kommunens rådighet över
olika delmål och att det illustreras med hjälp av symboler. Vad gäller symbolerna framhåller
Lunds klimatpolitiska råd att graden av rådighet behöver tydliggöras ytterligare.
Några remissinstanser framför att det är positivt att programmet innehåller en plan för
fördjupad uppföljning och aktualisering vilket de anger blir viktigt då programmets
genomförandetid är lång. Detta bidrar till att säkerställa transparens i arbetet i förhållande till
invånare, organisationer och företag i kommunen.
Flera nämnder och bolag anger att LundaEko 2021–2030 behöver innehålla en beskrivning på
kopplingen till ÖP och många externa och interna aktörer saknar området ”Engagera flera” från
LundaEko II. Byggnadsnämnden, miljönämnden och Lunds kommuns fastighets AB (LKF) liksom
ett stort antal externa instanser efterfrågar en tydlighet kring samverkan och dialog.
Byggnadsnämnden anger att de saknar förslag kring samverkan med företag, institutioner,
organisationer och föreningar för att nå våra klimat- och miljömål och anser att programmet bör
kompletteras med delmål för dels hur andra samhällsaktörer ska engageras i denna omfattande
process, dels också i vissa fall hur stor del av ansvaret för måluppfyllelse som tillskrivs andra
samhällsaktörer.

Kommunkontorets bedömning och förslag
Från ord till handling
Kommunkontoret instämmer med flera remissinstanser att den största utmaningen i
miljöarbetet är att gå från ord till handling. Kommunkontoret bedömer dock att kommunens
miljöledningssystem resulterar i en välstrukturerad systematisk genomförandeprocess inom
organisationen som säkerställer att LundaEko genomförs på ett effektivt sätt. LundaEkos
koppling till andra styrdokument i kommunen (LundaMaTs, Energiplan, Lunds vatten,
Avfallsplan, Kostpolicy, LundaKem, Grönprogram, Kulturmiljöprogram etc.) är också av
betydelse. En stor del av genomförandet av LundaEko ligger inom ramen för dessa
styrdokument. Kommunkontoret bedömer det därmed som mycket viktigt att kommunen
fortsätter driva utvecklingen av den styrmodell som har påbörjats, det vill säga att långsiktiga
mål och delmål finns i övergripande styrdokument så som LundaEko, program för social
hållbarhet, näringslivsprogram, medan relaterade styrdokument fokuserar på genomförande
och åtgärder. Arbetet med detta är kopplat till kommunens program för styrning.
Kommunkontorets förslag
Att arbetet inom kommunens miljöledningssystem fortgår som en viktig stödprocess till
LundaEko samt att kopplade styrdokument efter hand revideras och aktualiseras baserat på
LundaEko och program för styrning.
Vaga formuleringar
Kommunkontoret bedömer att förslag på nytt program är ambitiöst men instämmer i
remissinstansernas synpunkter om att mål och delmål ibland är vagt formulerade.
Kommunkontorets förslag
Att delmålen än en gång ses över och när så är möjligt anger kvantitativa målvärden samt
använder begrepp så som minimera/maximera i stället för öka/minska, när det är möjligt. (Se
ytterligare bedömning kring delmålens mätbarhet under delmålens nuläge, målvärde och
mätbarhet).
Rådighet
Kommunkontoret bedömer att det är mycket svårt att gradera kommunens rådighet över
enskilda delmål, mer än vad som redan har gjorts. Det råder delade meningar kring kommunens
roll och rådighetsgrad inom olika områden. Nya innovativa lösningar och styrmedel kan
resultera i att rådigheten, över tid, ökar eller minskar för givna mål eller delmål.
Kommunkontorets förslag
Att ingen ytterligare gradering av rådigheten genomförs.
ÖP-koppling
Kommunkontoret instämmer i att kopplingen till ÖP kan tydliggöras.
Kommunkontorets förslag
Att LundaEkos koppling till ÖP beskrivs och förtydligas under det prioriterade området Boende
och närmiljö.

Samverkan och dialog – Engagera flera
Kommunkontoret instämmer med många instanser att samverkan och dialog med företag,
institutioner, organisationer, föreningar och medborgare i Lund är en grundförutsättning för att
nå många delmål i LundaEko. Majoriteten av delmål i LundaEko ska genomföras och uppnås
tillsammans med andra samhällsaktörer. Detta innebär att kommunen allt mer behöver förflytta
sig från att fokusera på kommunens direkta miljöpåverkan, det vill säga vår egen verksamhet,
till att framöver allt mer fokusera på den indirekta miljöpåverkan där vi själva inte har full
rådighet. För att växla upp detta arbete krävs kunskap och kartläggning av vilka intressenter
kommunen bör prioritera i sitt arbete. Arbetet med att kartlägga viktiga intressenter är bland
annat en del av projektet Klimatneutrala Lund och den klimatinvesteringsplan som ska tas fram
inom projektet.
Kommunkontorets förslag
Att det prioriterade området ”Engagera flera” (från LundaEko II), eller mål kring samverkan och
dialog inte återinförs i programmet baserat på politiskt inriktningsbeslut under framtagandet av
LundaEko 2021–2030. Däremot föreslår kommunkontoret att texten på sidan 20 i programmet
utvecklas och rubriken ”Kommunikation” döps om och inkluderar samverkan och innovation
samt att kommunkontoret arbetar vidare med kartläggning av prioriterade intressenter.

2.2 Mål och delmål
Inkomna synpunkter
Generellt anses indelningen i huvud- och delmål vara logisk och lätt att förstå.
Miljönämnden liksom länsstyrelsen Skåne föreslår att rubrikerna för både de prioriterade
områdena och delmålen bör ses över för att tydligare kommunicera vilken omställning målen
ska bidra till. Miljönämnden framför att det övergripande målet för respektive område är klart
mer otydligt än i LundaEko II, exempelvis ”År 2030 påverkas Lunds kommuns invånare och
miljön minimalt av miljö̈- och hälsofarliga ämnen” mot tidigare formulering ”Värna Lundabornas
hälsa och miljö̈ genom att minimera exponeringen för miljö̈- och hälsofarliga ämnen”. De menar
att vissa målformuleringar är mer ett påstående än ett mål.
Lunds klimatpolitiska råd framför att det är viktigt att tydliggöra relationen mellan olika delmål.
Det gäller exempelvis sammankoppling av mål om transporter med mål om mobilitet, och
klimatmål med mål om konsumtion, produktion och cirkulär ekonomi. De anför vidare att
flertalet delmål som berör markanvändning är sammankopplade såsom målen för
klimatanpassning, kolsänkor, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Då målen inte kopplas
samman anser de att det finns en risk att målkonflikter och synergier i klimat- och
hållbarhetsarbetet inte uppmärksammas.

Kommunkontorets bedömning och förslag
Rubriksättning
Kommunkontoret bedömer att synpunkterna gällande rubriksättningen av LundaEkos
prioriterade områden, mål och delmål är konstruktiva. Rubriksättningen för de prioriterade
områdena är uppbyggd för att vara talande för respektive område samtidigt som de ämnar vara
likvärdiga varandra, korta och tillräckligt generella så att alla delmål inkluderas.
Rubriksättningen av mål och huvudmål bör däremot ses över med inkomna synpunkter i åtanke.

Kommunkontorets förslag
Att rubrikerna för de prioriterade områdena kvarstår, baserat på ovanstående bedömning samt
kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts inriktningsbeslut under framtagandet av LundaEko
2021–2030. Rubrikerna för delmålen ses över så att samtliga blir enhetliga och de övergripande
målen ses över.
Kopplingar mellan delmål
Kommunkontoret bedömer att ingen vidare beskrivning av kopplingar mellan delmål i
LundaEko eller ytterligare beskrivning av målkonflikter och synergieffekter ska utvecklas i
programmet. LundaEkos prioriterade områden och delmål, liksom svenska miljökvalitetsmålen
och Agenda 2030 målen har oändligt många kopplingar och synergieffekter sinsemellan, såväl
positiva som negativa. LundaEko visar kommunens övergripande målsättningar och är
vägledande i beslut men avvägningar måste göras i enskilda ärenden och beslut.
Kommunkontorets förslag
Att ingen vidare analys av målkonflikter och målsynergier görs inom ramen för föreslaget
program. Däremot är det viktigt att analysera målsynergier och målkonflikter löpande och i
samband med olika beslut.

2.3 Delmålens nuläge, mätbarhet och målvärde
Inkomna synpunkter
Lunds klimatpolitiska råd och många externa och interna remissinstanser anger att de saknar
bakgrundsmaterial med en nulägesbeskrivning, nuläge på indikatorn samt framtidsscenarier
som beskriver delmål som kommunen behöver fokusera på för att nå de övergripande målen.
Lunds klimatpolitiska råd framför att de uppskattar att många delmål är konkreta och
uppföljningsbara och anger att vissa är kvantitativa medan andra är så kallade inriktningsmål
som pekar ut viktiga förändringar som krävs för att nå de övergripande målen. Lunds
klimatpolitiska råd, liksom ett stort antal remissinstanser internt och externt, ser dock många
mål som för vaga och luddiga i sina formuleringar, såsom att kommunen ”ska verka för …” eller
”vara förebild för …”. Någon extern aktör anger i sitt remissvar att utan kvantitativa mål så blir
det svårt för nämnder, förvaltningar och företag att använda LundaEko i sin konkreta planering
av sina verksamheter. De framhåller också att det är otydligt när indikatorerna listas i förslaget
utan målvärden. Flera interna nämnder anför detsamma, det vill säga att det är av vikt att
tydliggöra vad det är som ska uppnås (målvärden) för att rätt åtgärder ska kunna sättas in samt
för att kunna bedöma när ett delmål faktiskt är uppnått, det vill säga vilket resultat som är
godkänt. Veberöds byaråd framför att LundaEko 2021–2030 inte är tydlig i om man ska arbeta
för en stor eller liten förändring inom olika delmål. Byggnadsnämnden framför att mål som
formuleras som att något ska ”öka” eller ”minska”, när det i programmet inte tydligt kopplas till
indikatorer, blir diffusa och inte tillräckligt stimulerande för språng framåt i miljöarbetet.
Miljönämnden anger att delmålsformuleringar i programmet tydligt ska ange vilket
miljötillstånd kommunen vill uppnå̊ och för flertalet av delmålen bör även delmål anges för en
mellantid, det vill säga år 2025. Lomma kommun anger i sitt remissvar att vissa delmål kan
stramas åt och istället för att använda begrepp som öka eller minska så kan begrepp som
minimera eller maximera användas.

Kommunkontorets bedömning och förslag
Tillägg om nuläge och framtid
Kommunkontoret bedömer att LundaEko 2021–2030 inte bör innehålla en fördjupad
nulägesanalys och framtidsscenario per prioriterat område. Dokumentets lättillgänglighet och
läsbarhet är viktigare. Nulägesanalys och utmaningar framgår i kommunens årliga
miljöredovisning/hållbarhetsredovisning.
Kommunkontorets förslag
Att kommunkontoret ändå ser över texterna per prioriterat område för att säkerställa att det
finns en kort beskrivning av området. Vidare kompletteras indikatorlistan med ett nuläge i de
fall det finns att tillgå.
Sätta målvärden
Kommunkontoret instämmer med Lunds klimatpolitiska råd kring att det finns två olika typer av
delmål, kvantitativa och inriktningsmål. Att sätta tydliga kvantitativa målvärden (andel, procent,
antal, mängd) på samtliga mål är mycket svårt att uppnå. Inom vissa områden, som t.ex. klimat,
är indikatorerna kvantitativa i form av mängden koldioxidutsläpp i ton. Beräkningarna är
relativt lätta att genomföra och man vet ursprungssituationen, vilket medför att man i
målutformningen kan sätta tydliga målvärden och sätta dem i relation till ett utgångsår. När det
gäller andra områden som till exempel biologisk mångfald, är det betydligt svårare att sätta
tydliga målvärden. Problemet ligger bland annat i att man inte vet den ursprungliga situationen
fullt ut eller har resurser att göra en uppföljning som ger exakta mått. I stället ger de givna
indikatorerna riktningen och genom att följa indikatorernas utveckling får vi en uppfattning om i
vilken riktning målet utvecklas (inriktningsmål). Dessa mål formuleras ofta med ord såsom öka,
minska, minimera eller maximera.
Kommunkontorets förslag
Att kommunkontoret ser över delmålen och när så är möjligt anger kvantitativa målvärden och
begrepp så som minimera/maximera i stället för öka/minska.

2.4 Ansvarsfördelning
Inkomna synpunkter
Flera interna nämnder och bolag liksom externa aktörer, till exempel Länsstyrelsen Skåne och
Lunds klimatpolitiska råd, framför att de välkomnar att ansvariga för varje delmål anges i
förslaget.
Vad gäller utpekande av huvudansvarig så anser Lunds klimatpolitiska råd att huvudansvaret
bör läggas på högsta politiska nivå, medan det operativa ansvaret för att utforma och genomföra
relevanta åtgärder, samt rapportera resultat läggs på andra nämnder i kommunen. För några
delmål har emellertid huvudansvaret lagts på en eller flera nämnder vilket de anser gör
ansvarsfördelningen och samordningen otydlig.
Internt anger flera nämnder att ansvarsfördelning av delmålen, och då särskilt huvudansvaret,
behöver ett förtydligande gällande vem som har det övergripande samordningsansvaret när det

finns flera utpekade som huvudansvariga. Någon anger att förslagsvis kommunstyrelsen ges det
ansvaret där de finns med.
Miljönämnden anser att styrelser och nämnder inte kan ges ansvar för att uppnå specifika mål
för utsläpp av växthusgaser och avfall per invånare innan man har identifierat styrmedel och
definierat en process som kan leda till måluppfyllelse. De anser att dessa styrmedel saknas i
nuläget och vill därför att gränserna tills vidare inte ska låsas. Naturskyddsföreningen i Lund
framför kommentarer om att nämnder och styrelser behöver satsa tid och pengar, utveckla
kompetens och inrätta nya tjänster och att det därmed inte räcker att angivna nämnder och
styrelse ska beakta mål och delmål.

Kommunkontorets bedömning och förslag
Huvudansvar, delansvar
Kommunkontoret bedömer liksom flera instanser att det är bra att delmålen har utpekade
ansvariga, men att uppdelningen i huvudansvar och delansvar inte blir tydligt. Kommunkontoret
anser att det när flera nämnder eller styrelse anges som ansvariga för ett delmål krävs en
samordning. Hur stort ansvar en viss nämnd har för ett specifikt delmål är ofta svårt att bedöma.
Alla har ett operativt ansvar inom ramen för sin verksamhet och alla behöver allt mer se till
kommunen som helhet och samverka där så är lämpligt.
Kommunkontorets förslag
Att indelningen i huvudansvar och delansvar stryks och att ansvarig angivs utan
ansvarighetsgrad. Kommunens reglemente utgör en viktig grund för nämndernas
ansvarsfördelning. I de fall där samordningsansvaret inte står angivet i kommunens reglemente
faller samordningsansvaret alltid tillbaka på kommunstyrelsen, till annat beslut har fattats.
Nämnder och styrelser som ansvariga
Kommunkontoret bedömer att nämnder och styrelse kan pekas ut som ansvariga för att bidra i
arbetet med att uppnå delmål kring utsläpp av växthusgaser och avfall. Nämnder och bolag har
inom sina respektive verksamheter möjlighet att bidra både direkt och indirekt. En nämnd kan
till exempel bidra till måluppfyllnad direkt genom att minska antalet flygresor och transporter
eller minska avfallen inom sin egen verksamhet. Indirekt miljöpåverkan är en negativ eller
positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av att någon annan än kommunen
vidtar en åtgärd som en följd av att kommunen (till exempel en enskild nämnd) har meddelat
föreskrifter eller fattat något beslut, gett råd, genomfört utbildning eller lämnat information. På
så sätt kan till exempel miljönämnden bidra till måluppfyllnad i samband med att man i
tillsynsärenden ger information, eller som man gör inom ramen för LundaKem – utbildar
personal på förskolor och skolor. Vidare bedömer kommunkontoret i enlighet med
miljönämndens synpunkter att det kommer behövas olika typer av styrmedel för att uppnå
målen i LundaEko. Under de närmsta nio åren kommer det krävas en ständig utveckling av
innovationer och styrmedel för att nå LundaEkos mål och delmål.
Kommunkontorets förslag
Att ingen förändring av LundaEko 2021–2030 görs baserat på att nämnder och styrelser kan
bidra till måluppfyllelse genom sin verksamhets direkta och indirekta påverkan.

2.5 Ekonomiska konsekvenser
Inkomna synpunkter
Flera interna remissinstanser anger att det i dagsläget är svårt att överblicka de ekonomiska
konsekvenserna av programmet och att dessa helt beror på vilka åtgärder och insatser som
vidtas. Några nämnder anser att det är otillräckligt att nämnder och styrelser ska ”beakta”
LundaEkos mål och delmål i samband med EVP-processen. För att få en kraftfullare styrning
anser byggnadsnämnden att nämnder och styrelser i samband med EVP-processen och
verksamhetsplaneringen ska upprätta konkreta handlings- och åtgärdsplaner med bäring på
LundaEkos mål och delmål. Miljönämnden framför att programmets ambitionsnivå är beroende
av att det avsätts resurser och att konsekvenserna och kostnaderna bör beskrivas tydligare så
att dessa kan säkerställas i kommande EVP-process. Ett exempel där miljönämnden anser att det
kommer krävas resurser är att åtgärda alla förorenade områden (delmål 2.3) till och med 2030.
Renhållningsstyrelsen anger att delmålet kring kravställande i upphandling (1.2) samt
minskning av avfall och ökat återbruk (1.7) kan leda till kostnadsökning. Servicenämnden anser
att det kommer krävas extra insatser och resurser för ”Hållbart och cirkulärt byggande” (4.1)
samt för skolgårdarnas ”gröna miljöer” (5.1), då det är nya områden i programmet jämfört med
nuvarande program. Inom det prioriterade området Klimat och energi anger några
remissinstanser att det kan bli ekonomiska konsekvenser för delmålet om transporter (3.2).
Byggnadsnämnden och Kraftringen lyfter att det krävs investeringar för att nå målet, och
Kraftringen och tekniska nämnden skriver att det också behövs andra typer av
resursförstärkningar.

Kommunkontorets bedömning och förslag
Kommunkontoret bedömer liksom flera remissinstanser att det kommer att krävas resurser i
genomförande av LundaEko 2021–2030, att EVP-processen är mycket viktig och att behovet av
åtgärder och handlingsplaner är grundläggande i arbetet med att uppnå LundaEko.
Miljöledningssystemet på kommunens förvaltningar och bolag är ett viktigt verktyg för att
arbeta fram åtgärder samt för att arbeta med politiskt beslutade handlingsplaner inom
kommunen, t.ex. energiplanen, avfallsplanen och LundaKem. Framtagna åtgärder och
handlingsplaner inom miljöledningsarbetet samt inom t.ex. energiplanen ska sedan, vid behov,
integreras i EVP-processen.
Inom projektet Klimatneutrala Lund 2030 bedrivs arbete med klimatinvesteringsplaner.
Klimatinvesteringsplanerna kommer att ge en fördjupad insyn i de ekonomiska konsekvenserna
av klimatmålen, såväl för kommunkoncernen som för aktörer utanför den kommunala
organisationen. Detta arbete kan ge metodkunskap som även går att överföra till andra områden
inom LundaEko.
Kommunkontoret bedömer vidare att externa medel för att finansiera projekt och innovationer
inom miljö- och klimatområdet också framöver kommer vara viktigt för att utveckla kommunens
arbete och uppnå LundaEkos mål och delmål.
Kommunkontorets förslag
Att beskrivningen om LundaEkos koppling till EVP-processen på sida 20 i förslag till program är
tillräckligt tydlig (se nedan) och föreslår att ingen justering görs.

“Lunds kommuns nämnder och styrelser är ansvariga för att genomföra LundaEko. Kommunens
nämnder och styrelser ska beakta LundaEkos mål och delmål i den strategi och planeringsprocess
som resulterar i en ekonomi- och verksamhetsplan (EVP). På detta sätt integreras miljöfrågorna i
verksamhetens planering, och kostnaderna för att uppnå målen i LundaEko kopplas till den interna
budgetprocessen.”
I övrigt föreslår kommunkontoret att arbetet fortgår med att integrera LundaEko och
förvaltningarnas miljöledningsarbete i EVP-processen samt att olika former av
finansieringsmodeller fortsätter utvecklas.

2.6 Prioriterade områden
2.6.1 Konsumtion och produktion
Det har kommit in cirka 90 synpunkter som berör område 1 om hållbar konsumtion och
produktion. Flera remissvar ställer sig bakom området och de olika målen. Runt en tredjedel av
remissvaren berör indikatorer, förslag på arbetssätt eller allmänna synpunkter, vilka inte
påverkar områdets utformning i programmet. De synpunkter som berör inledningstext,
huvudmål eller delmål redovisas nedan.
Inledningstext: Ökad betoning av omvärlden
Världsbutiken Klotet efterfrågar betoning av områdets internationella koppling.
Kommunkontoret instämmer att ett globalt tänkande och en rättvis handel som bidrar till bättre
handelsvillkor och garanterar rättigheterna för marginaliserade producenter och arbetare är
mycket viktigt. Rättvis handel är en naturlig del av hållbarhetskrav i upphandling liksom viktig
för att uppfylla kommunens Program för social hållbarhet och delmål kring måltider och
livsmedel. Orden ”planeten” och ”globalt” förekommer frekvent i områdets inledningstext och
visar på att avtrycket från vår konsumtion och produktion har en internationell betydelse.
Vidare kan rättvis handel ses inkluderas i meningen om att hållbar konsumtion innebär sociala
och ekonomiska fördelar.
Kommunkontorets förslag
Ingen justering.
Inledningstext: Övergripande struktur
Lunds klimatpolitiska råd menar att huvudmålet visar på höga ambitioner men är otydligt
formulerat. De efterfrågar även ett förtydligande om hur delmålen är tänkta att uppnå områdets
huvudmål och klimatmål. Programmet anses även ha kunnat struktureras annorlunda, bl.a.
utefter verksamhetsområde. Kommunkontoret bedömer att en omstrukturering eller ett
förtydligande gällande hur delmålen ämnar uppnå huvudmålet inte behöver göras. De delmål
som föreslås i programmet är en prioritering. Ett förtydligande av varför dessa delmål har
prioriterats och lagts fram skulle innebära ett betydligt längre dokument vilket
kommunkontoret inte bedömer väger upp till fördelarna med att ha ett kort och koncist
program.
Kommunkontorets förslag
Ingen justering.

Inledningstext: Ökad betoning av jämställdhet
I ett remissvar (privatperson) argumenteras jämställdhet vara en viktig aspekt inom arbetet
med hållbar konsumtion och produktion. Kommunkontoret instämmer att jämställdhetsfrågor
behöver tas i beaktan i arbetet med att uppnå en hållbar konsumtion och produktion. Ämnet kan
inkorporeras i inledningstexten i anslutning till uppradningen av olika sociala och ekonomiska
fördelar som kommer med verkställandet av en hållbar konsumtion. Ytterligare förstärkning av
ämnets betydelse bedöms ej behöva göras, bl.a. med anledning av att programmet verkar i ett
sammanhang av flera program och styrdokument, till exempel program för social hållbarhet.
Kommunkontorets förslag
Justering. Tillägg av “jämställdhet” i inledningstext.
Inledningstext: Miljönämndens ändringsyrkanden
Miljönämnden framför flera förslag om tillägg i inledningstexten samt förändringar i
meningsuppbyggnad.
Kommunkontoret instämmer om att ett tillägg av ”världen” kan göras rörande texten om att
åkermarken är en av de bördigaste i Sverige. Detta stycke behöver även samordnas med
inledningstexten för område 4 Boende och närmiljö. Vidare bedömer kommunkontoret ett
ändringsyrkande av meningen om läckage av näringsämnen och bekämpningsmedelsrester vara
berättigat då nuvarande formulering kan tolkas som att det enbart är jordbruket som bidrar till
detta.
Vidare efterfrågas en omformulering av meningen om åkermarkens välmående, från att
åkermarken ”har försämrats ...” till att ”den håller på att förbättras ...”. Kommunkontoret
bedömer att justeringen inte bidrar till en bättre eller tydligare text. Miljönämnden ger även
förslag på tillägg av en mening om lokal ekonomi vs global handel. Kommunkontoret bedömer
inte att det finns motiverat utrymme att göra en utläggning om att ”lokal ekonomi och
produktion behöver förstärkas och utvecklas för att väga upp en obalans mot global handel”.
Påståendet innebär nämligen inte per automatik miljöfördelar. Det framgår t.ex. inte om lokal
handel grundar sig i globala B2B-affärer – om nu oreglerad miljöskadlig produktion utomlands
är det problem som åsyftas. De miljömässiga kärnfrågorna anses behandlas inom delmål 1.5. och
1.6. Vi instämmer emellertid att genom stärkandet av en lokal ekonomi och produktion kan
Lunds kommun få ökad kontroll över vad som och hur saker produceras och konsumeras, vilket
är fördelaktigt om vi har ambitiösa miljömål och är i jämförelse bättre än andra. Det är också
fördelaktigt för Lunds ekonomiska och sociala utveckling.
Kommunkontorets förslag
Justering. Tillägg av ”världen”. Mening om läckage till åkermark ändras till ”Läckage av
näringsämnen och bekämpningsmedelsrester från de som lever och verkar i kommunen utgör
därtill stora utmaningar”.

Delmål 1.1
Lunds klimatpolitiska råd, LKF, Tetra Pak, LNF, Fältbiologerna och privatpersoner har kommit in
med synpunkter rörande delmål 1.1 Hållbar tillväxt. Lunds klimatpolitiska råd lyfter fram att
delmålet är vagt formulerat och att vad som avses behöver förtydligas, Tetra Pak poängterar
särskilt delmål 1.1 i detta avseende. LKF anser att delmålet är otydligt och att
delmålsformuleringen säger samma sak två gånger eftersom ”grön tillväxt” innebär i sak att
”tillväxten inte leder till negativ miljöpåverkan”. Fältbiologerna poängterar att delmålet är
motsägelsefullt och riskerar att stjälpa det övergripande målet. Privatpersoner efterfrågar ett
mer kritiskt förhållningssätt, ett delmål som är oberoende ekonomiskt samhällssystem och att

fler än kommunkoncernen behöver ansvara för målet. LNF förespråkar användandet av ordet
”utveckling” istället för ordet ”tillväxt”.
Kommunkontoret bedömer inkomna synpunkter värda att ta i beaktan och att ett nytt förslag
har utformats som gör det tydligare vad och vem som åsyftas. Att Lunds kommun växer är något
som fortsatt behöver komma fram tydligt.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.


1.1 Grön ekonomi
Lunds kommun ska vara ett föredöme inom gröna investeringar och kommunkoncernen
ska säkerställa att kommunens tillväxt inte leder till negativ miljöpåverkan.
Kommunkoncernens ska i sin kapitalförvaltning ligga i framkant på miljöområdet.

Delmål 1.2
Flera remissvar poängterar behovet av uppföljning av upphandlingskrav, bl.a. servicenämnden
och kultur- och fritidsnämnden. Vidare föreslår miljönämnden att delmålet omformuleras
genom att ersätta ordet ”alla” med ”upphandlingar som innebär stor klimat- eller annan
miljöpåverkan”. LKF föreslår ”alla upphandlingar, som kommunkoncernen utför, av varor och
tjänster ska ställa relevanta hållbarhetskrav, vilka också ska följas upp och utvärderas”. Andra
inkomna synpunkter berörde användandet av begreppet ”relevanta krav” i delmålet.
Fältbiologerna anser att begreppet är otydligt och Tetra Pak ställer sig undrande till vem som
ska bestämma vad som är relevant eller ej.
Kommunkontoret bedömer att delmålet inte behöver kompletteras med ett tillägg kring
uppföljning eftersom det är lagstadgat att uppföljning måste göras när man ställer krav. Genom
användandet av ordet relevanta kan måluppfyllelse endast uppnås om upphandlingarna satt
relevanta krav (ett eller flera).
Kommunkontorets förslag
Ingen justering.
Delmål 1.3
De remissvar som berör delmål 1.3s kvantitativa värden menar att ambitionerna är för låga.
Lunds klimatpolitiska råd ställer sig frågande till hur målet om 5 ton per invånare tagits fram
mer än att det är samma mål som finns i Skånes klimat och energistrategi. Vidare menar de att
målet betyder en lägre minskningstakt än vad Lunds kommun har satt som mål för de totala
utsläppen inom kommunens geografiska område.
Kommunkontoret instämmer i att de konsumtionsbaserade utsläppsnivåerna måste ner
drastiskt för att uppnå ett mer hållbart samhälle och ambitiösa mål menar leda oss på rätt väg.
Sveriges miljömål/Parisavtalet ger ett riktvärde på 1 ton per person till 2050. Att sätta 5 ton till
år 2030 är en bit på vägen, är utmanande för Lunds kommun och ett mål som ansluter till ett
regionalt mål. Därtill finns det en möjlighet att längre fram i samband med aktualisering av
programmet öka målsättningen. I övrigt framhåller remissvaren ett behov av att förtydliga
skillnaden mellan olika utsläppsberäkningar (territoriella, konsumtionsbaserade eller en
kombination) när arbetet med LundaEko kommuniceras.
Kommunkontorets förslag
Ingen justering.

Delmål 1.4
Ändringsyrkanden kom in gällande delmål 1.4 från flera nämnder, en förvaltning och en
privatperson. Både miljönämnden och byggnadsnämnden föreslår nya formuleringar till
delmålets första mening om den miljöpåverkan som kommunkoncernens bruk av livsmedel har.
Serviceförvaltningen lyfter det arbete som behövs för att uppnå målet i sin helhet samt betonar
att målet lämnar för mycket tolkningsutrymme. Förvaltningen föreslår därför kvantitativa
målvärden. Vidare föreslår barn- och skolnämnden ett etappmål om att halvera matsvinnet till
2024. I övrigt argumenterar en privatperson för att andelen växtbaserade livsmedel behöver öka
och ingå i delmålet, och en annan menar att målet är otydligt formulerat.
Kommunkontoret instämmer i att delmålet är vagt formulerat och förespråkar att delmålet
specificeras med kvantitativa målvärden.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.


1.4 Livsmedel och matsvinn
I Lunds kommunkoncern ska samtliga val av livsmedel ha minsta möjliga negativa
miljöpåverkan och mängden matsvinn ska årligen minska. En snittmåltid ska inte ge
upphov till mer än 1,25 CO2ekv/kg livsmedel. Andelen inköpta livsmedel som är
producerade i Sverige ska öka till minst 80 procent och andelen inköpta ekologiska
livsmedel ska bibehållas jämfört med år 2019. Vid inköp av nötkött ska i första hand
råvara från naturbetande djur väljas.

Delmål 1.5
Många av de inkomna synpunkterna angående livsmedelsproduktionen i Lunds kommun berör
arbetssätt och förutsättningar för måluppfyllnad. Beträffande delmålets formulering och syfte
efterfrågar miljönämnden en definition av ”motståndskraftigt” samt inkludering avloppsslam i
delmålet. Tetra Pak efterlyser ett etappmål och LRF Skåne menar att målet är diffust formulerat.
Vidare lyfter LRF Skåne att innebörden av hållbarhet är under ständig förändring för jordbruket,
samt måste omfatta sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter. LRF Skåne föreslår att i
delmålet inkludera ett antal aktörer som behöver samarbeta med varandra för att uppnå målet,
bl.a. SLU och LRF. Lunds klimatpolitiska råd lämnar generella kommentarer som täcker delmålet
i avseendet om att det saknar motivering och är otydligt vad som avses uppnås. Miljönämnden
önskar bli tillagda som ansvariga för delmålet.
Kommunkontoret bedömer att delmålets utformning med ”hållbara jordbruksmetoder” redan
inkluderar mål om att slam, så länge det bidrar till negativ miljöpåverkan, inte ska spridas i
Lunds kommun. Kommunkontoret instämmer att begreppet ”motståndskraftigt” behöver kunna
definieras och är något som ska kunna förtydligas när delmålet kommuniceras. Likt LRF Skåne
menar kommunkontoret att hållbarhet inte är ett stabilt läge som kan uppnås, utan är i ständig
rörelse och utveckling samt är bundet till de andra hållbarhetsaspekterna. Kommunkontoret
bedömer emellertid inte att detta behöver framkomma i det specifika delmålet. Utskrivning av
samarbetspartners rekommenderas inte inkluderas i delmålet. Ett övergripande arbete att
likställa delmålen i varje område sett till utskrivandet av år 2030 eller ej innebär emellertid en
mindre omformulering, men ändrar inte målets innebörd.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.



1.5 Livsmedelsproduktion och jordbruksmetoder
Livsmedelsproduktionen i Lunds kommun ska vara hållbar, motståndskraftig och bidra
till en långsiktig livsmedelsförsörjning samt upprätthållande av ekosystem, mark och
jordkvalité.

Miljönämnden läggs till som ansvarig.
Delmål 1.6
Få remissvar berör delmål 1.6 om näringsliv och affärsmodeller. LKF ser positivt på en ökning av
marknadens utbud av cirkulära affärsmodeller och lyfter att utveckling behöver ske beträffande
hanteringen av produkter som består av cirkulerat material, bl.a. avseende kvalitetsgarantier.
Lunds klimatpolitiska råd anser att det råder stora oklarheter om vad som avses med delmålet
och hur det ska kunna genomföras.
Kommunkontoret instämmer i att delmålet är vagt, bl.a. med anledning av avsaknad av
kvantitativa målvärden. Delmålets förekomst i programmet grundar sig i områdets huvudmål
om cirkuläritet samt områdets rubrik ”Konsumtion och produktion”. En exkludering av målet
skulle innebära att delmål 1.5 om livsmedelsproduktion är det enda delmålet som direkt riktar
sig till produktion. Vidare knyter delmålet an till Agenda 2030s delmål 12.6 ”Uppmuntra företag
att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetredovisning”.
Kommunkontorets förslag
Ingen justering.
Delmål 1.7
Bland de inkomna remissvaren upplyser miljönämnden om att terminologin kring avfall har
uppdaterats. Den mest betydande förändringen för delmålets utformning rör termen
“hushållsavfall” som har ersatts med “kommunalt avfall”. Miljönämnden lyfter även att målet bör
specificera vilka typer av avfall som avses och ange kvantitativa målvärden. Därtill lyfter de att
avfall som lämnas in till återvinning utgör avfall enligt gällande lagstiftning och bör tas i beaktan.
Lunds klimatpolitiska råd saknar en förklaring till varför avfallet ska minska med specifikt 35
procent. LKF och Tetra Pak ifrågasätter valet av 2013 som utgångsår i beräkningen.
Kommunkontoret bedömer att begreppet hushållsavfall bör fortsätta användas eftersom det är
ett inarbetat begrepp i branschen samt är lättare att ta till sig för allmänheten. Definitionen av
begreppet hushållsavfall är emellertid numer inte längre bunden till
avfallsdirektivet/miljöbalken och riskerar därför att definieras och användas på andra sätt i
framtiden. Kommunkontoret anser dock att begreppet kan användas som en synonym till det
regelrätta begreppet kommunalt avfall tillsvidare. Vidare anser kommunkontoret att valet att
beräkna hushållsavfallet utifrån år 2013 är befogat med anledning av att det möjliggör en mer
omfattande redovisning av utvecklingen. Valet av 2013 kan emellertid förtydligas genom att
skrivas in i delmålet och anledningen till användningen av årtalet klargöras i kommunikation av
delmålet.

Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.


1.7 Avfall
I Lunds kommun ska mängden verksamhetsavfall och hushållsavfall minska markant.
Mängden hushållsavfall ska jämfört med år 2013 minska med minst 35 procent per
invånare.

Tillägg av delmål: Mål om lärande
Flera remissinstanser anser att kunskap hos Lundaborna är av kritisk vikt och föreslår att
LundaEko bör innehålla delmål kring detta. Kultur- och fritidsnämnden framför resultat från en
ungdomsundersökning kring LundaEko, där 168 svar inkommit om förslag på det nya
programmet. Undersökningen visar att miljö är en viktig fråga för de ungdomar som svarat men
att hållbarhet och de globala målen inte upplevs som tillräckligt närvarande i skolans
undervisning och att eleverna inte får tillräcklig kunskap i hur de kan bidra till en mer hållbar
samhällsutveckling. Några remissinstanser, bland annat Kultur- och fritidsnämnden anger
vidare att det globala målet nr 4: ”God utbildning för alla” inte är inkluderat i förslaget och att
särskilt angeläget är agendans delmål 4.7 som rör lärande för hållbar utveckling. Detta anser
nämnden, med hänvisning till ungdomsundersökningens resultat kring LundaEko, inte är i linje
med vad Lunds unga uttrycker som viktigt. Kultur- och fritidsnämndens synpunkt är därför att
utbildningens och det informella lärandets roll kopplat till hållbar utveckling bör förtydligas i
LundaEko 2021–2030.
Kommunkontoret bedömer liksom flera remissinstanser att formellt och informellt lärande är
mycket viktigt för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Lärande kan ske såväl i skolan som
genom föreningslivet, i civilsamhället liksom på olika arbetsplatser i kommunen. Agenda 2030s
delmål 4.7 ”Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap” saknas helt i förslag på
LundaEko 2021–2030 och återfinns inte heller i program för social hållbarhet. Kommunkontoret
bedömer Lundaungdomarnas och remissinstansernas yttrande om att föra i ett delmål kring
lärande för hållbar utveckling som befogat.
Kommunkontorets förslag
Förslag till nytt delmål.


1.8 Kunskap och handlingskraft
Alla som bor, verkar och utbildas i Lunds kommun ska ha den kunskap och
handlingskraft som behövs för att främja en hållbar utveckling.

Tillägg av delmål: Mål GMO och CRISPR
Miljönämnden anser att frågan om GMO och CRISPR (gensaxen) ska inkluderas i LundaEko.
Kommunkontoret bedömer att arbetet med GMO och CRISPR hanteras under delmålet om
upphandling eftersom det finns möjlighet att ställa krav i upphandlingen kring detta vid behov. I
Sverige odlar vi bara genetiskt modifierade växter i fältförsök och i inneslutna miljöer. Enligt
Jordbruksverket används GMO sällan som livsmedel eller foder i Sverige. Det finns ett hundratal
olika GMO som är godkända för sådan användning i EU, och de får användas i Sverige också.
Olika branschorganisationer i Sverige har dock bestämt att de producenter som är anslutna till
dessa inte ska använda GMO. Därför finns det i stort sett inga GMO i Sverige. I ekologisk
produktion i alla EU länder får GMO-foder inte användas enligt gällande regelverk.

Kommunkontorets förslag
Att inget ytterligare delmål kring GMO och CRISPR eller beskrivning förs in i LundaEko 2021–
2030 då detta innefattas under delmålet upphandling och delmålet kring mat och måltider (1.2
och 1.4).

2.6.2 Miljö- och hälsofarliga ämnen
Det har kommit in drygt 30 synpunkter på området men av dem berör drygt 15 indikatorer,
förslag på åtgärder och mer allmänna synpunkter vilka inte påverkar formuleringar av vare sig
mål eller delmål. De synpunkter som berör målen eller inledningstexten till området redovisas
nedan.
VA Syd är positiva till att detta område utgör ett av huvudmålen, men saknar kommuninvånare
och företag i delmålen och indikatorerna. Kommunkontoret bedömer att det främsta sättet att
påverka Lundabor och företag inom detta område är genom spridning av information och
kunskap. Denna aspekt inkluderas i delmål 1.8 Dessutom inkluderas dessa aktörer i områdets
huvudmål och inledningstext.
Vidare lyfter en privatperson frågan huruvida ett genusperspektiv är relevant för detta område.
Kommunkontoret gör bedömningen att det visserligen finns en skillnad i hur olika kemikalier
påverkar män och kvinnor, men att det viktigaste är att prioritera barn och unga oavsett kön.
Kommunkontorets förslag
Ingen justering.
Delmål 2.1 Kommunens verksamheter
Flera remissinstanser är positiva till delmålet, och Miljönämnden anser det vara i enlighet med
LundaKem. Miljönämnden tycker dock att målet är otydligt och slår brett. De skriver att det
eventuellt skulle kunna utvecklas genom att behandla vem som exponeras och om aktuella
ämnen kan spridas. Kommunkontoret bedömer att den begränsade möjligheten att mäta och
följa upp gör det svårt att sätta mer konkreta mål.
Kommunkontorets förslag
Ingen justering.
Delmål 2.2 Bygg och anläggning
Såväl Miljönämnden som Fältbiologerna anser att målet är otydligt. Miljönämnden undrar vad
som ska uppnås och över kopplingen till delmål 6.1 (Sjöar och vattendrag). Kommunkontoret
håller med remissinstanserna om att det hade varit önskvärt att specificera delmålet med
målvärden, men i dagsläget finns varken ett nuläge eller möjlighet att mäta detta. Mätningar
utvecklas kontinuerligt och i framtiden kommer det troligtvis att vara möjligt att mäta t.ex.
mikroplaster i vattenmiljöer. Kommunkontoret bedömer, trots dessa svårigheter, att delmålet
driver utvecklingen inom området. Kommunkontoret bedömer vidare att det stora antalet
kopplingar som finns mellan olika delmål i LundaEko gör att dessa är svåra att belysa, i alla
enskilda fall, utan att läsbarheten försämras.
Miljönämnden anser att även VA SYD bör ha delansvar. Kommunkontoret bedömer att såväl VA
SYD som Lunds Renhållningsverk berörs av delmålet och därför bör läggas till under ansvariga.

Malmö stad föreslår att delmålets formulering ändras från ”Utsläpp av miljö- och hälsofarliga
ämnen” till ”Utsläpp och användning av miljö- och hälsofarliga ämnen”. Kommunkontoret håller
med om att en sådan justering är ett bra sätt att tydliggöra delmålet.
Fältbiologerna föreslår att även koldioxid ska inkluderas som ett miljö- och hälsofarligt ämne
samt att inga fler byggnader med tak eller fasad av koppar bör uppföras för att undvika
spridning av kopparföroreningar. Kommunkontoret gör bedömningen att koldioxid behandlas i
det prioriterade området ”Klimat och energi” och inte är ett miljö- och hälsofarligt ämne i sig.
Kommunkontoret håller med om att byggnader med koppar bör undvikas. Detta kan arbetas in
som en indikator.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.


2.2 Bygg och anläggning
Utsläpp och användning av miljö- och hälsofarliga ämnen, inklusive plastpartiklar, ska
minimeras från byggnader, vägar och anläggningar i Lunds kommun.

VA SYD och Lunds Renhållningsverk läggs till under ansvar.
Delmål 2.3 Förorenad mark
Flera remissinstanser har haft synpunkter gällande vilka som bör vara ansvariga för detta mål.
Miljönöämnden och byggnadsnämnden anser att tekniska nämnden och servicenämnden bör
vara delansvariga. Tekniska nämnden menar själva att man har en viktig roll för att nå delmålet.
Kommunkontoret bedömer att tekniska nämnden, servicenämnden, LKF AB, LKP AB,
Kraftringen AB och VA SYD alla berörs av detta delmål och därför bör läggas till under ansvariga.
Miljönämndenmenar att målet är för ambitiöst och orealistiskt och föreslår att formuleringen
bör ändras till ”Lunds kommun ska arbeta aktivt för att år 2030 ha identifierat, undersökt och
vid behov efterbehandlat sitt eget fastighetsbestånd”. Kommunkontoret bedömer att nuvarande
formulering bör ligga kvar med hänvisning till politiskt uttryckt vilja. Dock föreslås en mening
liknande den miljönämnden föreslår läggas till för förtydligande.
Tetra Pak anser att formuleringen är otydlig och påpekar att det inte framgår hur stort
problemet är i nuläget. Kommunkontoret menar att den stora osäkerheten kring hur stora
områden förorenad mark som finns inom kommunen gör att det inte är möjligt att redovisa hur
stort problemet är idag.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.


2.3 Förorenade områden
Lunds kommun ska inte ha förorenade områden som utgör något hot mot miljön eller
människors hälsa. Kommunkoncernen ska ha identifierat och vid behov efterbehandlat
sitt eget fastighetsbestånd.

Tekniska nämnden, Servicenämnden, LKF AB, LKP AB, Kraftringen AB och VA SYD läggs till
under ansvariga.

2.6.3 Klimat och energi
Det har kommit in drygt 100 synpunkter på området men av dem berör omkring 50 indikatorer,
förslag på åtgärder och mer allmänna synpunkter vilka inte påverkar formuleringar av vare sig
mål eller delmål. Synpunkter som berör målen eller inledningstexten till området redovisas
nedan.
I flera remissvar görs efterlysningar av motivering och bakgrund till varför just de utpekade
delmålen valts. Bland annat skriver Malmö Stad: ”I övriga prioriterade områden adresserar
inledningstexten Lunds kommuns största utmaningar. Det saknas i det prioriterade området
Klimat och energi och en komplettering skulle göra det lättare att koppla delmålen till
utmaningarna.”
Kommunkontorets förslag
Den inledande texten till området omformuleras med ökat fokus på den lokala situationen i
Lund och mindre information om det globala tillståndet för klimatet. Texten ska förklara varför
det behövs delmål för transporter och kolsänkor.
Flera svarande berör på olika sätt och i koppling till olika delmål behovet och användningen av
en koldioxidbudget. Kommunkontoret konstaterar att kommunen har en koldioxidbudget sedan
2020 som täcker utsläppen ur ett territoriellt perspektiv, men inte ur ett konsumtionsperspektiv. Koldioxidbudgeten har använts som underlag för det övergripande målet för Klimat
och energi, för delmål 3.1 och delmål 3.2. Koldioxidbudgeten är olämplig som underlag för
delmål 1.3 om konsumtionsbaserade utsläpp.
De kommentarer som berör det övergripande målet är positiva. Bland annat uppger Kraftringen
och VA SYD att det passar väl ihop med deras arbete.

Delmål 3.1 Utsläpp av växthusgaser
Flera remissinstanser skriver att utsläppsmålet till år 2050 bör skärpas så att det framgår att
delmålet inte är mindre ambitiöst än det nationella. Lunds mål om nära noll utsläpp till 2050 har
inte samma definition som det svenska målet till 2045. Den mest rimliga jämförelsen mellan
dessa båda mål är att Lund ska minska utsläppen med nästan 100 procent till 2050 medan
Sverige ska minska utsläppen med minst 85 procent till 2045. Skillnaden är att det nationella
målet om netto noll utsläpp inkluderar negativa utsläpp och minskningar utanför landets
gränser, vilket inte Lunds mål gör. Det nationella begreppet netto noll ligger däremot nära
målformuleringen att Lund ska vara klimatneutralt 2030, eftersom det inkluderar både upptag
och utsläpp av växthusgaser. Lunds kommun saknar dock möjlighet att tillgodoräkna sig
minskade utsläpp utomlands. För att öka tydligheten, och för att bättre följa Lunds
koldioxidbudget är kommunkontorets förslag att omformulera målet och ändra målåret till
2045.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.



3.1 Utsläppen av växthusgaser
Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska, jämfört med 2010, minska med minst
65 procent till 2025 och med minst 80 procent till 2030. 2045 ska kommunen vara
klimatpositiv och utsläppen nära noll.

Delmål 3.2 Transporter
Flera förvaltningar, bolag och externa svarande konstaterar att detta är ett ambitiöst mål som
kommer att kräva nya arbetsmetoder och resurstillskott. Fridays for Future beskriver hur
nationella styrmedel kan bidra, men att det är uppenbart att Lund med ett sådant mål måste
förstärka arbetet lokalt. Fridays for Future är ensamma om att föreslå en förändring av målet. De
vill se etappmål eller milstolpar så att det blir tydligt hur stora minskningar som krävs till 2023,
2025 och 2028. Kommunkontoret bedömer att det finns en risk att det som mäts är
konjunkturcykler istället för klimatomställningen av transportsektorn om så korta intervall
väljs, och därför är förslaget att behålla målet oförändrat.
Kommunkontorets förslag
Ingen justering.
Delmål 3.3 Kolinlagring
Byggnadsnämnden föreslår att 3.3 ändras så att t.ex. CCS (Carbon Capture and Storage), BECCS
(Bio-CCS), DAC (Direct Air Capture) och andra definierade tekniska lösningar inkluderas i
formuleringen. Kommunkontorets bedömning är att flera av de föreslagna teknikerna är för
dyra och för omogna för att det ska vara rimligt att en kommun nu ska utveckla dem. Däremot
skulle det kunna vara möjligt att i anslutning till fjärrvärmeproduktion i Lunds närområde
arbeta med infångning av koldioxid. Teoretiskt möjliga lösningar som har en koppling till Lunds
kommun är i fallande ordning efter ekonomiska förutsättningar att; 1 Sysav lagrar i Malmö,
utsläppen kommer då delvis från Lunds avfall, men Lund använder inte fjärrvärmen. 2
Öresundskraft lagrar i Helsingborg. Vi i Lund använder lite av fjärrvärmen men det är inte vårt
avfall. 3 Kraftringen lagrar utsläpp från Örtoftaverket. Lund använder fjärrvärmen och kan
eventuellt ha lagret. Därför föreslår kommunkontoret ett tillägg till delmålet, som vidgar möjliga
metoder för lagring så att inte bara lagring i mark och biomassa innefattas. Med tillägget om
infångning och lagring behöver även SYSAV och Kraftringen ha ansvar.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.
3.3 Kolinlagring
Kolinlagring inom Lunds kommun ska öka mellan 2020 och 2030. Kommunkoncernen
ska verka för infångning och lagring av koldioxid kopplat till fjärrvärmeproduktion i
närområdet.
SYSAV och Kraftringen läggs till under ansvar.
Delmål 3.4 Energieffektivisering
Kraftringen förespråkar tydlighet kring det perspektiv som används när beräkning av
energieffektiviseringen görs och framhåller att primärenergianvändning är mer rättvisande än
köpt energi. Renhållningsstyrelsen lyfter kopplingen mellan energieffektivisering och
möjligheten att nå delmålet om minskade utsläpp från transporter. Kommunkontoret gör
bedömningen att energitrappan, som finns i energiplanen, tydligt styr mot i första hand minskat
transportbehov, men också mot användning av elfordon, som är mer energieffektiva än fordon
med förbränningsmotor. Underlagsarbetet till energieffektiviseringsmålet på 15 procent visar
att det är möjligt att nå delmålet om minskad energianvändning samtidigt som elanvändningen
ökar, bland annat till följd av elektrifiering i transportsektorn och forskningens behov. Det ökade
elbehovet gör att det är viktigt att hushålla med el, och att prioritera fjärrvärme och biogas för
transporter där det är möjligt.

Kommunkontorets förslag
Ingen justering, men ett förtydligande görs i anknytning till målet:
Målet gäller både slutanvändning och primärenergianvändning.

Delmål 3.5 Förnybar energi
Lunds klimatpolitiska råd skriver att de saknar en målangivelse för år 2030. Kommunkontoret
anser att det kan stärka målet att tillföra etappmål för sol och vind 2030, eftersom det är det år
det övergripande målet siktar på. Enligt Sol i syd är solpotentialen på tak 148 GWh till 2030, och
en stor del av detta bör vara möjligt att förverkliga. För vindkraft bedöms främst repowering,
uppgradering av befintliga verk, vara en möjlighet. Ett nytt vindkraftverk motsvarar cirka 10
GWh.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.


3.5 Förnybar energi
Den lokala produktionen av förnybar el, värme och drivmedel ska 2025 vara minst 1300
GWh varav sol och vind ska stå för minst 100 GWh. År 2030 ska sol och vind stå för minst
150 GWh.

Delmål 3.6 Förebyggande klimatanpassning
De flest kommentarer som kommit in om målet berör indikatorer eller är positiva till
formuleringen. Kommunkontoret gör bedömningen att delmålet inte behöver förändras.
Kommunkontorets förslag
Ingen justering
Delmål 3.7 Beredskap för extrema väderhändelser
De synpunkter som kommit in berör indikatorer eller åtgärder, och de svar som berör
målformuleringen är positiva. Kommunkontoret gör bedömningen att delmålet inte behöver
förändras.
Kommunkontorets förslag
Ingen justering.

2.6.4 Boende och närmiljö
Det har kommit in cirka 60 synpunkter som berör området Boende och närmiljö. Flera
remissvar önskar skärpning av delmålen, ökad tydlighet och mer mätbara delmål. Framför allt
rör det delmålen om cirkulärt byggande och förvaltning, transporter och jordbruksmark. Några
synpunkter rör det prioriterade området och den inledande texten.
Övergripande mål och koppling till delmål
Lunds klimatpolitiska råd anser att det övergripande målet är ett inriktningsmål som visar på
vilja och ambition till hållbar utveckling av såväl urbana områden som landsbygd. Rådet
välkomnar målet, men skulle gärna se ett mer konkret mål. Utformningen av de specifika
delmålen är viktiga då Lunds kommun växer och det är av stor vikt att utforma staden och
besluta om framtida investeringar som ger minimal klimatpåverkan och maximal

klimatanpassning. De fem föreslagna delmålen är emellertid ganska frikopplade och det är svårt
att se hur de följer av det övergripande målet.
Kommunkontoret bedömer att delmålen inom det prioriterade området bidrar till att
konkretisera det övergripande målet. Delmålen är kopplade till det nationella
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och dess preciseringar. Kommunkontoret är medvetet
om att avgränsningen när det gäller stads- och landsbygdsutveckling är svår och att det finns
delmål inom andra prioriterade områden (klimat, biologisk mångfald, vatten) som berör det
övergripande målet.
Kommunkontorets förslag
Ingen justering
Inledningstext: koppling till översiktsplan samt förtydligande av text
Byggnadsnämnden har lämnat synpunkter på de delar av texten som berör kulturmiljö samt
förtätning och jordbruksmark. Byggnadsnämnden anser att texten om kulturmiljö framför allt
handlar om landsbygd och anser att stadens kulturmiljö bör utvecklas. Byggnadsnämnden anser
vidare att texten om förtätning och jordbruksmark förtydligas och att ett stycke om
grundläggande ekosystemtjänster läggs till.
Kommunkontoret bedömer att texten om kulturmiljö kan kortas och därmed hållas mer allmän
samt att byggnadsnämndens förslag om ändring av förtätning och jordbruksmark är bra.
Byggnadsnämnden har även lämnat synpunkter på att kopplingen mellan översiktsplanen och
LundaEko tydliggörs i programmet. Kommunkontoret bedömer att denna text bör läggas in
under det prioriterade området Boende och närmiljö
Kommunkontorets förslag
Byggnadsnämndens förslag beaktas i ändringar av texten. Text om koppling mellan
översiktsplan och LundaEko läggs till.
Delmål 4.1 Hållbart och cirkulärt byggande och förvaltning
Ett stort antal remissinstanser har inkommit med synpunkter på delmålet. Samtliga är positiva
till delmålet men flera önskar högre ambitionsnivå, tydligare formulering och mätbarhet. Lunds
klimatpolitiska råd anger att delmålet är ett inriktningsmål som skulle kunna kompletteras med
tydligare och mer specifika mål. Fridays For Future Lund framför att byggande är ett område
med stor potential att bidra till att Lund når målen kring utsläpp av växthusgaser.
Socialdemokraterna på norr menar också att det finns en avsaknad av delmål som berör alla
typer av byggnaders och anläggningars klimatpåverkan under byggskedet. Även Lunds
naturskyddsförening framför att det behövs skarpare skrivningar och vill kräva klimatneutralt
byggmaterial vid allt byggande, oavsett vem som bygger. De skriver att Lund med sina
ambitioner att växa orsakar mycket utsläpp från byggandet av bostadshus och anläggningar
samt att kommunen har rådighet över sina egna byggen, men också en indirekt rådighet över
övrigt byggande. Internt anger miljönämnden att byggnaders och anläggningars klimatpåverkan
bör tydliggöras liksom att det vid markanvisningar bör ställas krav på att byggherren ska välja
byggmaterial och byggmetoder som medför minimala koldioxidutsläpp. Servicenämnden anger
att ambitionsnivån att etablera sig som en föregångare inom cirkulär och klimatneutralt
byggande är bra men att det kommer vara resurskrävande och kräver kompetens som
förvaltningen i dagsläget inte har.

Kommunkontoret instämmer med flera remissinstanser om att bygg och anläggningssektorns
miljö- och klimatpåverkan är mycket stor. I förslag till LundaEko 2021–2030 finns flera mål och
delmål som är direkt kopplade till bygg och anläggningssektorn (1.2 1.3, 1.7, 2.2, 3.4, 4.1).
Kommunkontoret bedömer inte att fler delmål behöver läggas till men att delmål 4.1 formuleras
om och förtydligas genom målvärden i formuleringen.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.


4.1 Byggande och förvaltning
Lunds kommun har år 2030 etablerat sig som en föregångare inom cirkulärt och
klimatneutralt byggande och anläggningsarbete. Utsläppen från byggsektorn ska
halveras till 2025 och vara nettonoll 2030.

Kraftringen AB samt Vård och omsorgsnämnden läggs till som ansvariga.

Delmål 4.2 Buller, luft och strålning
Flera berörda nämnder har lämnat synpunkter på delmålet. Synpunkterna rör framförallt
hänvisningar till riktvärden när det gäller buller, luftföroreningar och strålning. Miljönämnden
påpekar att det är fem myndigheter som samverkar när det gäller råd, rekommendationer och
riktlinjer för magnetfält. Miljönämnden hänvisar även till att det finns olika riktlinjer för buller
bland annat när det gäller bygg, vägtrafik, flyg, järnväg, industri etc. Region Skåne hänvisar till
att aktuell forskning visar att buller påverkar människors hälsa mer än vad man tidigare trott
och att WHO därför sänkt sina riktvärden. Region Skåne menar också att så låga halter som
möjligt av luftföroreningar bör eftersträvas. Servicenämnden påpekar att så som målet är
utformat medges inga undantag för hälsoskadligt buller. Förvaltningen har befintliga skolor där
luftföroreningsnivåerna inte är möjliga att få ner, under gränsvärdena på grund av att åtgärder
måste vidtas på icke kommunal mark. För att nå målet kan det innebära att sådana
verksamheter skulle behöva stängas, varför förvaltningen önskar att målet kompletteras med
exempelvis ett undantag för befintliga verksamheter.
Delmålet delas med program för social hållbarhet då det berör både folkhälsofrågor och miljö
(biologisk mångfald). Kommunkontoret bedömer att delmålets syfte och inriktning är tydlig,
men att indikatorer i form av olika riktvärden behöver förtydligas. Kommunkontoret anser att
riktlinjer kan hanteras i indikatorbilagan och ses över med berörda nämnder i samband med
uppföljning av LundaEko och program för social hållbarhet.
Kommunkontorets förslag
Hänvisningar till riktvärden och gränsvärden i delmålet tas bort. Indikatorer i form av
riktvärden eller gränsvärden ses över tillsammans med program för social hållbarhet och
berörda nämnder.
Ansvar ändras till Alla nämnder och styrelser.

Delmål 4.3 Transporter
Tekniska nämnden anser att målet bör förtydligas när det gäller kollektivtrafik och ger förslag
på ny formulering. Lunds klimatpolitiska råd anser att delmålet är direkt kopplat till delmål 3.2
utsläpp av växthusgaser från transportsektorn. Om utsläppsmålet ska nås menar rådet att
delmålet behöver konkretiseras med fördelning mellan olika transportslag.

Kommunkontoret bedömer att tekniska nämndens förslag på ny formulering förtydligar
delmålet. Kommunkontoret anser också att färdmedelsfördelning bör ingå för att göra delmålet
mätbart.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.


4.3. Transporter
Lunds kommun ska ha ett attraktivt, säkert, miljöanpassat och väl utbyggt
mobilitetssystem för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik i och mellan tätorterna. År
2030 ska minst 30 procent av resorna göras med kollektivtrafik och minst 45 procent
med gång och cykel. Fördelningen gäller för resor med start och eller slutpunkt i Lunds
kommun.

Ansvar ändras till Alla nämnder och styrelser.
Delmål 4.4 Jordbruksmark
Byggnadsnämnden påpekar att formuleringen i delmål 4.4 skiljer från översiktsplanens
målformulering om jordbruksmark. Då båda styrdokumenten är fullmäktigebeslut vore det
positivt om skrivningarna är likvärdiga, för att tolkningsfrågor inte ska uppstå.
Byggnadsnämnden föreslår att formuleringarna anpassas till översiktsplanens mål alternativt
att meningen om den högklassiga jordbruksmarken (klass 8–10) utgår. Översiktsplanens mål
omfattar utöver bebyggelse även större infrastrukturanläggningar och liknande. LRF Skåne
anser att ordet bör utbytas till ”skall” om vi skall sikta mot ett långsiktigt hållbart samhälle och
trygga närproducerade livsmedel.
Kommunkontoret bedömer att delmålet blir tydligare om meningen om den högklassiga
jordbruksmarken (8–10) utgår.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.


4.4 Jordbruksmark
Lunds kommun ska i den framtida bebyggelseplaneringen först och främst utgå från att
växa genom förtätning av befintlig bebyggd mark eller hårdgjorda ytor. Jordbruksmark
bör inte tas i anspråk för ny bebyggelse.

Delmål 4.5 Kulturvärden
Byggnadsnämnden önskar ett tillägg i målformuleringen om att Lunds kommun bör vara en
föregångare i våra egna fastigheter avseende de kulturhistoriska värdena. Servicenämnden
föreslås också anges som ansvarig för delmålet med hänsyn till de fastigheter som de äger och
förvaltar. Byggnadsnämnden föreslår att man i delmålsformuleringen använda begreppet
kulturhistoriska arv, istället för kulturella och historiska arv.
Kommunkontoret bedömer att delmålet täcker in även de egna byggnaderna. Formuleringen om
kulturhistoriskt arv ändras.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.


4.5 Kulturvärden
Lunds kulturhistoriska och arkitektoniska arv i form av värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och utvecklas.

Tillägg av delmål: Ljusföroreningar
Flera remissinstanser, exempelvis Lunds naturskyddsförening, Fältbiologerna och Fridays For
Future tar upp frågan om ljusföroreningar. Detta är ett växande miljöproblem som först på
senare år har börjat uppmärksammas på allvar, särskilt som tillgång till LED-belysning har lett
till en ökad belysning av t.ex. byggnader. Då allt mer av landskapet och en allt större del av
dygnet belyses och belysningen blir allt mer dagsljuslik minskar utrymmet för nattlevande
organismer och människors dygnsrytm påverkas. Både internationellt och i Sverige tas dessa
frågor upp – hur det på bästa sätt skapas en balans mellan behovet av mörker och de
trygghetsskapande effekter som belysning kan medföra i olika utemiljöer. Exempelvis i Tyskland
har arbetet inletts med att tillsätta lagar som ska styra användningen av olika typer av belysning
utomhus nattetid och här i Sverige har bland andra Nacka kommun tagit fram enhetliga
riktlinjer för offentlig belysning i kommunen.
Kommunkontoret bedömer att LundaEko 2021–2030 kompletteras med ett delmål under
område 4 om boende och närmiljö som hanterar frågor kring ljusföroreningar samtidigt som det
beaktar människors behov av belysning ur trygghets- och säkerhetssynpunkt.
Kommunkontorets förslag
Förslag på nytt delmål.


4.6 Ljusföroreningar
Utomhusbelysningens negativa påverkan på biologisk mångfald, ekosystemtjänster och
människors hälsa ska minimeras inom Lunds kommun.

Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden, servicenämnden, LKF AB samt LKP
AB anges som ansvariga.

2.6.5 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Det har kommit in ett 70-tal synpunkter på området men av dem berör omkring 40 indikatorer,
förslag på åtgärder och mer allmänna synpunkter vilka inte påverkar formuleringar av vare sig
mål eller delmål. De synpunkter som berör målen redovisas nedan.
Övergripande mål
Huvudmålet har övervägande fått godkännande av samtliga som har kommenterat det. Här
föreslår kommunkontoret ett mindre förtydligande kring att de gröna miljöerna ska vara
kvalitativa.
Kommunkontorets förslag
Justering av mål.


5. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
År 2030 har Lunds kommun en rik biologisk mångfald, väl fungerande
ekosystemtjänster och god tillgång till kvalitativa gröna miljöer.

Delmål 5.1 Gröna miljöer
Den andra meningen i remissförslaget angående grönyta upplevdes överlag som otydlig av de
remissinstanser som har kommenterat målet, det påpekas att det är oklart vilken grönyta som
avses i sammanhanget, endast tätortsnära eller för hela kommunen som geografiskt område.

Kommunkontoret bedömer remissinstansernas synpunkt som rimlig och har utifrån detta
omformulerat delmålets andra mening och i stället för ordvalet ”grönyta” valt att använda
”allemansrättslig tillgänglig mark” i stället. Utöver det har Kommunstyrelsen lagtstill bland de
ansvariga.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.


5. 1 Gröna miljöer
I Lunds kommun finns det god tillgång till rekreation, friluftsliv och naturupplevelser.
Allemansrättslig tillgänglig mark per person ska inte minska till 2030.

Delmål 5.2 Ekosystemtjänster
Några remissinstanser hade svårt för uttrycket ”naturbaserade lösningar”.
Kommunkontorets förslag
Ingen justering av delmål.
Kommunkontoret föreslår att Naturvårdsverkets definition bifogas:
Naturbaserade lösningar är åtgärder för att skydda, utveckla eller skapa ekosystem med syfte att
behålla och stärka ekosystemtjänster som bidrar till att lösa olika samhällsutmaningar samtidigt
som biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande främjas.
Utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden läggs till som ansvariga.
Delmål 5.3 Skyddad natur
Tekniska nämnden förordar den formulering som fanns i kommunkontorets första förslag på
reviderat LundaEko 2021–2030, det vill säga ”i Lunds kommun avsättas minst ett nytt
naturreservat per år till 2030”.
Kommunkontoret bedömer, baserat på politiskt beslut inför remissförslag, att nuvarande
formuleringen från remissförslaget bibehålls.
Kommunkontorets förslag
Ingen justering.
Delmål 5.4 Grönblå infrastruktur
Det har inte inkommit några synpunkter som påverkar målformuleringen däremot påpekar
Region Skåne vikten av att också tillgängliggöra landskapet med hjälp av rekreativa leder.
Kommunkontorets förslag
Ingen justering.
Delmål 5.5 Invasiva främmande arter
Många remissinstanser tycker att frågan är angelägen att arbeta med. Några facknämnder
efterlyser beskrivning av gällande lagstiftning samt koppling till de arter som EU listat. Då även
andra arter än dessa redan är ett problem bedömer kommunkontoret att målet behåller sin
nuvarande formulering med tillägget om att det omfattar Lunds kommun, då vissa arter på listan
inte är ett problem i kommunen.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.



5.5 Invasiva främmande arter
Förekomsten av invasiva främmande arter ska minska i Lunds kommun.
Kommunkoncernen ska inte tillåta nyetablering av främmande arter i kommunens
parker och grönområden som kan bli invasiva i Lunds kommun enligt artdatabankens
lista – hotkategori SE och HI.

Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige –ArtDatabankensrisklista

Miljönämnden läggs till som ansvarig.
Delmål 5.6 Täktverksamhet
Berörda nämnde upplever målet som oklart och föreslår delvis en annan skrivning. Exempelvis
anser miljönämnden att målet bör förtydligas angående om det är genom markinköp, förändrad
markanvändning i täkternas närområden, verka för bildandet av naturreservat, planläggning
enligt PBL, styrning av kommunens inköp av ballastmaterial eller genom yttranden i
prövningsprocessen för täkttillstånd.
Tekniska nämnden skriver följande om målformuleringen: ”hotar de områden som utpekas” är
svårtolkat om huruvida de syftar till markområdet i sig eller de värden skyddet avser. De
föreslår följande alternativ formulering: Kommunkoncernen ska verka för att täktverksamhet
inom kommunen inte etableras eller utvidgas på ett sätt som har negativ påverkan på skyddad
natur.
Kommunkontoret har bearbetat målformuleringen utifrån inkommit förslag.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.



5.6 Täktverksamhet
Kommunkoncernen ska verka för att täktverksamhet inom kommunen inte etableras
eller utvidgas på ett sätt som har negativ påverkan på de områden som utpekas som
värdefull natur enligt Naturvårdsverkets definition för skyddad natur.

Nationalpark, Naturreservat statliga och kommunala, Naturvårdsområden, Djur- och växtskyddsområde,
Vattenskyddsområde, Skogligt biotopskydd, Övriga biotopskydd, Naturminne, Natura 20000område (Fågelskydd) och
art- habitatdirektivet (www.skyddad natur.naturvardsverket.se)

2.6.6 Yt- och grundvatten
Det har kommit in ett 40-tal synpunkter på området men av dem berör omkring 20 indikatorer,
förslag på åtgärder och mer allmänna synpunkter vilka inte påverkar formuleringar av vare sig
mål eller delmål. De synpunkter som berör målen redovisas nedan.
Övergripande mål
Huvudmålet delas i två meningar.
Kommunkontorets förslag
Justering av mål.

 6. Yt- och grundvatten
År 2030 är den ekologiska och kemiska statusen för Lunds kommuns vatten god. En trygg och
motståndskraftig dricksvattenförsörjning har säkrats och skadliga utsläpp till vatten har
minimerats.
Delmål 6.1 Sjöar och vattendrag
Flera remissinstanser påpekar att det ger en felaktig bild att bara peka ut dagvattnet. Som
tekniska nämnden skriver: ”Dagvattnet behöver inte lyftas fram specifikt. Arbetet med dagvattnet
är ”hur når vi delmålet”. Det finns även andra föroreningskällor som kommunen kan påverka
exempelvis enskilda avlopp, bräddningar av spillvatten och effektiv rening på reningsverket osv
som inte lyfts fram specifikt.” Utifrån dessa synpunkter bedömer kommunkontoret att delen om
dagvatten i delmålet bör strykas.
Utifrån att en ny förvaltningscykel för vattendirektivet våren 2021 är ute på remiss där det
bland annat föreslås att målår för Höje å och Kävlingeån föreslås till 2033, bedömer
kommunkontoret dessutom att årtalet 2027 bör strykas i delmålet.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.



6.1 Sjöar och vattendrag
Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha en god ekologisk och kemisk status enligt
beslutade miljökvalitetsnormer.

Delmål 6.2 Grundvatten
Det har inte lämnats några avgörande synpunkter på målformuleringen.
Utifrån att en ny förvaltningscykel för vattendirektivet våren 2021 är ute på remiss där det
bland annat föreslås att målår för Höje å och Kävlingeån föreslås till 2033, bedömer
kommunkontoret dessutom att årtalet 2027 bör strykas i delmålet.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.


6.2 Grundvatten
Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och kvantitativ status enligt beslutade
miljökvalitetsnormer

Delmål 6.3 Resilient vattenförsörjning
Flera remissinstanser tycker att målet är otydligt formuleras och därför behöver bearbetas.
Utifrån detta har kommunkontoret i dialog med tekniska förvaltningen bearbetat delmålet.
Kommunkontorets förslag
Justering av delmål.


6.3 Resilient vattenförsörjning
Lunds kommun ska arbeta cirkulärt och hushålla med vattenresurserna. Kommunens ytoch grundvattenförekomster ska ha ett robust skydd för att säkra tillgången på
dricksvatten av god kvalitet för allmänna behov, även för framtida generationer.

Ansvar ändras till alla nämnder och styrelser.

