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Till statsrådet och chefen för
miliödepartementet

Regeringen bemyndigade den januari chefen26 1989 för miljö- och
energidepartementet tillkalla delegation med uppdragatt atten
initiera och samordna åtgärder väsentligt kan förbättrasom
miljön i Västra Skåne inom tioårsperiod.en

Med stöd bemyndigandet förordnades den 26 januari 1989av som
ledamöter kommunalrådet AldegrenUno tillikas, ordförande,
riksdagsledamoten Karl Erik Olsson c, tillika ordförande,vice
tidigare kommunalrådet Annika Annerby kom-Jansson m,
munalrådet Guntram Olofsson s, riksdagsledamoten Ingegerd
Wärnersson s, sektorschefen Gunnar Grankvist, miljöombuds-

Ulf Lavenius och biologen Stefan Edman.mannen

Som biträda delegationen, förordnadesexperter denatt 28 1989mars
avdelningsdirektören Bengt Aplander, avdelningschefen Bengt
Bucht, avdelningschefen Ronny Ferm, miljö- och hälsoskydds-
chefen Högni Hansson, miljövårdsdirektören Carl-Ivar Höijer

miljöskyddschefensamt Rolf Toft. Avdelningsdirektören Bengt
Aplander entledigades den september5 och1989, avdelnings-
direktören Sten Inge Arnesson utsågs den september4 1989 att

honom.ersätta

Till huvudsekreterare förordnades den Bodil15 1989 Jönssonmars
och till sekreterare förordnades dag Ann-Britt Madsen.samma

Delegationen har tagit Miljödelegationennamnet Västra Skåne.

Till betänkandet fogas frånreservationer Annika Annerby
Jansson och Karl Erik Olsson.

Bakgrundsmaterial bilagor:redovisas fyrai separata
Diverse underlagsmaterial och sammanställningar, SOU 1990:94
Underlagsmaterial Mark och vattendrag, SOU 1990:95
Underlagsmaterial SOUEnergi, 1990:96
Underlagsmaterial Trafik, SOU 1990:97



detaljer bakom förslagalla samtliga harExperterna står inte i men
uttrycka dettasamförstånd med delegationen fråni avstått iatt

särskilda yttranden.

Lund novemberi 1990

áozlgáre

JzøjsonAnnika AnnerbyKarl Erik Olsson

Olofssáâuntram Ingegerd Wärnersson

Gr kv ist

öwy
Stef Edmann

Ãøgáø//øw
Bodil Jönsson
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SOU 1990:93 Sammanfattning

Sammanfattning

Regeringsuppdraget till Miljödelegationen Västra Skåne attvar
initiera och samordna åtgärder kan väsentligt förbättrasom
miljön i Skåne inomvästra tioårsperiod. Delegationen har haften
glädjen under sitt arbeteatt växelverka med idéer och krafter från
hela regionen. När vi redovisar miljöproblemen, vilka fram-nu
tidsmöjligheter det finns, och vilka åtgärder behövs sesom sam-
manställning åtgärder 251, därför del utrednings-ärav s. en av
resultaten redan förankrade. hyserVi hopp detgott starka ochattom
positiva hosengagemanget många enskilda människor inom det
allmänna och näringslivet skall leda till resultat. Tiden inne.är

Miljödelegationen har prioriterat dialoger med kommunerna. Det
förändringarär där de resultatenstörsta kan åstad-genom som

kommas. I allt väsentligt kommer det bli enskilda skåningar,att
samhället kommunerna och regionen och näringslivet, till-som

måste lösa miljöproblemen. Västra Skåne bör kunnasammans på-
räkna visst statligt stöd, eftersom dess miljöpåfrest-sammantagna
ningar med svenska mått är stora.

Förberedelser Anna Sjödahl, 1986
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SverigesVästra Skåne bor Sveriges befolkning %I % på10 1 avav
mycketVi tycker det finnsmånga, attyta. är att värna om:som

slätten, kusten, den artrikedomen ochfina ädellövskogen, när-
övergöddaheten till kultur och kontinenten. Samtidigt har vinatur,

vattendrag och kustvatten, landets relativt sett största transporter av
alarmerandenärsalter till haven, marker och skogar,försurade ett

högt nedfall allemansrättsligkväve- och svaveloxider, minstav
mark Sverige och landetsi utarmning arter.störstaper person av
Allt detta betyder, och kräver högrearbetet med miljöatt natur en

landsändahär Sverigeintensitet i För våri attän ävengemen.
föreslår Miljö-skall fram till genomsnittsgod svensk miljönå en

Sverige,delegationen Malmöhus län blir det första område i iatt
vilket bindande kvalitetsmål miljöarbetet tillämpas. Dessai nor-

skall användas målinriktat arbete.för Våraatt styra ettmer
utsläpp till luft hand ned tilloch skall förstaivatten enpressas
sådan skulle klara dem bra,nivå, människan ochatt naturen om

slapp alltutsläppen fullt drabbade själv samtidigt viut somoss
nedfall utifrån.

miljönde utbredda och försurande kring iEn i sig myternaav
andra.Skåne kan skyllasVästra de flesta problem påvåraattär av

belastarMiljödelegationen har Skåneemellertid funnit Västraatt
vad denomvärlden med lika luftföroreningaromfattande som

belastar med. Utsläppen till luft således lika storaär somoss
ned själva,nedfallet. utsläpp faller% våra20 över ossav egna

medan denna får 80 %80 till Från vi i vår% går omgivningen. tur
nedfallet. moralisk kräva förbätt-Vi kan således medinte rättav

själva genomförringar omvärlden med mindre vi storaattänav
sådana.

behövs myllrande arbetsplatsdemokrati,Framöver så att manen
Miljöinitiativkan lika miljöansvar arbetet hemma.påta stort som

fåbörfrån industrin, handeln, odlarna och konsumenterna
undanröjas. villblomma och och eventuella hinder Vistöttasupp
olika åtgärder kansamtidigt vädja försiktighet inför hurom en

skallkrav alla avståpåverka enskilda Aningslösa på attgrupper.
skapadel miljöns skull kanfrån bekvämlighet försin storaen av

problemproblem funktionshindrade och gamlaför görsomex. -
Miljödelega-tidigare kunnat.de får klara desvårt sig såatt att som

sådana konflikterlägger förslag hur kan förebyggationen om man
och hantera dem de ändå uppstår.om

uppfyllas för miljön tioenda absoluta krav, behöverDet att omsom
fleridag,skall mycket bättre mångaår attavsevärt än ärvara

behövsoch miljö. Detbörjar bry mycketsig natur syn-mer om
vadbör handla,vändor och omställningar. Man måste veta att man -

satsningoch varför det kräver massivbör så. Dettaärgöra enman
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regionalt. Miljödelega-delsdels Sverige,miljöutbildning, ipå
Miljövetenskapligtnationelltskaparföreslårtionen ettatt man

miljöutbild-forfunktionvilket kan fåUtbildningsråd, samma
områden.respektiveforskningsråden har förvad sinaningen som

och andralärarfortbildningomfattandeRegionalt föreslår vi en
utbildning iskolorna ochde påkommunala påsatsningar egna

Östersjöländema. bl. påockså massmediasatsningarbehövsDet a.
förebild hämtad från sportjourna-miljöbevakning medpositiven

bild-kunskapsspridning viaresultat ochlistikens jakt eñer bästa
Avsik-fackligafolkhögskolor och organisationer.ningsförbund,
miljö-områdettillSkåne spjutspets inomVästraten att göraär en

försökt levaled detta har Miljödelegationenutbildning. Som iett
vilkenMiljöräkneboken,fram iden lär, barainte att tagenomsom

ocksåden skånska miljön,kan räkna med och på utan genomman
månadersha planerat niodelegationsarbeteefter avslutatatt en

leda tillskall bl. varjeutbildningssatsning. Denna väst-atta.
slut-kringinformellbli delaktig remissomgångskåning kan i en

underlagsmaterial.betänkande och

kusterkringmarken och under havsytan våraochDjur påväxter
betåker, veteåker,harfar illa idag. Landskapet in irutats raps-

vilda floranstadsåker, Dengranåker,åker, potatisåker, etc.vägar
områden landskapet.till iundan småoch faunan har trängts

hotadedetSverige finns så mångai arterIngen annanstans som
skalltillförslag dels syftar vihär. Miljödelegationen attsomreser

marken skalltillskull, delsför dess attnaturenvärna egenom
kväve-miljöbefrämjande åtgärder t.kunna användas för ex.

omlägg-pågåendesamband med denvåtmarker.reduktion Ivia
möjligheterfinns det godajordbrukspolitikenningen att genomav

miljö- ochpåverka markanvändningen iekonomisk ersättning en
de Detske åren.naturvänlig riktning. Detta måste närmaste

ekonomisk och ekologisk helhetssyn nå sågäller storaviaatt en
från bl.satsad skattekrona. Insatserresultat möjligt a.persom

har vinaturvårdsintressen ortjord- och skogsbrukare med att
alltbör framöver fåbehålla betydande naturvärden. Dessakunnat

kombinationmedarbetastöd odlaren kan komma att aven
naturvård,ochmiljö-energiproduktion ochmatproduktion, men

börNaturvårdsplanerhelaframför allt måste systemet över. gesses
antalsaknat.hittills Ettförankring, deden ekonomiska som

slå vaktbör ocksåland och till havs. Vibör bildas påreservat om
miljöersätt-införaområdenekologiskt känsligaövriga attgenom

energiskog förlövskog ochförsöka fåtill brukaren, inningar
kring åarna,skapa odlingsfriabioenergianvändning, zoner

helhetssyn kan mångagrundvattentäkterna Envärna gem. m.om
resursutnyttjande,exempel det bättremöjligheter. Ett är somnya

alternativ förkunde olikaskulle frittfölja kommun attvägaom en
koncentrera sigoch enbartkväveutsläppen varandraminska mot
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totaltpå minska kväveutsläppenatt sett från kommunen. Ett annat
exempel forskningsinsatser uppgående tillär någon deprocent av
statliga satsningarna formi landskapsvårdsstöd, NOLA etc.,av

skulle kunna stöd för och hurgott kanersättningarsom ge var
optimeras naturvårdssynpunkt. För skydda den marinaattur
miljön lika väl miljön land föreslårpå Miljödelegationensom

reservatsbestämmelserutöver för åtta speciellt känsliga vatten-
områden generella förbudatt sandtäkt, orenade utsläpp, olje-mot

Öresundprospektering, tippning och trålning skall gälla helai och
södra Kattegatt.

Det omöjligt slå fast komplettär att åtgärdspaket,ett garanteratsom
det bästa för helär tioårsperiod. ochNya oväntade händelseren

kommer dyka och utvecklingenatt kan bli variabelupp, som en
labyrint, där det ständigt gäller finna målet. Tillatt vägar motnya
de viktigaste åtgärdsförslagen hör bygga in regulatorer,att som

kansuccessivt vrida utvecklingen kommunernaDe 18 ochrätt.
kommunalförbunden SSK och NSK har nyckelroller, detmen
behövs starkare regional organisation. Länsstyrel-en gemensam

har myndighetsansvar förett tillsyn och planering. Deserna
kommer förstärkas vidatt den föreståendenära omorganisation,
då flertal inkorporeras.ett Länsstyrelsernas roll kommerorgan
dock förbli statlig ochatt ha tydlig inriktning övervakningmoten

givna lagar ochatt regler följs. Inför kommande miljösats-av
ningar blir tydlig rollfördelning mellan tillsyn och kontroll åen

sidan och övrig miljöverksamhet andraå sidan allt viktigare.ena

behövsDet därför operativt inriktad regional enhet för miljö,en
trafik och regional planering. Dess utgångspunkter bör delsvara
den starka makt- och ansvarsförskjutning, skett från statensom

kommunernamot en utveckling avslutad,inte delsännu ärsom
landstingens för kollektivtrafiken. Miljödelegationenansvar
föreslår interimistisktett kommunalförbund bildat NSK, SSK,av
SöSK, MSK och Kommunförbundet Malmöhus fr. En1992.o. m. av
detta uppgifter skall utreda förutsättningarnaatt för ettorgans vara

kommunalförbundgemensamt fr. 1995 bildat deto. m. av
nuvarande landstinget och kommunerna Malmöhusi län. På
miljöns område skall denna organisation bl. ochupprätta antaa.
regionprogram för den fysiska miljöplaneringen och besluta om
vissa miljöåtaganden.större

kommunalaDen organisationen behöver stark omprioriteringen
för Mi miljön ochatt Fi fmansen skall kunna gå in parallellt i
planeringen. Den regionala organisationen kommer haatt ett stort
behov arbetande miljöinriktade enheter, Miljödelegationenav som

beteckningengivit värn för skilja dem från verkenatt med
myndighetsansvar. Värnen skall fungera enheter, görsom som

10
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besluts-utarbetargenomförförslag till mätningar,regionprogram,
Miljö-föreslår Skånesåtgärdsförslag.underlag och lägger Vi ett

och Skånes Havsvärnoch för miljön landNaturvårn på ett
tydlig forskningsinriktning.medstiftelseform för kusthaven

och stödjaspindelfunktionAvsikten skall haattär värnen en
Större kommunermiljöarbetet.framför allt de kommunernasmå i

befolk-tillräckligtHelsingborg och Lund harMalmö,som ex.
medan kom-miljöarbete,ningsunderlag för klara sitt småatt

Åstorp, behovhar starktKlippan och Burlöv ettett avmuner som
stöd och hjälp. Detvända till förregionalt samarbetsorgan sigatt

västskånskadenhelakan viktigt 70%attatt notera avvara
småkommuner.marken ligger dessa k.i s.

dettaföreslås få statlig delfinansieringDe båda ettärvärnen -
miljö tidigareSkåne slitna varitskäligt krav, eftersom sintrots

miljöarbetet. Skalldet nationellaeftersatt iprioriteratänsnarare
ochde direktamiljön området ökapåfrestningarna ipå genomnu

Danmark, behövsmedindirekta effekterna fast förbindelseav en
komplet-arbete kan ocksåspecialsatsning. Vämens ettses somen

naturvårdsverkets sektors-befruktande tillskott tillterande och
praktiskt exempel decentraliseringinriktade arbete och påettvara

statlig verksamhet.av

fågenombrott. Skall denBioenergin sitt någonstanspå motär väg
kombina-bli Skåne med fördelaktigabetydelse bör det i vårstoren

slätter.befolkningskoncentrationer ochtion tätortsnäraav
full-har emellertid diskuterats länge någraBioenergin så utan att
harskaleförsök kunnat frodas fritt. Myternaorts, att myterna

förödande trafik-handlat till stenåldersteknik,återgång omom
belastning, landskapet energiskog,förfulning omav genomom

marginella bety-och energigrödornasnegativa miljöeffekter om
ochdelse. har analyserat samtliga farhågorMiljödelegationen

medbehöver trafikenfunnit dem vida överdrivna exempelvis-
sophanteringens.biobränslen bli omfattande Iinte änmer

landskapet energiskog positivaoch miljön kan lövskog och ge
medverka till förhindraeffekter, och energigrödor skulle kunna att

kväveläckage, också vintertid. dagspeciellt hölls Iytor grönaom
potentiella leverantörerfinns dödläge där energiproducenter ochett

Miljödele-biobränsle ställningstaganden.avvaktar varandrasav
stödtillfälligt statligt till någragationen föreslår därför massivtett

Ävenoch liten skala.anläggningar för biobränsle medelstori stor,
visst stöd till odlama bör förekomma inledningsvis.

Miljödelegationen föreslår energianläggningaratt anpassasnya
efter den miljöanpassat delega-strategi för energisystem,ett som

årligkonkretiserat. det möjligt eftertionen Denna år 2010attgör en
ekonomisk tillväxt både ha bibehållit dagens energibehovpá 2,5 %

11
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och ha minskat koldioxidutsläppen med Metoderna heter25 %.över
förnybara energikällor främst bioenergi vid sidan den vatten-om
kraft, delegationen frånutgått skall bibehållas oförändradsom
och hushållning med energi effektivare tillförsel ochgenom
användning energi. Det behövs starka styrmedel för vridaattav
utvecklingen, viktigast vilja hos kommunerna ochärmen en
Sydkraft få till stånd bättre miljöanpassatatt energisystem.ett

Trafiken så fördelar, det den barastora i sigatt ärrymmer som om
skapar trafik. Allt fler börjar vända nackdelarnasig imotmer nu
form kostnader, buller, trängsel, omfattande godstrafik, utsläppav
och Speciellt besvärligt har det blivitstress. Skåne,i Västra som
dels genomfartsområde, dels kombinerar befolkningskon-är ett

med utglesadecentration områden och därför har låg andelen
kollektivtrafikresenärer. Det dags hela trañksystem-är att överse

och Miljödelegationen läggeret, förslag sådant medett nyttom
snabbtåg, snabbspårvägar och möjligheter kombinera bilåkandeatt
med spårburenutnyttjaatt trafik. Om detta kompletteras med större
teknikkrav, med speciella åtgärder i innerstäderna och med en
ökad beredvillighet från använda bilenmånga mindre då kanatt -
vi inom tioårsperiod nå positiva trañkförbättringar. Menstoraen

trafiksystem kostbara. Möjligheten med mellansigär tågatt tanya
Göteborg och Köpenhamn på timmar kräver mångmiljard-2ca
investeringar. Beträffande Västkustbanan har dock upprepade
statliga signaler talat finansieringsfrågan skall lösas viaattom

kombination statligt stöd och banverket,satsningar SJ ochen av av
Öresundsförbindelsen.intressenterna i Utbyggda snabbspårvägar

hör också till kategorin investeringar. Länstrafik-extremt stora
anslag kan omprioriteras, så andel läggs kollektiv-att påstörre
trafik, detta kan bara täcka mindre del. sökaMan måstemen en
lämpliga lånefmansieringar för de långsiktiga investeringarna
och söka delfinansieringar resulterandeutnyttjaattgenom
markvärdesstegringar. Miljödelegationen har via räkneexempel
försökt visa finansiering snabb-att åtminstone vissaav
spårvägslinjer kan ligga inom det möjligas ram.

Vår utbredda kemikalieanvändning hör till de miljöstörningar
svårast komma till med.är Betydligt enklareatt rätta ärsom

radonproblemet. Radonförekomster har visserligen visat sig vara
synnerligen hälsovådliga, de lätta och lättaär att mäta attmen
åtgärda. Miljödelegationen föreslår skärpning radongräns-en av

Bqm3värdet till högst och100 därutöver alltid skall efter-att man
låganå så radonnivåersträva möjligt. Speciellt skallatt som en

radonförekomsten skolor och daghemöversyn i prioriteras.av
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kemikalieområdet Miljödelegationen tydligare statligaPå kräver
direktiv och föreskrifter kommunernas tillsynsarbete. Delega-för

kemikalietill-tionen visar också spirande samarbete kringpå ett
mellan kommuner och länsstyrelser. Det ärsynen numera

lagstadgat substitutionsprincipen, teknik skallkemikalier ochatt
bytas bättre miljöanpassade alternativ, dettasåmot snart är
möjligt. den skall komma rullning föreslårFör iatt processen
delegationen bl. etablerar strukturerad samverkanatta. man en
med Lunds alltså aktivtuniversitet utnyttjaratt ettman-
kunskapstryck styrmedel nödvändig utveckling.försom en
Branschvilja till sjålvsanering kan fås påverkan frångenom en
både konsumenter och myndigheter. Handeln har här en av
nyckelrollerna.

Vissa betraktas farliga, de helt bör utgåsåämnen attnu som ur
hanteringen. hör kvicksilverDit Kemi-påupptagenärex. som
kalieinspektionens 13-lista förteckning miljöfarligaöver
kemiska skall förbjudas. Kvicksilverutsläppen harämnen som
minskat kraftigt det behövs ytterligare åtgärder utsläppmotmen
från krematorier och kvicksilver från lysrörmot termometrar,

Miljödelegationen lägger omfattande förslag för region-ettm. m.
en. -

ellerFörr blir allt till avfall, avlopp eller andra restproduk-senare
Sopberget delvis välfärdsproblem. detbästa avfalletDetter. ettär är

aldrig uppkommer. Miljödelegationen föreslår därförsom en
inriktning förebyggande verksamhet, bl. avfallsutbildningmot a.
för och aktivare konsumentinformation och kon-ingenjörer en
sumentpåverkan. Hushållens deförintresse sopsortering ettär av
starkaste bevisen konkreta vilja till miljöarbete. Miljö-på mångas
delegationen ochföreslår långt möjligt skall tillåtasåatt ärman

hos människor själv vill förinitiativ sittstötta taegna som ansvar
avfall. Men framför allt behövs förbättring vad gällerstornu en
industriavfallet mindredet minska, bli bättre ochmåste sorterat-

avfallskadligt. redan väl utvecklade omhändertagandetDet av
kan ytterligare förbättras framtida avfallsanlägg-så våraatt

deponier och förbränningsanläggningar utvecklas tillningar
och återvinningsindustrier. börenergi- Dessutom vårt ansvars-

tagande för avfallet.avloppet lika för Detstort ansvaretgöras som
inte slam med mindre inflö-går 1995att garantera ett attänrenare

det avloppsnätet blir bättre tillflödeni känt. fåtalDet ettär som
vållar de problemen. kan bli lika medvetnaHemma vistora om
det, vi släpper avloppet, det hamnar ii viut ärsom som om som

Industriavloppet kräver speciella industrininsatsersoporna. av
och kommunerna. speciellt miljö-möjlighetenUtöver att stänga av
farligt avlopp kan och bör kommunen differentieradeutnyttja
avloppstaxor. finns också del gamla synder börDet åtgär-en som

13
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das. siktPå tio kanårs gamla enligtsanering soptipparen av
Miljödelegationens förslag förefalla dåligt utnyttjadevara

sikt kanPå års emellertid läckaget påverka grund-100resurser.
och kan därförsoptippssanering de viktigastevattnet en vara en av

åtgärderna för framtiden. Som speciell stimulans till utveckling på
avfallsområdet stöder Miljödelegationen SYSAV:s förslag attom

krton avfall skall för10 utvecklingsarbete.avsättas

Miljödelegationen har regionalt uppdrag. har ändåDet inte varitett
möjligt frånavstå också föreslå nationella åtgärderatt att av
ekonomiskt och juridiskt slag. Exempelvis har till sittandevi
miljöskyddskommitté överlämnat omfattande förslag om
ändringar bl. miljöskyddslagen.av a.

hellerDet går inte den regionala inriktningen till bortsetrots att- -
från den internationella utvecklingen. uppdragetsInom tioårs-
period kommer vi påverkas den förändrade situationenatt iav

Östersjön.Europa och kring Miljödelegationen har haft möjlig-
heten bedriva miljösamarbete med Polen och ocksåatt fått framett

miljöprojekt, kommerett större genomföras Mikulczycki-iattsom
flodområdet i den k. dödens triangel polskt-svenskti etts.
samarbete. Västra Skåne kommer också känna den totalaatt av
globala utveckling, innebär kanvi dubbelt50 år såattsom om vara
många jorden.på Detta påfrestningar. Redan tio år,ger enorma om
dvs. den tidpunkt Miljödelegationens arbete inriktas mot,som
skall jordens befolkning ha medvuxit För oförändrat läge20 %. ett
kräver detta blirvi åtminstone miljömedvetna.att %20av oss mer
Helst mycket eftersom den rikavi i delen världen dagi tärmer av
otillbörligt mycket på jordens resurser.

Förväntningarna på statlig utredning den skall lägga för-attären
slag åtgärder, sedan skall beslutas formelli ordning. Menom som

Miljödelegationen Västra Skånenär velat uppdragetpåta attvara
initiera och samordna åtgärder kan väsentligt förbättra mil-som
jön i Skåne inomvästra tioårsperiod har ocksåvi andrasetten
möjligheter försöka locka fram den kärlekatt genuina tillex.-

och miljö, allanatur har inuti harsig. Vi inte vågat fulltsatsasom
detta;på då hade kanskeut alltför många inte allvar.tagit påoss

Men själva speglassträvan i vissa okonventionellavåra någotav
Öresunduttrycksmedel: filmvår framtagen med stödom av

Malmöhus läns landstings miljövårdsfond, vår affischutställ-
Miljöräkneboken,ning, oljemålningar och akvareller, som visar

den västskånska idag och hur den kannaturen ochi morgonutse
dikterna se betänkandets insidor ochinspireratpoeten,av som
inspirerats Miljödelegationens arbete.av

14
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Inledning1

Miljödelegationen Skåne harVästra fått uppdraget initiera ochatt
samordna åtgärder kan väsentligt förbättra miljön i västrasom
Skåne inom tioårsperiod. När redovisar uppdragvi vårt tillen nu

harregeringen, valt utformavi betänkandet det kanså fåatt att en
tydlig regional miljöfunktion både för samhället, näringslivet och
enskilda.

Tioårsperspektivet såväl gripbart diffust. Om tio år viär ärsom
miljard fler1 människor jorden.på miljarder,6 inte 5 som nu,

skall klara leva tillsammans jordklotet.på det skälatt Finns attav
detta väsentligt kommertro påverka miljön ocksåatt i Västraatt

Skåne Kommer världsmedborgaren leva åtminstone 20 %att
bättre miljöanpassat därmed deså sammanlagda miljö-än attnu,
påfrestningarna ytterligareinte växer Kommer skåningen att
vilja bågen såspänna änmer

Kommer miljösatsningarna Västra Skåne till områdeatt göra ett
med attraktivså miljö, därför vill bo härmånga och arbetaatt
Kommer från kontinenteneuropéer närheten och miljönatt se som

skäl bosätta härett sig Kommer Västra Skåne klaraatt att att
sina naturområden och hotadesina och biotopervärna arterom -

eller kommer inrutningen landskapet bli fullständig desåatt attav
sista fria försvinnerytorna

Funderingar ovanstående visar svårigheterna medart ettav en av
regionalt uppdrag särskiljandet det regionala från såväl detav-
nationella det internationella. Miljödelegationen Västrasom
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globalt perspektiv.Skåne har diskuterat förslag ocksåsina ettur
Grundtonen har då provokativ.varit positiv, nästan

skäl och ypperligaSkåne finns det både påtagligaFör Västra
möjligheter Brundtlandkommissionens anda,i ta stora steg motatt,

bättre miljö och hållbar utveckling. Om vårinte ensen en mer
miljöproblem dåskulle klara komma till medregion sinaatt rätta -

möjligheterna för miljö-finns det starka skäl misströstaatt om
arbete huvud taget.över

Uppdragets karaktär1. l

Miljödelegationen Skåne fick uppdrag mycketVästra ett som var
brett. industri ochledde till försöka utvecklingenDet attoss se av
näringsliv, boende, kommunikationer, energiförsörjning, rekrea-

utifrån samlat perspektiv och föreslå åtgärder,tion etc. ett att som
berör individer, näringsliv och samhälle för ochsig i sam-var-
spel.

samhälleliga åtgärdsbeslut kan kringDe därnivåer,tre tas
miljön, kommunernas och speciellt för kollektivtra-statens,är

särbehand-ñken landstingens. Statens möjligheter består bl. ia.
ling Skåne juridiskt och ekonomiskt såvälVästra via sär-av -
skilda regler särskilda stöd.avgifter ellersom

Många de åtgärder, Miljödelegationen väsentliga förav som anser
bättre miljö Västra Skåne, skulle fylla viktig funktionien en

också Sverigei Andra åtgärder väsentliga föri övrigt. Västraär
Skåne tämligen för Norrland.ointressanta Viövremen ex.
lägger förslag, viktiga och här, ochför miljönär naturennu som
andra får bedöma vad och vadbör västskånespecifikt somsom vara

.bör generellt. åtskilliga väsentligaste skillnadenI fall denärvara
åtgärder kan brådskande Skåne Sverige ii Västra iatt änvara mer

övrigt.

De viktigaste åtgärderna med genomslagskraft här ligger på
kommunerna för och samverkan. Miljödelegationen harsig ivar-
därför allt väsentligt inriktat hari kommunerna.sig just på Det
varit möjligt delvis förhand kommunalt förankra vissapåatt
förslag.

16
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1 åtgärdsinriktat1 1 Ett regionalt uppdrag. .

Miljöarbetet lämnapå inriktning med koncentrationär väg att en
på mätningar, utredningar och övervakningar och bli åtgärds-mer
inriktat. Arbetet hos statliga myndigheter SNV, KEMIIsom ex.
och länsstyrelserna, får allt inslag aktionsplaner. harDetstörre av
varit spännande för Miljödelegationen kunna knyta tillatt an
detta. Vi har fram baratagit inte vad behöver läggerutangörassom
också förslag hur och och till vilken kostnad åtgärderom av vem
kan genomföras.

Samtidigt har vi varit präglade insikten åtgärderna bara iattav
mindre utsträckning kan genomföras under Miljödelegationens
livstid. harVi därför uppgiften förankra idéer hossett att presum-
tiva genomförare, främst kommunerna, väl delviktigsåsom en

själva åtgärdsförslagen. Kanske de idéer och projekt,ärsom som
redan slagit väl väsentligaså detta betänkande. Dock kanrot, som
det bra många får samlad överblick. har därför söktatt Vivara en
olika former, och denna slutrapport använder följandeutöver vi
presentationssätt:

Affischutställningar i alla kommuner.-
lärobokEn Miljöräkneboken möjliggör for många attsom-

räkna och. med den västskånskapå miljön.
ÖresundfilmEn och Skälderviken.om-

En miljöinriktad lärarfortbildning 1991.sommaren-
Konstnärliga försök: konstnär har Oljemålningarviaen-
illustrerat delar den västskånska densånaturen utav som ser
idag och den skulle kunna i Se också fotonutsom se morgon.

verken detta betänkandei s. 130.av
Skönlitterärt försök: Miljödelegationens arbete kompletteras-
bl. med se pärminsidoma och texten.inne ia. poem

villVi således barainte öka kunskapen hur människan ochom
Skåne,mår i Västra vilka åtgärdernaturen behövs och vilkasom

resultat kan vill ocksånås. Vi försöka stimulera fantasin.som
Förhoppningen det skallpå så uppkomma ökad miljö-är att sätt en
arbetslust. Atgärdema kräver arbete.mångas

delEn dagens miljöslitage har uppkommit alla fåttviattav genom
bekvämare livuNärett vi för miljöns skull vill vardagengöranu

mindrenågot bekväm, kan miljöâtgärderna komma drabbaatt
också dem faktiskt behövde den ökade bekvämligheten: desom
handikappade och de gamla. Detta hitintillsnågot,är som upp-
märksammats alltför liteni utsträckning, och Miljödelegationen
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Skåne behandlarVästra problemet och dess möjliga lösningar i ett
särskilt kapitel, kapitel Miljö och handikapp.

1 .1.2 uppdragEtt med internationella förgreningar

finnsDet tendenser tiden: regionalisering ökadtvå i ökad och
internationalisering. Båda kan komma förstärkas. miljönsPåatt
område de dubbla tendenserna speciellt tydliga.är

Regionalt:
västskånskaDe förutsättningarna helt andra tänktiär än ett

svenskt genomsnitt. Behovet miljöarbete medett väst-av
skånska fortecken och med möjlighet till regional särbehand-
ling kan inte understrykas.nog

Internationellt:
ÖsteuropaSkåneVästra till kontinenten, till och EG.gränsar

Ekonomiska och juridiska miljögränser skapar problem.
Miljön vill vidkännasinte nedfallet frånnågra gränser -
miljöstörande verksamhet utomlands dominerar i många
sammanhang miljöbilden Västra Skåne, samtidigti vårtsom
nedfall drabbar andra.

hörsDet relativt ofta skånska Det löntinteröster, attsäger: ärsom
vi på miljö.vår Det kommer ändå utifrån. Alltför fåsatsar mesta

vi i Västra Skåne förorenar luften likavet att i vår omgivning
mycket omgivningen förorenar luft. Utsläppen från verk-vårsom
samheter i Västra Skåne lika nedfallet här. Av våraär stora som

utsläpp sprids emellertid utanför område,80 % och fårvårt viegna
lika mycket tillbaka. praktikenI får alltså lön.vi våra gärningars
Om kunde kommavi till med utsläpp, skulle det fyllavårarätta
åtminstone funktioner:tre

de %, drabbar20 själv, skulle minska absoluta tal,isom oss-
de 80 %, vi skulle också minska viktigenexporterar,som-
åtgärd internationell miljösolidaritet ochav

skullevi moralisk ställa krav på vårerövra rätt atten-
omgivning.

lokala,De regionala och internationella miljösatsningarna måste
löpa parallellt. Lokala och regionala resultat kan användas bl. a.
till utifrån de goda exemplens makt internationelltatt utöva ett
inflytande. Ibland kan det viktigt med övervägandeno. m. vara
kring huruvida svenska medel bör Sverige eller utomlandsisatsas

Östersjönför möjliga effekt Skåne.på och Västraatt största Ettge
exempel på internationellt arbete, visserligen betyderett sant som
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Skåne,också effekter Fördär det bedrivs Västramest som germen
Zabrze-området, Miljödelegationen initie-det Polenprojekt iär som

BITS.med stödoch kommer genomförasrat attsom avnu

sammanhangUppdragets1.2

ochdokumenterade problem,Uppdraget definierat utifrån välvar
Miljödelegationen har anledninginte någonsett att göra över-egna

betänkan-gripande problembeskrivningar. Alla enskilda avsnitt i
det har emellertid strukturengetts

Problem
Möjligheter2.
Åtgärder3.

Brundtlandkommis-Miljödelegationen har låtit sig inspireras av
fort-formulering skydda människors hälsa ochsionens att arters

bestând. också påverkats hållMen har frånvi närmare ex. av-
viktigtmänniskor god miljöuppfattari regionenatt etten som

frågakriterium för hälsa. Således svarade lommabonsin på en
från läns vad honundersökning Malmöhus landstingsi regien om
upplevde det viktigaste för hennes hälsa:som

Kärlek och gemenskap1.
God miljö2.
Meningsfull sysselsättning3.

Brundtlandkommissionen: Lommabon:
En god miljö skyddar bl. Min hälsa kräver bl.a. a.

människans hälsa god miljöen
De lyfter alltså samband, fast de det från olika håll.upp samma ser
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På den övergripande kom Brundtlandkommissionen ochnivån
lommabon till slutsats. förvånande.Detta inte Påärsamma en
abstrakt detnivå går ofta relativt lätt bli hareniga,att även manom
olika infallsvinklar. konkret tillämpning brukar skill-Men i
naderna visa sig. Ett sådant exempel de olika ställningstagan-är
den, varit representerade Miljödelegationen kring deninomsom

uppmärksammade frågan för närvarande denmest i vår region -
fasta förbindelsen med Danmark.

1.2.1 Tillväxt och miljö

Bakom de skilda ståndpunkterna till den fasta förbindelsen med
Danmark ligger bl. olika attityder till tillväxt. All tillväxt, ia. som
någon mening människan skapad, blandningär utgörav en av:

effektivareEn användning gemensammaav resurser-
En sådan användning kan innefattas utveckling,i ären som
både varaktig och hållbar. Detta den enda tillväxt kanär som
finnas det långai tidsperspektivet. den tillväxtDetta är som
Brundtlandkommissionen förespråkar; del den tillväxten av

alltid funnits.som

Att det egentligen bara finns tillväxt konstaterandeettären
kan utifrån de naturlagar, energi,göra säger attsom man som

och allmänheti varken kan skapas eller forintas. Manmassa,
kan aldrig få kan bara bättre använda detmer man man-
redan har.

En skentillväxt-
Det ocksågår åstadkomma skentillväxt baseradatt på etten av
misshushållande och medmänniskor. till-Dennanaturenav

bara synvillaväxt ellerär någon vid någonannanstansen -
tid får andra betala. handlarDet således ett orätt-annan om

mätigt utnyttjande andra och andranationers generationersav
Tillskyndarna till denna tillväxt försökertypresurser. av

sig inte bara mänskligasätta hänsyn ocksåöver utan natur-
lagarna ochenergi enligtom massa ovan.

Ett sådant oskäligt leder,naturresursutnyttjande enligt en
obönhörlig naturlag, till åverkan, inte går attannan en som

kanMan således skadan varkeninte gottgörareparera. genom
ångra ellersig ekonomisktatt försöka betala till-attgenom

baka lika mycket tillskansat sig.som man

ÖresundsbroMotståndarna bron medmot inte rimmaratten anser
bättre användning resurser. skulleDen ien av gemensamma
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stället irreparabla miljöskador och lång siktåstadkomma på
allvarligt skada redan område. ekonomiska tillväxt,Denutsattett

kan bro, skulle därför enligt delegationensåtfölja majoritetsom en
kompensera miljöskadorna bidra till förvärra dem.inte utan att

bådeBrotillskyndama däremot skadorna ochsmåatt attärmenar
bl.de och andra miljöproblem kan förebyggas och motverkas a.

sådana ekonomiska miljön, skullesatsningar pågenom som
kunna möjliggöras brons tillkomst.just genom

.2.2 Natur och miljö1

Åtgärder till alltid tillräckligafor miljön förinte naturen.värn är
de miljöförbättringar luft,För visar sig i vatten,som renare renare

bättre fysisk hälsa och längre liv for människorna, sigöppnar nu
fascinerande möjligheter, bl. med hjälp teknik. allaNära. av ny
börjar imiljösatsa aldrig tidigare skådats, kommerpå ett sätt, som

tillsammans kunna mycket långt denna riktning.vi nå iatt

denMen andra delen god miljö, nämligen naturen, arternaav
och biotoperna mindre prioriterad. räcker med god miljöDet inteär
för gullvivor skall och brushanar Landskapet börtrivas.att växa

för dem möjlighet leva villkor.på sinaatt attävenanpassas ge en
har emellertid mycket genomslag besluts-Detta svårare få iatt

bl. lärorikt miljöbeslutsunder-Det attär notera attprocesserna. a.
Öresundsbron Ändålaget för alls berörtintenästan naturen.

hänger miljö och miljö-Att SkånesVästranatur nära samman.
blivit sådan den dag beror detsituation i delvis på vi iär attsom
totalt har exploaterat har likgiltighetVi visatnärmaste naturen. en

inför och landskap, de ekologiska ochnaturresurser systemen
deras och djurarter. finns kvar,De små påväxt- naturrester ärsom

försvinna själv de ständigtsig förlorarväg att att gent-av genom
andra ibland miljöintres-intressen, övrigaemot gentemoto. m.

ÄrOch frågan kommer tillbaka: det människornaså i Västrasen.
Skåne vill ha det det detta lommabon menade med godVar en
miljö

Miljödelegationen det viktigt lyfta detta till politiskattanser upp en
fråga. Samhället har sedan länge inriktat ansträngningar påsina

människan skall materiell välfärd och ochnå få långtatt ett
mindre ansträngande liv. När miljöfrågorna blivit alltsuccessivt
viktigare också för samhället, har detta lett till konflikter mellan
miljömål och materiella tillväxtmål. också efter handMen vinär
eventuellt enda möjlighet bättre användavåratt är attenas om

kommer det kvarstå konflikt vidattgemensamma resurser, en
prioritering mellan och klinisktfysikalisktnaturintressen mer
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inriktade miljöintressen. således lättareDet är avsevärt att
lansera arbete kring frågeställningenett

Vad kostar utbyggnad snabbspárvägaren av

få till stånd frågeställningenprioriteringän att en av

Vad kostar kärrsnäppaen

Vi fögavisar respekt inför det etiska kravet ochintegritet ettom en
egenvärde för såväl det åldriga kulturlandskapetarterna som -
oberoende dessa lönsamma för människorna med deav om anses
ekonomiska kalkyler råkarvi använda just nu.

finnsDet därför mycket talar det skulle kunnaattmotsom vara
möjligt få gehör för naturfrâgor föratt miljö-övrigasamma som
frågor. talarFör egentligen bara harintresse, starktatt ett ettsom
folkligt stöd, förr eller brukar visa sin genomslagskraft.senare
Intresset för och kulturlandskap hör dit.natur Att lyssna på
människorna, lyssna skolbarnenpå helt andraatt perspektivger

den politiska debattens.än

Sammantaget kan de traditionella miljöproblemen isäga attman
SkåneVästra kan lösas förutsatt fårvi prioriteringatt extremen av

miljöfrågorna. Skall dessutom och kultur-värna naturman om
landskap i vår detregion dags för prioritering, där deär en ny
materiella perspektiven inklusive tillväxtmåtten på måste
vidgas ocksåtill inbegripa andra värdenatt med och etiknatur som
förtecken.
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Det backsippor bara för lufteningaväxer äratt ren.
ha också.De måste någonstans växaatt

Västskånes1.2.3 särart

bor Sveriges befolkning SverigesI Skåne % på %Västra 10 1 avav
haroch den historiska utvecklingengeografiska lägetDetyta.

härdagens miljö igjort avsevärtsammantaget att är sämre än
Ändå det nationella miljöarbetetSveriges. har interesten av

Skåne annorstädesbedrivits med högre intensitet i än snarare-
och skall härOm människan inte må itvärtom. naturen sämre än

därför för skall kommalandet krävs vi ii övrigt, stora steg attnu
närheten medelgod svensk miljö.av en

Skåne skiljer sig från Sverige:Exempel på hur resten av

råder andra förhållanden Sverige iSkåne många iI på sätt än
handlar bara skillnader iinte uppståttövrigt. Dessa somom

till-kartorna uppslag. Seddamodern tid. Studera på nästaex.
Är Skåne svensktaktualiserar de frågan:sammans

Berggrundskartan figur 1 Skånes annorlunda förutsätt-visar
SkånesAndra kartor visar på Västraningar. särart ärsom ex.

sådana befolkningstätheten och den ytterligt låga tillgångenöver
deallemansrättslig mark figur 2. Kvävehalten ipå per person

figur rimligt antagandevattendragen 3. Ettstörre är extrem vore
detta skulle leda till intensifierad miljöövervakning iatt en

emellertid hur koncen-Skåne. Figur visar intresset4 motsatsen -
Stockholms- och Göteborgsregionerna medan Skåne-tilltrerats

kusten bortglömd för övervakningförefaller i Programmet av
miljökvalitet PMK.
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Figur Mängden2 allemansrättslig mark Västra Skånei ha0,4är per person.
För Stockholmsområdet motsvarande siffia ha3,0är per person.



SOU 1990:93 Inledning

Totalkvävehalt i större svenska vattendrag 1984
Kvävehalten långt högreär de sydsvenskai åarna Norrlands-iän
älvarna.Till del beror dettapå naturligaskillnadermellanNord-stor
och Sydsverigesmark- och växtlighetsförhållanden, kvävetillfär-men
seln via atmosfären,utsläppenfrån och industriertätorter densamt
allt rikligare kvävegödslingen Götalandsoch Svealandsåkermar-av
ker har ytterligare ökat de sydsvenskavattendragensredan tidigare
högakvüvehalter.Kartan återgergenomsnittshalter kvävei störreav
svenskavattendragunder 1984. Gränsernamellan de större avrin-
ningsområdena också markerade.är Från SNV:s miljökontroll--laboratorium,sötvattenenheten.Karta: Bert Karlsson.

Figur 3 Konsekvenserna Skånes annorlunda miljöförutsättningar ochav
läge framgår bl. ovanstående bild SNV:s Monitor 1985.a. av ur

Figur Skånes4 väsent-
ligt annorlunda och

miljöförutsätt-sämre
borde rimligenningar

leda till miljööver-att
vakningen här blev
intensivare än annorstä-
des. Denna karta visar på

hur intressetmotsatsen -
koncentrerats till Stock-
holms- och Göteborgs-
regionerna, medan
Skånekusten förefaller
bortglömd Programmeti
för övervakning av
miljökvalitet. Jämför

Öresundockså kapitel 12,
och Skälderviken.
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nå1.3 Vart kanman

Avsikten med Miljödelegationens arbete människan ochär att
skallinte Skåne landetmå i Västra i i övrigt.naturen sämre än

SkånesVästra attraktivitet skall förknippas med genomsnitts-en
god svensk miljö, dvs. med miljö med kontinentala mått ären som
exceptionellt god. besvärliga utgångsläget detta kräverDet attgör
åtgärder, skiljer Skåne från Sverige,Västra övrigasom o. m.
från Skåne.övriga kommer analyserasDessa iattnärmare
kommande kapitel.

Miljödelegationen Skåne väl medveten det finnsVästra attär om
grundläggande begränsningar för hur den kan fullfölja sitt
uppdrag. viktigasteDen dessa bristande möjligheter förståattärav
och hantera komplexiteter samhälle. allaoch drabbari Dettanatur -
från den enskilde till nationell och globalorganisationer på nivå.

har möjlighetVi inte fullt genomskåda effekterna vad viatt ut av
Med det facit handpå har dag det förmätetvi i integör. attsom vore

erkänna detta; mänskligheten och samhällsorganisationerna har
visat sig oförmögna fullt hantera miljöproblemen.att utvara
Medan föroptimerar mål, följdernå visst uppståratt ettman som

förutsett.ingen kanDet uppkomma försämringar, störresom ger
skada vad förbättringarna gjorde Tiden fungerarän nytta. som en
ekologisk fälla.

Det finns krafter, verkar oberoende beslut samhälle ochisom av
näringsliv; krafter komplexa kanså vi inte sigär attsom vare
förstå, förutspå eller hantera dem. förändringar skerMånga inte

följd politiskasig eller ekonomiska beslut. före-Desom en av vare
faller uppkomma liksom själva, bara blirsig något så.av som som
Därför kan heller från miljöförändringarinte utgå iattman
Västra Skåne kommer kunna enbart åtgärds-att styras genom
beslut. Effekterna politiska beslut, marknadskrafter, utbildningav
och information och tiden kommerströmningar i att vävas sam-
man.

Därför det orimligt bara lägga förslagantal och sedanär att ett
lämna dem öde.åt sitt förhand framtiden kommerVi påvet att att
bli variabel labyrint; och oväntade hinder ochattsom en nya
möjligheter kommer dyka tioårsperioden. Därförinomatt ärupp
kanske det viktigaste förslaget förse medregionen operativtatt ett

med för både miljö och trafikregionprogram, seorgan ansvar
kapitel Miljö och demokrati.
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Miljö och demokrati2

Miljöfrågor har blivit salt. har saltets trefaldiga förmågaDeettsom
friskhet.överallt, och sälta och bevarain stingatt tränga att attge

Men

de faktiskt in,trots att tränger
miljöns avgörande betydelse för framtiden,trots
alla 0rd,trots
all god vilja,trots

kommer miljöproblemen endast marginellt till uttryckså i sam-
hällets planerings- och beslutsprocesser. Och de uppmärksam-när

blir de till lösryckta åtgärder eller kortsiktiga prioriteringar,mas,
eftersom det normalt saknas genomarbetat beslutsunderlag, där
miljöaspekter tillsammanshar in med övrigavägts övervägan-
den.

kan bara delvis döljas fokusering deDetta på naturveten-genom en
miljö-skapliga och tekniska utgångspunkter, dominerarsom

arbetet. kan visserligen räcka långt for analys befintligDe av en
vill få till försituation, så igångsnartmen man processer gagn

miljön blir bilden Miljödelegationens uppdrag atten annan.
initiera och samordna åtgärder kan väsentligt förbättrasom
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miljön Skånei Västra inom tioårsperiod har visat detatt ären oss
problemen och möjligheterna själva den demokratiskai processen,

detinte i naturvetenskapligttekniska, avgörande för resul-ärsom
Delegationen vill därför detta kapiteli utveck-tatet. justta upp

lingen demokratin de miljöfrågorna. Detstörstaav som en av
gäller främst utvecklingen lokala och regionala demokrativårav

också dess samspel med den nationella och den internatio-men av
nella.

Att Västra Skåne domineras otydliga och vacklande politiskaav
majoritetsförhållanden kan bidra till miljöfrågor iblandatt an-
vänds kortsiktiga, populistiska, partipolitiska slag-närmastsom

Men det politiska inslaget miljöarbetet djupareträn. i såär än -
miljöfrågorna självai verket politiska däremotgenuint inteär
nödvändigtvis partipolitiskt åtskiljande.

Problem2. 1

2.1.1 Tids- och rumsfaktorn

Miljön väjer inte för mellan kommuner eller nationer.gränser
hellerDen hänsyningen till valperioder. Effekter kantar sigvisa

någon helt och vid helt tidpunktannanstans änen annan man
med tanke problemensväntat på Det alltså oftagår inteursprung.
formella demokratiskaviaatt utkräva reellt iprocesser ansvar

efterhand. Och möjligheterna valdagen reelltsin påatt röstgenom
påverka framtiden har också minskat Förutsättningarna är-
kanske bundna det tidigare skapades någon annanstans.av som

Det emellertid barainte miljöeffekternas förmåga hamna felär att
tid ochi undergräver demokratins miljöroll. handlarDetrum, som

också demokratins tröghet. Medan teknikutvecklingen gåttom
framåt i rasande har demokratin behållit långsammaett sintempo,
process.

Inför teknikutvecklingens fortsatta acceleration krävs ompröv-en
ning demokratin och dess former, så framförhåll-nårattav man
ning och därmed reell styrförmåga. Samhällets roller blimåste
tydligare. Framför allt dessmåste totalroll bättre. Viavgränsas
kommer inte klara bygga samhälleligt kontrollsystematt att ettupp

den omfattning, miljösituationen förefaller kräva. lukt-Enav som
och smaklös, abstrakt överdomare miljöfrågor föri övrigtvore

bra lösningingen lång sikt. Miljöbeslut kommerpå ställeti iatt
ökad utsträckning behöva utanför samhällsmaskineriettas av-
individer, familjer,i skolor, arbetsplatser,i på kvarteri Dettaetc.
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innebär i heltsin andra krav på utbildning och allmänbildningtur
kapitelse Miljö och utbildning.

Miljödelegationen har framtidsinriktat uppdrag. Genomett att
sneglanågot det globalaåt perspektivet finner ytterligare skälman

till varför demokratins utveckling kan bli ödesfrágan for miljön:

Om hadevi levt jägare och samlare hade baravi kunnatsom vara
miljoner10 människor på jorden. Mer kan den orördainte naturen

försörja. Nu miljarder,vi 5 gånger fler.500 Det betyder endastär 1att av
500 kan leva den orörda medan leversägas 499 500 tacknaturen,av av

människans förmåga hantera Redan dettaatt vissnaturen.vare ger en
insikt deti slumpinte fåttvi miljöproblematt förut-är att 99,8 %en av-
sättningarna har skapatvi effektivisering ocheller utplundring.genom

Om nuvarande folkökning fortsätter kommer jordens befolkning att
fördubblas de åren. Detta50 betyder pånärmaste vi 50 år måste sättaatt

lika mycket effektiviseringsystem utnyttjandet naturforutsätt-ny av av
ningarna, hittills helavi ort i mänsklighetens historia. Vi dess-vetsom

de misstag hittillsutom vi har kommitatt grövsta gjort till haft förvinär
bråttom.

härDet problemet detså svårt finnaär stort att âr att angreppssätten.
Två dockvi nödvändiga: utvecklingvet demokratin ochärsom av

satsningar utbildning.stora på

2.1 .2 Utanför den formella demokratin

När tids- och rumsfaktorer den samhälleliga demokratinsgör att
formella möjligheter minskas, krävs ökad vilja denatt stöttaen
enskildes miljöarbete inom för den internationellaramarna
demokratin. Av det har dag alldelesvi i för lite. Det gäller hittaatt
och stödja dessaså kan blispontana självgående.attprocesser,
Exempel:

den enskilde konsumenten reellaatt valmöjligheter,ge-
miljögrupper stödatt så ort med idrottsrörelsen,ge som man-

öka de lokala fackligaatt organisationernas möjligheter att-
påverka den miljön.yttre

Att enskilt eller fackligt kunna påverka den arbetsplatsen tillegna
för verksamhetensatt ta ett större inflytande denpå yttreansvar

miljön demokratiskt miljöarbete,ettär har effektgaranteratsom
oberoende valperioder och valkretsar.av
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2.1.3 Lokal planering Översiktsplaner-

SkånesVästra höga urbaniseringsgrad med ständigt expanderan-
de denh behov anläggningar för avfall, förtätorter 0 av nya
ökande biltra och1ken, påfrestningar miljönpåutgör storam. m.

Belastningen mark-dubbel både den förändradenaturen. är -
användningen och utsläppen exploateringens slår igenom.i spår

Första Översiktsplaner kommunernagenerationens för i Västra
Skåne präglas ingalunda medvetenhet miljösitua-svårav om en

fortfarande markanvändningtion. Det förprinciperär samma
1950-talet. villkor domine-på Näringslivets och vägtrafikenssom

och kulturlandskapets. miljö- och naturvårds-Attöver natur-rar
planer skall ligga till med dengrund för och arbetetintegreras i- -
fysiska planeringen märks föga. den miljöaspekter kom-I mån

planeringsprocessenin i kommer de och formi remiss-sentmer av
yttranden.

Detta logiskt resultat hur den kommunala planerings-ettär av
uppbyggd. förmått ändra denna,Innan innanärprocessen man

förvaltningarna och beslutsstrukturen uppbyggda för ocksåattär
inkludera miljöperspektiv, kan förvänta radikalvi inte någonoss
förändring översiktsplanerna. Alltför få offentlig sektoriav ex.
har dag tilli uppgift fram underlag ekologiska vill-utifrånatt ta
kor. handlarDessa bara mark och ocksåinte vatten utanom om
den urbana ekologin med dess speciella behov analyseraattav

och massbalanser.energi-

granskning kommunalaEn planer och beslut utifrån frågorav
Finns konkreta miljömål, Går de mäta, Ingårattsom ex.

miljööverväganden tidigt planeringsprocessen deti tyvärrger
entydiga Nej.svaret

Regional planering2.1.4

politiskaDet genuint i miljöproblemen leder till det blir viktigtatt
miljöbeslut fattas Miljödelegationenpå nivå. När Västraatt rätt

Skåne fick områdesitt till senare utökat till 1816avgränsat
kommuner längs Skånes och sydkust, det dels grundpåväst- var av

miljöproblemen här dels de relativt likartadeatt är stora, att är
förutom kommunervissa har lägre exploateringsgradiatt norr
och naturområden. Detta har delegationen goda möjlig-större gett
heter föreslå åtgärder, behövs och Västra Skåneatt isom passar
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kanske bara delvis ocksåin andra delarimen som passar av
Sverige.

Samtidigt har delegationen tvingats till närkontakt med dilemmat
arbeta inom olikaatt två län och landsting, omfatta kom-tre två

munalförbund och kommuner. Gränsernaarton föga ända-är
målsenliga, åtminstone vad gäller miljöfrågor. Länsgränsen skär

igenom dentvärs nordvästskånska regionen. ochKommun-
landstingsgränser löper inne i Malmö-Arlöv. Burlövstätorten
möjligheter beslutviaatt påverka sin miljö ytterligtäregna

Åarbegränsade. ofta kommungränser,utgör samordningenmen
längs de vattendragen fungerarstörre inte tillfredsställande trots
de särskilda vattendragsförbunden jämför med exempelgärna ur
kommunernas färska Översiktsplaner.

Märkligt detinte problemetär detstörsta sig finns förattnog vare
många regionala eller det bedrivs dubbelarbete fore-attorgan
kommer knappast alls på miljöns område. Det problemetstörsta är

det mångfaldenatt trots praktikeni ändå saknasav organ en
utvecklad regional, beslutskraftig och inriktadoperativt samver-
kan kring regionens fysiska planering och miljö. Länsstyrelser-

möjligheter och rättigheter påverka och samordna de olikaattnas
kommunernas planer och handlingar otillräckliga, och kom-är
munalförbunden för Samtliga kommunerär har dialogisvaga.
med Miljödelegationen påtalat behovet bättre samordningav av
övergripande planering dock vilja fororda bindandeutan att-
regionplan.

2.1.5 Tillsyn

Tveklöst problemen medett tillsynen,är den behöveratt störreav
Länsstyrelsernas situation skulle underlättas åtminstoneresurser.

något de finge behålla avgifterna från tillsynsverksamheten.om
Kemikaliekontrollen kommun-på och länsnivå behöver likaledes
ökade medel. Speciellt viktigt den spirande samverkanär att
mellan länsstyrelserna och kommunerna, vuxit inomsom upp
Miljödelegationens kemikalieprojekt, får starkt stöd bådeett på
läns- och kommunnivå. Detta samarbete kan nämligen resultera i

nödvändigtett pionjärarbete, där lokalt och regionalt börjarman
komplettera Kemikalieinspektionens arbete helt enligt KEMllzs-

önskan.egen
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med till-kanSamtidigt vill för nåvi påövertro vart manvarna en
idag skall totalt:Redan Sverigeisyn.

Koncessionsnämndentillstånd frånverksamheter ha61
för miljöskydd,

länsstyrelserna,verksamheter ha tillstånd från6000
hälsoskydds-Miljö- ochverksamheter anmälas till10000

nämnderna kommunerna ochi
Miljö- och hälso-verksamheter for tillsyn100000 utsättas av

miljöskyddslagens bestäm-skyddsnämnderna utifrån
melser.

tillsynlänsstyrelser praktiken börjarkommuner och iNär utöva
och samtidigtockså lagen kemiska produkterutifrån närom

dåkomplex och ökandekemikalieanvändningen blir alltmer -
starkt,tillsynsverksamheten blikommer trycket såpå attatt man

stället för drivakraftigatvingas avgränsningar. I att över-göra
med alle-försöka kompletteravakningen absurdum bör dåin man

jämför avsnitthanda stöd till demokratin utanför offentlig sektor
enligttillsynSamtidigt krävs också prioriteringovan.2.1.2 aven
sänktvattendrag ochvattenlagen. Torrläggning mindreav

grundvatten grund for bevattningsuttag vissapå stora är somrarav
besvärande bl. Bjärehalvön.påa.

styrmedeloch ekonomiska2.1.6 Lagar

bör således försökahar regionalt uppdrag ochMiljödelegationen ett
ekonomiskalagar ochundvika sådana nationella frågor som

paral-Miljöskyddskommittéstyrmedel. finns dessutomDet somen
miljöskyddslagstiftningen.lellt med arbetar med översyn avoss

behovomfattandeemellertid under arbetetshar gång såVi noterat
delviktig i vårtlagändringar, upplever dessaviatt som enav

samlatSkåne. redovisas iförslag for framtida bättre DeVästraett
[SOU 1990:941.underlagsmaterial och sammanställningarDiverse

Miljöskyddskommittén kringhar medMiljödelegationen samrått
förslagen.

absoluta regler börgrundsynVår upprättaattär man genom
harhandlande sådana fall, där viför mänskligt irestriktioner

hälsoeffekter. Arskadliga miljö- ochtillräckliga kunskaper om
ochkontrollen lättareblir ocksåreglerna absoluta och entydiga,

underligare vigenomslagskraften Detta inte attänstörre. är
misshandlaihjäl ochlärt slå integenerationer inteattossgenom
upphov tillharrespektera livet. Dettavarandra övrigti gettsamt att

alla.regler, Sverige omhuldasi så gott somsom av
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För lagen skall kunna fungeraatt styrmedel fordras inne-attsom
hållet i lagreglema entydigt går tillämpa lagensatt i anda. Så är
det inte med miljöskyddslagstittningen idag. Det måste finnas en
klarhet lagenså kan tillämpas ochatt prejudikatsinstansen som
tillerkänts vid behovrätten slå fastatt enhetlig tolkning.en
Varken koncessionsnämnden eller regeringen fullgör denna roll.

Ekonomiska styrmedel liksom lagarna beslutasär något som
nationellt. ekonomiskaDe styrmedlen i realiteten kraftigtär
styrande också för kanvi nå regionaltvart i Västra Skåne inom
viktiga områden trafik, energi och markanvändning.som

2.2 Möjligheter

Möjligheterna till förbättrat samspel mellan miljö och demokrati
flerfaldiga och goda.är

Det går utveckla allehandaatt stöd till det informella miljö-a.
arbetet. Varje möjlighet tillvarataatt samspel mellanett det infor-
mella miljöarbetet och det tillvaratas.allmänna bör Två bra
exempel:

ÖresundsfondenI Helsingborg pågår samarbete mellanett och-
kommunens gatunämnd. Man har undersökt avloppsvattnet
från bostadsområdentvå och konstaterat rad föroreningar,en

reningsverket klarar.inte Nu går vidare medsom man
hushållsinformation, i samråd med Husmodersföreningen och
butikerna.
I Landskrona och i Malmö har inom TEM-projekt anställda-
och arbetsgivare modell medprovat totalansvar på arbets-etten
platsen för den miljön.yttre

b. I samhällets demokratiska planerings- och beslutsprocesseregna
möjligheterna lättareär konkretisera.att Exempel:

Operativt tydligare och juridiskt bindande arbetsmetoder-
jämför område.kapitel Särskilt miljöskyddatex.
Bättre rutiner för beslutsunderlag, så de omfattaratt såväl den-
miljömässiga den ekonomiska logiken. Det alltså inteärsom
bara Fi finansen också Mi miljön,utan skall in i varjesom
led. Och underlaget skall begripligt för alla vid ochettvara -tillfälle.samma
Regionprogram och former för konkret regional samverkan-
kring miljö, trafik och planering.
Modern informationsbehandling.-
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regionaltförMedvetet samspel med Lunds universitet ett-
bästa teknikkälla information imiljöarbete bl. för oma. som

olika processer.
inköp ochGranskning den offentliga sektorns rutineregnaav-

Därmeddessa blir bättre miljöanpassade.så utövaratt man en
föredöme förväsentlig producentpåverkan och gottutgör ett

kommuninvånarna.

detnyckelrollemalandstingen och kommunerna, har iDet âr som
landstingen sittinriktade miljöarbetet dag;operativt i genom

planmonopolkollektivtrafik, kommunernaför sittgenomansvar
trafik. Miljön ochochoch bl. el, avloppsitt i vatten,engagemang a.

regional plane-och bättretrafiken har båda behov förstärktav en
ring.

planeringRegional

trafikmiljö ochDen viktigaste faktorn för framtidens ärgemensamma
ochmiljö-behovet möjligheter: kommerplanering. Det finns antingentvåav

förankraddemokratiskttrafikåtaganden kunna genomföras utifrånatt en
traikátagandenaenligt idealbilden kommer miljö- ochplanering eller attovan

styrandebli för den framtida planeringen.

Kommunal miliöplanering2.2.1

naturresurslagen möjlighetharKommunerna NRL att tagenom
naturperspektivför miljö- ochmiljön att göraansvar en urgenom

dettavälgrundad fysisk översiktsplan. Menplanering i sin ettär
lagstift-bindandefrivilligt åtagande, framinte tvingas ensom av

bygglagen möjlighetplan- ochmotsvarande PBLning. På sätt ger
värden för luft-tillåtnadetaljplaner föreskriva högstaiatt ex.

enligt miljö-föroreningar, ljud eller andra störningar, prövassom
bindande för konces-bestämmelse blirskyddslagen. sådanEn

områdetverksamheter ienligt miljöskyddslagensionsprövning av
skall kunnaDärmed avsiktenoch dess omgivning. attär man

förhållanden, varitde fysiska och miljömässigasäkerställa som
kan gällaverksamhet.lokalisering Detavgörande för vissav en
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verksamheter med särskilda krav störningsfripå omgivning.en
kan också handla detaljplanen säkerställaDet viaattom en accep-

tabel miljö också for områden där miljöbelastningen redan från
början hög.är

emellertidTyvärr reella inflytandePBL:s miljöarbetetpåär
mycket litet. beror deDet områden,på att avgränsarsom man
enligt PBL, deras miljöså små allt väsentligt bestämsiattär av

utsläpp. Hade det däremotomgivningens funnits motsvarandeen
möjlighet för hela Skåne hadePBL:s Västra denna gett ettsom
verkningsfullt styrinstrument miljöarbetet.i

Kommunerna kan alltså såväl Översiktsplaner detalj-genom som
planer påverka beslut andra myndigheter, läns-senare av ex.

Ännustyrelserna och Vägverket. viktigare kanske kom-är att
det arbeteti kan utnyttja sin översiktsplan och sinmunen egna

detaljplan skall förslag nyetable-när prövasom norm, man om
ringar Det dennaprecis behövs företc. typär rättesnören, attav som

de standardärenden,många handstyra eftersom annars samman-
blir avgörande for miljön dettatagna någonsin varitutan att-

planerat.

Naturvårdsverket och Boverket har bedrivit arbeteett gemensamt
kring miljöanpassad beslutsteknik överlämnat till1990-06-01
miljödepartementet. detta framhållsI begreppet miljö-att
konsekvensbeskrivningar främst bör knytas till krav justpå
beslutsunderlag ökad systematik kombinerad med krav påen-
bl. alternativutredningar. Dessutom vill ha offentlig redo-a. man
visning ochmotiv liggeravvägningar, till grund for plane-av som
rade ocheller fattade beslut. Miljödelegationen miljö-attanser
arbetet i Västra Skåne skulle förbättras väsentligt dettavi på sättom
hade redovisning.öppenen

2.2.2 Regionpmgam regional organisation-.

har.Storstadsforhandlaren och Miljödelegationen haft upprepade
överläggningar kring behovet förorganisationav en gemensam
övergripande trañk- och miljöfrågor och därmed samman-
hängande regional planering. Medan kollektivtrafikfrågorna i

utsträckning bundna landstingen,till plan- och miljö-stor är är
frågorna i allt väsentligt kommunernas. Utvecklingen alltmot

beslutanderätt för kommunerna avslutad. denstörre inte Iär ännu
regionala organisationen därför kommuner-måstegemensamma

ha inflytande.stortna
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kommunalförbund bildasInledningsvis bör interimistisktett av
SSK, Kommunförbundet Malmöhus. börNSK, SöSK, MSK och Detta

skallkunna arbeta fr. dess uppgifterEn1992. attvarao. m. av
kommunalförbund,utreda förutsättningarna för ett gemensamt

detbör skapasfrån och ,med valperioden 1995-1997 avsom
länet.nuvarande landstinget Malmöhus län och kommunerna iför

blifullmäktigeförsamligen skallLagändring krävs för inteatt
samverkansformer söderotymplig. blir med iDet också viktigt

NSK med kommunerna iinom SöSK och inomi norr
Kristianstads län.

välja tillregionala kan lämpligen sigDen organisationen att
drivaförslag tillknyta kan utarbeta regionprogram,ett organ, som

återföra utveck-miljöfrågor, projekt, samordna idéer ochinitiera
lingen riktning oväntade händelser.i också efter Dettarätt organ,

skullemed arbetsnamnet Skånes Miljö- och sinNaturvärn, genom
komplementtvärsektoriella inriktning kunna värdefulltettutgöra

till SNV:s sektoriella arbete.

med löpanderegionala bör arbetaDen organisationen översynen
fysiska plane-tredjeregionprogram, år. Denvartomprövasav som

olikafram fyraskall lyftaringen inom regionprogrammet
områden:

frånskall skyddasområden med naturvärden heltstora som-
förändring,
områden lämpar väl för lokalisering,sig visssom-

åtgärder ochområden kräver miljöförbättrandesom- Östersjön;Öresund, skyddSkälderviken södra kravoch på av- Öresund Skälder-ochbotten, och stränder se kapitel 12,vatten
viken.

planeringsramarnahär skiss till hur de fysiskaVi presenterar en
Förslagets detaljer börskulle kunnainom sådant ut.ett program se

bestäms bl.bearbetas djupare haft möjlighet Devi attän göra. a. av
de ekonomiska förutsättningarna.

Områden med mycket naturvärdenstora
skyddas fråndessa områden gäller de helt skallFör att annan

och lågbudget-markanvändning. förslaget högbudget-I ingår ettett
väljer sinalternativ, beroende vilken ambitionsnivå ipå man

pyramidmodellden förnaturvårdsplanering. Förslaget frånutgår
Mark ochkapitelhur naturvård kan bedrivas, ipresenterassom

vattendrag.
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-- områdenNationalpark CWoch Ekologiskt viktiga omr.-
- -Reservat statligt Vattendragansvar-
- -Reservat kommunalt Havansvar-

möjligamed olika naturvärdenmed områdenKarta markeringar samtav
kostnadsfördelningar.ochansvara-
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Nationalpark och CW-omráden
Den internationella våtmarkskonventionen CW Convention on
Wetlands, Sverige undertecknat, har till syfte skyddaattsom
internationellt betydelsefulla bevaravåtmarker för bl.att a.
bestånden flyttande våtmarksfåglar. länder, under-Deav som
tecknar avtalet, åtar dessa områden. Kostnadernasig att värna om
för dessa områden skall täckas med statliga medel. I SkåneVästra
finns sådana områden med de allra högsta kultur-ochtre natur-
värdena: delar Söderåsen, föreslås nationalpark, samtav som som
regionens CW-områden, Flommen-Foteviken och Krankesjön-
Klingavälsåns dalgång.

Klingavälsåns dalgång skulle kunna referensområde förettvara
kulturlandskapet enligt de ställs Nordiskainormer som upp
Ministerrådets Miljörapport 1989:5.

Reservat
I förslaget redovisas områden med höga naturvärden, ärsom

och föreslås bli kan bildas medreservat Reservatreservat.som
statliga och kommunala medel. Områdena redovisas klasser:i två

n Statliga I högbudgetaltemativ skall kostnader-reservat. ett-
täckas med statliga medel. lågbudgetalternativ delarI ettna

och kommunerna kostnaderna. Exempel sådanastaten på på
områden Hallands Väderö, Kullaberg, Matkroks- och Djur-är
holmamossarna, Exercisfältet Landskrona,i Börringesjön
med omgivningar och Hyby backar vid Svedala samt stora

Öresundskusten.delar av
Kommunala högbudgetalternativetI täcks kostna-reservat.-
derna med kommunala medel. lågbudgetalternativet bildasI
färre Förordnande enligt och§ NVL miljöersätt-reservat. 19
ningar får då reservatbildning. Exempel sådanapåersätta
områden Rävlinge fuktängar längs Görslövsån,är mosse,
Havgårdsskogen, Karaby Backar och sydkusten.

Ekologiskt viktiga områden
Områden kan skyddas förordnande enligt 19§ NVLsom genom
och dit skall kanalisera miljöersättningar. I högbudget-ettman
alternativ täcks kostnaderna betydande miljöersättningar,genom
i alternativ med lägre hävd- och skötselambitioner blir miljö-ett
ersättningarna mindre. Några exempel sådana områdenpå är

SaxånsRáåns, och dalgångar,Braåns Vombs fure, Romeleåsen,
Häckeberga och Backlandskapet.

Exemplen bara liten del alla områden, bådeutgör störreovan en av
och mindre, med naturvärden i Västra Skåne. Underlags-Istora
material Mark och vattendrag [SOU finns detaljerade1990:95]
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det första region-underlag förkanbeskrivningar, utgörasom
programmet.

Rekreationsområden
områdenregionaltflera intressantaSkåne finns ävenI Västra som

markanvänd-skyddas frånrekreationssynpunkt måste annanur
Bokskogen, Jära-områdensådana TorupExempel påning. är -

Kullaberg,dalgång,Falsterbonäset,delar Rönne åsvallen, stora av
GlumslövsVästersjön,Hallandsåsen RössjönHallarHovs ---

backar och Ven.

lämpade för viss lokaliseringOmråden ärsom
verksamheterbostäder,lokaliseringgäller det planeraHär att av

detSkalldärvidlag flera.Miljöperspektivetoch service. ettutgör av
tidigt planeringsproces-det komma ikomma till insin måsterätt,

verksamheterbostäder,konsekvenskan fåDetta attsomsen. ex.
och dettrafikstråk,kring spårburnaoch koncentreras attservice

bebyggelse,utbyggnadenmellansker samplanering nyanyen av
verksamheter utbyggnadenoch spår.av nya

direktlokaliseringenAv speciellt miljömässigtintresse är av
miljöanknuten verksamhet. Exempel:

dekan lämpligen planteras inomEnergiskog. Denna-
kapitelkartformområden Miljödelegationen iiangersom

Biobränslen och bioenergi.
exploa-Avfallsanläggningar. Skåne redan hårtsåVästra är-

dettaUtifrånlandskapetingrepp iterat, varje nytt stör.att
städernaplaceras inutiperspektiv bör avfallsanläggningar

eller hårt inrutad.mark, redanpå ärsom

Områden åtgärderbehöver miliöförbättmndesom
Tätorterna

lättill-ellerSkåne har mycket få ingaVästraFlera itätortemaav
Helsingborg,och strövområden Höganäs,gängliga natur- ex.

ochStaffanstorp, Burlöv, MalmöLund, Kävlinge,Landskrona,
Trelleborg.

rekreationsområden. IkompenserasDetta kan tätortsnäragenom
befintligaambitionen både utvecklaharHelsingborg ströv-attman

förbindelselänkar emel-och tillskapa medområden att grönanya -
grönstråksplan lagts efterlan. Grunden till har noggrannenen

plan börkommunens naturområden. sådanEninventering av
områdesbestämmelserför bl. detaljplaner ochunderlagutgöra a.

utbyggnader naturvärdena spolierasvid framtida inteså att av
oförsiktig exploatering,
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System och bäckardar karta iISOU 1990:95]av se-
förstaI punkten fanns och bäcksystem med utifrånvissa å-ovan

sina naturvärden. Därutöver kan och bäckar komma till direktåar
användning för miljöförbättrande åtgärder. handlar dåDet om
kombinationer med våtmarker och översilningssystem. Dessa gör

i vissa områden andra.större i underlagsmaterial Marknytta Iän
och vattendrag [SOU redovisas och bäckar,1990:95] åarsystem av

skulle kunna ha speciellt betydelse för minskningenstorsom av
kväveutsläppen.

Grundvatten
Se kapitel Mark och vattendrag, framtida skydd grund-om av

och förslaget kapiteli Avfall och avlopp,vattnet 10, attom sanera
gamla tippar.

2.2.3 Modern informationsbehandling

Stora delar miljövårdsarbetet samråd.information ochutgörsav av
olikaMånga inblandade: kommunerna, länsstyrelserna,parter är

andra myndigheter och näringslivet och allmän-organisationer,
heten. liggerDet till hands använda modern datatekniknära att
för hanteringen all information. Viktigt %70att notera är attav av

i Västra Skåne ligger de k. småkommunema, dvs. kom-ytan i is.
med litet befolkningsunderlag och planeringsresurser.småmuner

På tid har standardiserade geografiska informationssystemsenare
GIS utvecklats. kombinerarDe databasegenskaper med möjlig-
heten lokalisera och rumsliga data karta.att på Ettpresentera en
sådant det möjligt analysera kartografiskolikagör att typer av
information.

dag teknisktDet i möjligt relativt enkla klara fleraiär att system
dessa uppgifter. Exempelvis kan sökningar iav enman, genom

databas, erhålla uppgifter hur mycket organiska lösningsmedelom
givet företag har tillstånd släppa databas kanett Viaatt ut. egen

kunskapfå huruvida område innehåller kändavisstettman om
indikatorer på naturvärden.stora

delegationenDen framtagna hur informations-påprototypen ettav
stöd kan exemplifierar flera dessa funktioner. harDenutse av

i Svalövs kommun småskaligaför identifieraanvänts attex.
Ävenriskzoner för radon i tätortsbebyggelse. kvävebelastningen

har analyserats kombinerat statistik och arealbe-attgenom man
räkningar församlings- och Resulta-på avrinningsområdesnivå.

visade bl. endast kvävebelastningen kom från%tet 2,5atta. av
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De geologiska förutsättningarna
analyseras och kombineras med
skogsutbredningen till kam över marken som upp

fyller tekniska och biologiskaI
krav för odling energlskogav

Restrktloner kan adderas till...

1
7

samlad restrktionsbild...en

kombineras förutsättningar
erhållesoch restriktioner e|

karta över den mark som
kan lämpad föranses som
energiskogsodling
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underlagSådantavlopp.enskildareningsverk ochkommunala
planeringsproces-kommunaladenviktig funktionfylla ikan en

miljöeffektermöjliga positivaskall beslutadå störstaomsen, man
kvävepool iKommunalförslagetskattekrona jämförsatsad omper

Mark och vattendrag.kapitel

miljöunivenitetetLunds universitet2.2.4 -

nationellamindreblivitdecennietdetharUniversiteten senaste
ingetNordensregionala. Lunds universitet, största, utgöroch mer

dessutomregionalt universitetundantag därvidlag. Det ettär som
talarmycketfinns alltsåmiljöprofil.med få Detarbetar att somen

miljö-iuniversitetsittskulle kunna nyttiggöraför regionenatt
framfördetdemokratitill miljö ochkopplingensammanhang. I är

kunna utnyttjas:skulleområden universitetetallt på två som

regionaladenmellansamarbetetsystematiseraattgenom- ochforskargruppochenligt 2.2.2 natur-organisationen aven
bevakningochuppföljningarbetar medsamhällsvetare, som

blirDetmiljöområdet i regionen.vad tilldrar sig påsomav
denliknandeuppdragsforskning,direktalltså frågan om en

universitet,samspelet näringslivfinns isom -
miljööver-och kommunernastill länsstyrelsernasattgenom-

syftandearbete universitetettemainriktat påvakning knyta ett
ochteknikk. bästakontinuerligt informeratill att omom ny s.

till-kankemikalier,miljöanpassadebättre attgör mansom
och substitu-teknikBåde bästalämpa substitutionsprincipen.

lag-kemikaliearbetetochdet för miljö-itionsprincipen ingår
prak-igenomföra principernamedstadgade. Problemen att

sådant, uni-dvs.kunskapsproblem,delvistiken ettettär som
Även genomförande-förhantera.till förversitetet attär

samhällsvetenskapligadessbl.kan universitetet, a.processen
regionalgodsektor, resurs.vara en

kemikalieövervalmingensamspelet inomUtveckling2.2.5 av

för-kemikalieprojektför sittMiljödelegationen har inom ramen
fl.fackföreningaryrkesinspektion,kommuner,sökt aktivera m.

harmålen varitkemikaliefrågor. attarbeta med Ettaktivtatt av
kankemikaliearbetemodell för hur kommunernasfinna sam-en

betraktalämpligthar visat sigordnas och effektiviseras. Det att
utvecklingenframtidadrivande denilänsstyrelserna avsom

hurregionalt kommakankemikalietillsynen. Man överens om
Även konsument-och fördelas.skall bedrivaskemikalietillsynen

samarbete.regionalteller delviskan ske heltinformation genom
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Material, exempelvis utställningsmaterial, kan delaspå så sätt
mellan kommunerna. Lämpliga for regional samordning ocksåär
avvecklingsplaner speciellt skadliga produkter.av

Idéerna samarbete enligt förankrade såväl kom-iärom ovan
länsstyrelser, och arbetet har påbörjats. Motsvarandemuner som

uppläggning kan gälla för miljöskyddstillsynen.

Åtgärder2.3

Åtgärder behövs dels stöd till informellt miljöarbete, dels for attsom
effektivisera den offentliga sektorns miljöarbete. Att beskrivaeget
hur långt kan detta tämligennå i enkelt: kan nå såärman man
långt har demokratiskt stöd for.som man

TVÅ VÄGAR

Regn och åska har passerat
himlenNäset, ljusnaröver

sakta från Bivråkarväster.
sökt skydd för iregnetsom

dungarna kommerLjungenrunt
glidande vinden, lättamot
och skyar. Ensamma,tysta som

glesaparvis, i flockar skuggar
de söderut. Bakomsommaren

dånetmig från trafikenpåryggen
markens100,på väg resonans,

de hårda lukterna. Två vägar,
parallella pendlar; den tidenas

snart ute.

Skanör, september

Niklas Tärnlund

Vi brytningstid.inne i Två parallella pendlar; den tidär vägar, ären enas
ute, skriver Niklas Törnlund det laga demo-apropå år 1989 isnart poeten

kratisk ordning fattade beslutet kring 100.väg
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Doxpreaguwos
UGCfA

liggersvenskarnahushåll EuropaEn undersökning i visar1990 40 000 attav
det så många,gäller allmänt miljömedvetande, intehögt vad äräratt sommen

svenskarnaHelaför miljön. 83beredda personligt %störreatt ta ett avansvar
före-enskilde, skalldentycker det och industri, interegeringäratt varasom

Norgemotsvarande sima iVästtyskland 54 %,miljöfrågor. Igångare i är
23 %.

Regionpmgram2.3.1

enligt avsnitt 2.2.2.Förslag: Upprätta regionprogramett
börochförarbete genomgångarMiljödelegationens

region-grund det förstakunna förutgöra en
programmet.

detkommunalforbunden,hopslagnadeAnsvarig: Först senare
kommunalförbundet.gemensamma

planeringtrafik ochför miljö,Regional organisation2.3.2

beståendefr.Bilda 1992Förslag: gemensamtett m.organ o.
medkommunalförbundensammanslagnadeav

tillförslaguppgift bl. lämna permanentatt ena.
planering fr.trafik ochfor miljö,organisation o. m.

förlandstingetnuvarandebestående det1995 av
specielllänet.och kommunerna i EnMalmöhus län
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planeringsenhet, Skånes Miljö- och Naturvärn,
knyts till den regionala Dessorganisationen.

motsvarighet Skånesmarina Havsvärn,är se
Öresundkapitel och Skälderviken. harFörslaget12,

speciell relevans utifrån kring ocharbetet miljö-
trañkeffekter den planerade fasta förbindelsen.av

Ansvarig: ochKommuner landsting och misslyckasom man- -
staten.

Kostnad: omfattningen.Beror på Resursema från regio-tas
själv. Staten föreslås dock stödja SkMNV mednen

miljoner kronor3 år.per

2.3.3 Tydligare rollfördelning

Förslag: Se rollerna den miljö-inom offentliga sektornsöver
arbete syftei att

analysera områden, kan ellertas översom-
kompletteras den icke-offentliga sektornsav
miljöarbete vilket bör stödjas ekonomiskt och
analysera möjligheterna hålla kontroll-isäratt-
funktioner från låtamiljöarbete syfteövrigt i att
bådadera komma till sin rätt.

Ansvarig: Länsstyrelser och kommuner

2.3.4 Regionalt samordnad kemikalietillsyn

Förslag: vidare mellanBygg den informella samverkanpå
kommunerna inbördes och mellan kommunerna och
länsstyrelserna, kemikalie-byggts kringsom upp
tillsyn utifrån Miljödelegationens framarbete. Ta

för kemikalie-regionalt samordnadett program
tillsyn, jämför också produkter.kapitel Kemiska11,

samspeletUtveckla med och med andraKEMlI myn-
digheter och organisationer.

Ansvarig: Länsstyrelserna, kommunerna, SNV och Kemi-
kalieinspektionen

Kostnad: ochMedel behöver tillskjutas både länsnivå påpå
kommunal nivå.



SOU 1990:93Miljö och demokrati

utvecklingtillsynsverksamhetensFörstärk2.8.5

såutvecklingsresurser atttillsynsverksamhetenGeFörslag:
utveckla rutiner.sinareell möjlighetden får atten

till-denförbehålla avgifternalänsstyrelsernaLåt
utveck-tilloch låt gåde utför, resursernasyn som

och förarbetetdet attlingsarbete både för interna
kommunala tillsyns-med denutveckla samspelet

verksamheten.
Staten.Ansvarig:

4mi1jonerMalmöhus län,miljoner kronor iKostnad:
Kristianstads län.kronor i

lokalamedverkan denökadFörsöksverksamhet med2.3.6 av
miljöi arbetet kringskyddsorganisationen yttre

medSkåneVästraförsöksverksamhet inomFörslag: Starta
och företags-skyddsorganisationföretagens lokala

bl.miljön, jämfördenhälsovården gällande yttre a.
syftarFörsöksverksamhetenkapitlen och10 11.

bl. till att utrönaa.

enskildakan nås ikonkreta resultatvilka som-
företag,

lagstift-ändrafinnsvilken möjlighet det att-
fackligade lokaladen ökarningen så att orga-

frågorpåverkansmöjligheter inisationernas
Samtidigt börmiljön arbetet.den iyttre manom

ochmiljö- energisystemdra förin Institutionen
vid LTHarbetsmiljöteknikföroch Avdelningen

arbetet.i
Stöd förfackliga organisationer.Arbetsgivare ochAnsvarig:

bl.erhållas frånbör kunnaFörsöksverksamheten a.
Arbetarskyddsnämnden.Arbetsmiljöfonden och

det regio-universitet iSystematiskt utnyttjande Lunds2.3.7 av
nala miliöarbetet

kunnaförUtveckla systematiska formerFörslag: att an-
miljö-regionensvända det regionala iuniversitetet

arbete till att
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kontinuerligt informera såväl bästa teknikom-
i Miljöskyddslagens mening bättresom om
miljöanpassade kemikalier, möjliggörsom en
tillämpning substitutionsprincipen,av
följa och bevaka utvecklingen miljö-påupp-
området i regionen.

Ansvarig: Lunds universitet och den kommande regionala
organisationen för miljö, trafik och regional plane-
ring.

Bakgrund:
Både bästa teknik och substitutionsprincipen i grundenär rätt
tänkta principer, deras tillämpning kräver kompe-ypperstamen

och kunskaptens utvecklingsläget. byggaAtt separataom upp
för detta detcentrum i omöjligt.är Däremot det bådenärmaste vore

lämpligt och rimligt utnyttjaatt universitet, speciellt Tekniska
högskolan, dettai arbete. endaDet krävs för detta skulleattsom
fungera, egentligen i samrådär mellanatt universitetet och regio-

utveckla formerna för samspelet.nen

2.3.8 Integrerat informationsutbyte

Förslag: Påbörja integrerat informationsutbyteett
Ansvarig: Länsstyrelserna

Bakgrund:
För informationsutbyteatt ett skall fungera krävs informatio-att

enhetligt insamlad och begreppsmässigtär relevant. Dessutomnen
fordras återkoppling från kommuner och andra, där nyinkom-en

information överförs till det samlade länsvisa planerings-men
underlaget. Då länsstyrelserna, enligt PBL, har lagstadgatett
informationsansvar kommunerna för underlaggentemot till deras
översiktsplanering, förefaller det naturligt länsstyrelsernaatt tar
på sig ansvaret.Det krävs först och främst väldefinierade och
enhetliga begrepp och inventeringsstandarder. Det behövs också
olika former lexigrafiskt stöd uppslagsverk.av
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flyktochglädje, fartbehöverMiljöarbetet
håll.draroch åtmånga sammasom-
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Särsldlt3 miljöskyddat område

Målet för framtida miljöarbete bör vara

skydda människors hälsa,att bevara den biologiska mång-
falden, hushålla med de kanuttaget sánaturresurser attav

långsiktigtutnyttjas skydda och kulturlandskap.samt natur-

Långsiktiga miljömål utvecklasmåste och preciseras. Män
niskans hälsa och olika ekosystems långsiktiga bärkraft skall

utgångspunkter sådana mål Målen skall möjli-när isätts.vara
mån regionaliserasgaste för underlätta fortsatt decentrali-att

sering, vidgat sektorsansvarett uppföljning arbetet.samt av

Miljöskyddslagstiftningen bör frånutgå ovanstående mål. Men i
lag fastställs nivån tillåtnapå utsläpp utifrån vad teknisktärsom
och ekonomiskt möjligt och miljömässigt Därmed kanmotiverat.

inte komma denåt grundläggande frågeställningen: Hur storman
belastningenär på visst område, dessett på människor och dess

natur högHur denna blir kan ändå inte, få undan-än iutomman
tagsfall, kräva verksamhet vadänmer av en som anses vara
skäliga försiktighetsmått.

Vi har undersökt vilka avgörande förbättringar miljöarbeteti som
8 a§ Miljöskyddslagen skulle kunna Resultatet nedslående.ärge.
Paragrafen i sin nuvarande form endast administrativa rutin-ger
förenklingar. Med stöd den kan utfärda generella före-av man
skrifter, for alla bensinmackar på utanförgång 8ex. en a
område måste bedöma varje anläggning individuellt. Menman

förhindrad längregåär miljöskyddslagensatt krav-änman
regler. Aven belastningen olika föroreningar redan såärom av
hög den ligger långt denatt k. kritiska belastningsgrän-över s.
senl, blir det med 8 a§ Miljöskyddslagen tekniska ochäven
ekonomiska bedömningar skall gälla.som

Västra Skåne skulle emellertid behöva effektiva arbets-mer
metoder. Våra problem kräver behandling, framtvingar atten som
målen leder till avsedda resultat hos Generella åtgärderäven oss.
för komma till med Sverigesatt miljöproblemrätta inteär
tillräckligt långtgående for de skall kunna behovenatt motsvara

1 Kritisk belastning Den högsta belastning kommerinte orsakaattsom
långsiktiga skadliga effekter på de känsliga ekologiskamest systemen
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rimlig tidocksåförändringar Skåne vill inomhär. Vi i Västraav
uppnå.de mål SNV:s aktionsplanernå attsträvarsom

metodikanvänderMiljödelegationen föreslår därför att enman
medkompletteradSNV:s modell Sötvatten 90,bygger ipåsom

arbetsmetod kanlagändringar. fårvissa På så sätt gesomman en
de resultat eftersträvas.som

Problem3.1

miljösituationen iMiljödelegationen SkåneVästra attanser
krävs förSpeciella åtgärderSkåne allvarlig.Västra attär

framställningarUpprepadeskall förvärras.situationen inte nu-
och Sötvatten 90SNV:s aktionsplaner Luft 90, 90Havsenast -

där förorenings-lyfter fram Sydvästsverige det område,som
belastningen Sverige.iär värstsom

betecknarlänMiljöplanegruppen länsstyrelsen Malmöhusipå
bedömer detmiljösituationen länet allvarlig. intei De somsom

miljövår-beslutat förmöjligt uppfylla de mål riksdagen haratt som
medkonstaterarden. befinner i situationDe vi storaatt oss en

luftföroreningarföroreningsutsläpp till luft och Vissavatten.
mängder.andra sidan likaimporterasåexporteras storamen

tål.vida vadBelastningen flera överstiger naturenämnenav
in-Miljöplanegruppen det lagstiftningen måsteockså, iattanser

skadas bl.möjligheter förhindra miljönföras attatt genoma.
länKristianstadskemisk överbelastning. Länsstyrelsen i anser

kommerde riksdagen beslutade åtgärdernainte attatt varaav
derastillräckligt långtgående för Skälderviken. Inte egnaens

föreslagna åtgärder kommer räcka till.att

Miliöproblemen8.1 1.

miljöproblemsammanställning utsläpp och i VästraEn någraav
verksamheterSkåne redovisas Punktutsläpp frånnedan. vissa

sammanställningarredovisas underlagsmaterial ochi Diverse
[SOU 1990:941

Utsläpp till luft från SkåneVästra
Skåne 1985Utsläppen svaveldioxider till luft från Västra var caav

figur 1.se19 000 ton

minskatharSvaveldioxidutläppen från energianläggningar
olja tillsedan bl. från1985 grund övergångpå naturgas.a. av

grundsedan 1985 pâProcessutsläppen har minskat med 0002 tonca
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processförändringar vid Kemira Helsingborg,Kemi i ärav som
den enskilda svaveldioxidkällan Skåne.i Västrastörsta

Figur I Suaveldioxidutsläpp från Västra Skåne 1985

Utsläppen kväveoxider till luft figur1985 se 2.30 000 tonav var
Trafiken för denstår delen kväveoxidutsläppen. Ut-största av
släppen ammoniak till luft Djurhållning1985.3 000 tonav var ca

källan till den delen ammoniakutsläppen. Utsläpputgör största av
både kväveoxider och ammoniak innebär utsläpp kväve-av av

föreningar.

Uppvärmning av
Bostäder

Bensinhantering

Figur2 Kväveutsläpp kväveoxider och ammoniak räknat kväve frånsom
Västra Skåne 1985
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Utsläppen kolväten från SkåneVästra 1985 000år 25 ton.av var

Figur Kolväteutsläppen3 från Västra Skåne 1985

Kolväteutsläppen härstammar trafiken och bidrarframför allt från
till miljöproblem i tätorter.

ochImport luftföroreningarexport av
ochSMHI har beräkningar och kväveort import export avav

skånskasvavel Söderåsen.på Av svavelnedfallet beror % på105 -
källor. kvävedioxid NågonFör motsvarande andel %.15 20är -
beräkning exportimport kolväten har inte orts.av av

medAmmoniak kväveoxiderlika långtintetransporteras som
luft. Påverkan från kommerammoniak därför att större änvara
den andel utsläppet. Ammoniakutsläppenutgör utgör ca ensom
femtedel totalakväveutsläpp ungefär hälften detvåraav men av
kvävenedfallet.

Luften i
Naturvårdsverket har ställt riktvärden för föroreningshalter iupp
tätortsmiljön för koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid och deFörsot.

lägsta haltfinns gränsvärden, föringaämnenacancerogena en
skada inträffar kaninte för dessainte Dennär sättas ämnen.

uppskattade cancerrisken dödsfallför luftföroreningar i50 250är -
och miljonår tätortsinvånare. I inågra tätorternacancer per av

SkåneVästra överskrids riktvärdena framför allt kvävedi-av
oxider under kortare perioder, framför allt depå större genom-
fartslederna. Problemet kan specifikt för Västrainte anses vara
Skåne generellt tätortsproblem. SMHI har gjortutan är ettsnarare

uppskattning hur andel svaveldioxidhalterna iöver stor tät-en av
Skåne dei orsakas utsläpp från Skåne. Förorter mät-som av

punkter, finns Malmö, bidrag utsläpps-i från%50 60ärsom egna-
källor. centrala Helsingborg källor.I bidrag från%30 40är egna-
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Våra kustvatten
Öresund och Skälderviken, landets känsligaste kustområ-två av

Övergödningenden, kraftigför miljöbelastning.utsattaär av
vattendrag och kustområden de miljöproblemen,ett störstaär av or-
sakade bl. det och koncentrerade jordbruket.intensiva Lan-a av
dets relativt närsalttransporter till kommermarinastörsta vatten
från Skåne.Västra Kustvattnen har detta medpáreagerat
algblomningar och döende bottnar. Tillförseln närsalter,av
metaller och stabila föreningarorganiska minska förmåste att

skall förvärras.situationen inte

Öresund tillsammans med Stora och Lilla Bält länkenutgör
Östersjön Öresundmellan och Kattegatt. Vattenomsättningen i är

betydligt omgivande med salthalti Vatten lågstörre vatten.än
Östersjönin från och med högre salthalt kommerströmmar vatten

från Kattegatt.

Ie svenska utsläppen kväve från landbaserade källor tillav
Oresund atmosfäriska1988 se figur 4. Den110O0 tonvar ca
belastningen Oresundkväve på 4 000 ton.av var

ÖresundFigur Svenska kväveutsläpp till från4 landbaserade källor 1988

ÖresundUtsläppen fosfor till 1988 se figur 5. Två500 tonav var
industrier, Helsingborg och Supra Landskrona,Kemira Kemi i i

for de skånska industriutsläppen Oresund.står fosfor tillstora av

Öresund mängd närsalter till liten volymtar emot stor vattenen en
Öresundoch närsalthalterna betydligt högre omgivandei iär än

Utvecklingstendensen under 1984 har varitårenvatten. 1975 att-
koncentrationen kväve ökat medan fosforkoncentrationenav

Öresund.minskat Både kväve- och dock högai fosforhalterna är
och åtgärder tillförseln båda dessa viktiga formot attärav
motverka övergödning.
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Markläckage

ÖresundFigur Svenska fosfor-utsläpp till5 från landbaserade källor 1988

Den stigande kvâvebelastningen och den därav stigande plankton-
produktionen sannolikt orsak till de syrefattiga bottnarâr en som

Öresund.observerats i Makroalgvegetationen har genomgått stora
förändringar, och smutsvattenalg dominerar i påytanen numera
Öresund.

Öresund.Stora mängder metaller sedimenterar i Speciellt gäller
detta djuphålan mellan Helsingborg och Landskrona. Oresunds-
området fungerar också potentiell källa för metaller tillsom en

havsområden,övriga främst Kattegatt. Skrubba och torsk från
Öresund innehåller respektive kvicksilver5 gånger6 änca mer

Östersjönskrubba och torsk från och Kattegatt. Analyser skrubb-av
lever och blåmusslor visar betydligt högre kadmiumhalterpå här

i omkringliggande områden. Metallsituationen Oresundän i är
sådan Naturvårdsverket särskildaatt åtgärder moti-att äranser
verade.

Belastningen kväve Skälderviken från landbaseradepå källorav
räknat medelvärde4500 ton 1985- 1987 se figur 6var som

Depositionen kväve från atmosfären Skäldervikenpåav var ca
300 ton.

Direktutsläppen fosfor till Skälderviken i medeltal 85 tonav var ca
år 1985 1987 se figur 7.per -
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landbaserade källorFigur Utsläpp kväve till Skälderviken från 19856 av -
1987.

\

Enskilda a pp Reningsverk

till Skälderviken från landbaserade källorFigur Utsläpp fosfor 19857 av -
1987

SannoliktSkälderviken.Syrefria bottnar har konstaterats i är
Skäldervikennärsaltbelastningen.detta resultat den höga Iett av

omfattande algblomningar.förekommer tidvis

under-kemikalier det tillgängligaVad gäller metaller och är
sökningsmaterialet begränsat.

lång siktekologiska förändringarna intres-Det de på ärär som
undersökning bottenfaunanMiljödelegationens påsanta. prov-av

Öresundskusten och Skälderviken visartagningspunkter längs i
seklet.har förändrats sedan börjandenna kraftigtatt av
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Vattendragen
De vattendragenstörre i Västra Skåne Rönne Vege Råán,är
Saxån, Kävlingeån, Höje och Segeå Rönne och Vege harå å sina
utlopp Skäldervikeni och de övriga Oresund.i De avvatt-mynnar

område vadett större omfattar Västra Skåne.ännar som

Naturvårdsverket håller utarbetapå kriterier för Vattenkvalitetatt i
De föreslagna kriteriernasötvatten. innebär för närsalter denatt

ursprungliga bakgrundshalten jämförs med den nuvarande och på
så fås påverkansgradsätt från till UnderO 1988 neder-4.en var
bördsförhållandena normala för 1980-talet. Samtliga större vatten-
drag i Västra Skåne hade då påverkansgrad både för kväve ochen
fosfor innebar påverkansgrad vilket mycketsom anges vara
stark påverkan. Närsaltkoncentrationerna 5 gånger10var -
högre vad vanligt i Sverige.än övrigaärsom

högaDe halterna kväve och fosfor innebär förutom påverkan påav
vattendragen i sig, mängder närsalteratt tillstora transporteras ut
Öresund och Skälderviken. Jämfört med andra vattendrag i
Sverige har vattendragen här landets högsta närsaltertransport av
räknat kg närsalterha avrinningsyta.som

Bekämpningsmedel har påvisats i samtliga SkånesVästra under-
sökta vattendrag. flera fallI har fenoxisyror påvisats. under-En
sökning fenoxisyror dräneringsvatteni från åkermark södraiav
Sverige visar normal användningatt dessa kan halter iav ge
vattendragen.

Vissa mindre vattendrag starkt försurade, bl. Söderåsen.påär a.

Transporten organiskt bundet klor till havet via vattendragen iav
Malmöhus län har uppskattats till tonår.30

Grundvattensituationen
Grundvatten unik naturtillgång. allmänhetär I krävs ingenen
kemisk behandling grundvattnet innan det kan användasav som
dricksvatten. I Västra Skåne finns det god tillgång grundvatten.på
Denna viktig skydda.är attresurs

Kväveläckaget kan sikt ledapå till grundvattnet blir otjänligtatt
dricksvatten. jordbruksområdenI förorenas grunda brunnarsom

ofta och från dem kommervatten innehålla höga nitrathalter.att
Ar 1982 sammanställdes nitratanalyser från enskilda vattentäkter
i jordbruksbygder Götalandi och Svealand. Antalet personer som
använde brunnar med nitrathalter högre mgl klassas50än av
livsmedelsverket tjänligt med anmärkning och skall intesom

till barn under år uppskattades till hälftenett 100 000,ges varav var
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bosatta i Skåne. Flera vattentäkter Skånei och Halland har måst
drifttas på grund för höga nitrathalter.ur av

Försurat grundvatten har från Romeleåsenrapporterats och
Söderåsen. Grundvattnet skogsområdeni blandi ochBjuvsannat
Svalövs kommuner försurat och kväverikt.är

Våm marker
Markerna dels för exploatering,är utsatta dels för kemisk belast-
ning. I Västra Skåne har vi minst allemansrättslig mark landeti
räknat Artutrotningen här också denär landet.istörstaper person.
Markerna övergödda och försurade.är Tungmetallhalterna i mar-
ken höga.är

Nedfallet kväve överstiger vad markerna tål. I Västra Skåneav
uppgår det uppskattningsvis till kgha eller20 Av kväve-ca mer.
nedfallet beräknas hälften bero på ammoniak.

Lövskog 5 20-Barrskog 3 15-Hedvegetation 3 5-Gräsmarker 3 10-Våtmarker 3 5-

Kritiska belastningsgrânser för kväve på olika marker kg Nha och år

De kritiska belastningsgränserna gäller för opåverkade marker.
Vissa marker belastadeså deär inte tål kväve.att Det kanmer

gälla äldre skogsbestånd, naturskog och hårt belastadeex.
områden.

En hög belastning kväve leder till floran ochatt utarmas attav
markerna börjar läcka kväve med eutrofiering vattendrag ochav
kustomrâden följd.som

Nedfallet svavel överstiger vad markerna tål. Svavelnedfalletav
kgha17 ochär år i södra Sverige.ca

Skånes åsar 3 5-Skogsjordar 5 10-Norr Skånes åsar 5om
Slättområden 10

Kritiska belastningsgränser för svavel på olika marker kg Sha och år
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förbelastningsgränsernakritiskadeområden harmångaFör
längrekan intenaturliga vittringenöverskridits.svavel Den

kalk-medAtgärderalkaliskabortfalletkompensera ämnen.av
skallhuvudmarker tagetfornödvändiga vissa överning attär

belastning.tålakunna någon mer

skogförsuradeLandetsförsurad.skogen mestSkånehelaI är
kommun.HelsingborgsAllerumsskogen iSkånefinns i Västra

specielltökarSkånedeleniMarkförsurningen västra genomav
markenNäringsinnehållet isvavel. ärnedfallet bl.högadet av a.
räckerdetrisk för inte attfinnslågt dethåll attflera såpá att

skogen.föryngra

inklusiveSkåneskogsmarken ikadmium ibly ochHalter av
redovisade Sverige.ide högsthalterSkåne ligger påVästra ärsom

mentala försurningenDen8.1 .2

spriddaden vittmiljöarbetetproblemen ide ärEtt största upp-av
kommerDetlönar sig:miljöarbete här mestaintefattningen att

själv skulleviemellertidutifrån. attändå Det mytär varaen
föroreningsexportsjälva verket våromvärlden. Ibättre ärän av

föro-lika vårungefäroch svavelföreningar storkväve- som
reningsimport.

utsläpp drabbarvåralika 20och nedfallet %till IafUtsläppen är stora. ossav
tillbaka.lika mycketandra, dedrabbarsjälv. 80 % germen



SOU 1990:93 Särskilt miljöskyddat område

3.1 .3 Juridiska hinder i miljöarbetet

Miljöskyddslagen 8 § otillräcklig förär genomföraatta
nödvändiga förbättringar Västra Skånes miljö. bättreEtt alter-av

verkarnativ försöka denatt utnyttja strategi formuleras ivara som
SNV:s utkomna aktionsprogram Sötvatten 90.nyss

Naturvårdsverket saknar emellertid befogenhet utfärda bestäm-att
melser bindande och har rättsverkanär för myndigheter ellersom

Ävenenskilda. Naturvårdsverket delegation fickom genom
sådana befogenheter nuvarande lagstiftning hinder.är Myndig-ett
heterna har inte ställa andra kravrätt att verksamheterpå vadän
lagarna redan tillåter.

Att dagens lagstiftning inte genomförautrymme attger
Sötvatten 90 har bland Naturvårdsverket.annat utretts Iav en
juridisk underlagsrapport studeras vilka juridiska möjligheter

finns förhandnå påatt uppställda miljömål. Tyvärrsom är
resultatet nedslående. Med nuvarande lagstiftning kan vi inte
komma långtså vi vill. lagar,De behandlas underlags-isom

bl. miljöskyddslagen,rapporten, plan- ochär bygglagen ocha.
naturvårdslagen.

Miljöskyddslagen
Som Miljöskyddslagennämnts sätter ingen för hurgränsovan
mycket miljön får påverkas i negativ riktning. Den ställetutgår i
från det finns föratt hur krav kangräns ställa.strängaen man
Detta låter sig svårligensynsätt förenas med medett system

för miljökvalitet.gränser

Plan och bygglagen
Möjligheterna med plan- och bygglagenatt reglera markanvänd-
ning betydelse för vattenskyddet begränsade. En översikts-ärav
plan skall behandla mark- och vattenanvändningen i stort, men
möjligheterna med rättsligt bindandeatt verkan reglera denna
med detaljplan eller områdesbestämmelser gäller endast
bebyggelse och åtgärder har samband med bebyggelse ellersom
anläggningar. Dessa bindande planer får med hänsyn till norm-
givningsreglerna endast omfatta mindre områden, och för till-
räckligt små områden kvalitetsmål ointressanta,är eftersom deras

belastning ändå kommermesta utifrån. Till plan- och bygglagens
begränsningarövriga hör den endast regleraratt framtida mark-

användning.
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Naturvårdslagen
hänsynskrav. Natur-Naturvårdslagen innehåller allmäntett

införandra intressenvårdsintressena alltidmåste motvägas
kunnaskallnaturvårdsfrågor.ställningstaganden Föri att man

hänsynskravet,begränsaskräva åtgärder den nivå,utöver avsom
områdesskyddförförutsättningar föreliggamåste antingen genom

tilltänkteller ocksånationalpark eller måstenaturreservat, en
naturligt-varvidtillståndsplikt avvägningaråtgärd omfattas av

blir aktuella.ocksåvis

Möjligheter3.2

Skåne.mycket Detfinns i VästraDet öppnaatt värna om
till blyg-och ljunghedar.landskapet med strandängar Den ytan

ochädellövskogen.mycket fina De många växt-samma men
vilkaunikadjurarterna. Skåne finnsI Västra naturtyper, är av

ocksåfortlevnad. finnsbetydelse för Detavgörande många arters
miljöerbehov bevara ikulturhistoriskt och friluftsmässigt attett av

Skåne.Västra

undanröjamiljöarbetet ochGenom effektiv förstrategi attgenomen
skallnuvarande lagstiftning vi så små-de hinder, finns isom

Skåne.miljömålenklara det vill: i Västraningom vi nåatt

Strategi3.2.1

90:modellen Sötvattenföreslår utformad efter iDen strategi vi är

Övergripande dem kvalitets-miljömål formuleras och utifrån-
åtgärder.beslutmål. utgångspunkt förDessa utgör om

mål. kanKvalitetsmålen till Dessaoperativaöversätts vara-
eller lång årkort 2 år 10avsedda genomföras på 3010att --

förhållanden.regionalaberoende bl. målens ochsikt, på arta.
ochåtgärdsplanerRegionalt anpassade utsläppsgränser, sär-

deharmoniserade medgenomförandeplanerskilda ärsom
Länsstyrelserna före-kvalitetsmålen utarbetas.långsiktiga

målen genomförs,slås få huvudansvaret för att ävenmen
skall möjlighetoch centrala myndigheterkommuner attges

påverka.
arbetetmiljöanalyser blir viktigt iRegionala instrument attett-

Uppföljning arbetetmål och planer.och följaomsätta avupp
sker kontinuerligt.
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För komma förbi de hinderatt finns lagstiftningeni behöversom
kompletteras:strategin

Miljömålen formulerasmåste bindande och fastställas lag.i-
Det klart framgåmåste och hur kvalitetsmål och utsläpps-när

skall fastställas.gränser
Det nödvändigt miljömålen får lovär att påverka miljölag-att-
stiftningen detså blir möjligt genomföra dem.att att Det måste
finnas möjlighet meddela generella föreskrifter,att ställaatt

de villkor för verksamheter behövs för kvalitets-attupp som
målen skall kunna ochnås effektivt skydda biotoper ochatt
arter.
Begränsning verksamheter och övriga skyddsåtgärderav som-
behövs, skall utformas så målen kan detatt nås på samhälls-
ekonomiskt kostnadseffektivamest Upprättadesättet. genom-
förandeplaner bör fastställas förslagsvis koncessions-av
nämnden.

När utarbetar genomförandeplaner för kvalitets-nåattman m. m.
målen får räkna med också andra länderatt genomförman
utsläppsbegränsningar i viss utsträckning.

Miljömål och kvalitetsmål
Ett övergripande miljömål kan ungefär här:såutse

Naturligt förekommande och i människan skapadearter arter av
och kulturmiljöer skall finnas livskraftigainatur- populationer.

Belastningen föroreningar får inte hög den lederså tillattav vara
långsiktiga negativa effekter hos någon Förorenings-naturtyp.
situationen får inte sådan människor skada.att tarvara

Miljömålen måste skrivas lag.in i börDe bli bindande, och få
rättsverkan alla miljöskyddsåtgärderatt utformas enlig-igenom
het med detta mål. Utifrån detta bindande miljömål fastställs
kvalitetsmål. lagI kriteriermåste fastställas för hur detman ur
övergripande målet skall härleda konkreta kvalitetsmål. Detmer

fråga pH mark ochär i syrehalt i ozonhaltvatten, ivatten,om ex.
luft, antal Kvalitetsmålen förändras,arter dåm. m. nya
kunskaper kvävevinns. För och svavel finns vetenskapligt
grundade kritiska belastningsgränser se 57. Om dessas.
överskrids det kvalitetsmålenmått påett kommerär att inte att
uppfyllas.

Det bör kartläggning vilka halter olikagöras ämnenen av av som
förekommer olika platserpå och hur de kvalitetsmålen.motsvarar
Så småningom kan täcka allt fler Denna uppgiftämnen.man upp
vilar naturligt på Naturvårdsverket. Artskydd och biotopskydd är
andra viktiga delar arbetet.av
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Utsläppsgrünser
fram.stegvistill miljömål gåkunna fram måsteFör nåatt man

skall kunnavimed tiden. Så småningomhar laboreraDet vi att är
tidplanfastställas, ochskallmålen. Utsläppsgränser upprättasnå

förutsläppsgränsExempelvis kangäller etappmål.även en
skallsvaveldioxider inteMalmöhus län utsläppenatt avvara
medskall reviderastonår. Utsläppsgränsernaöverstiga 10 000

kan utsläppsgränsernaregelbundenhet.viss För vissa ämnen
långtgåendeföreslås fåtill noll. Eftersom utsläppsgränsemasättas

fastställa dem.rättsverkningar bör regeringen

miljömålengenomförandeplaner förLänsstyrelsen arbetar fram
för dethar bestämts justbland utifrån de utsläppsgränserannat som

vida de fårbindande till intelänet. Utsläppsgränserna så attär
överskridas.

verksamheterNya
deverksamheterVillkoret skall kunna tillåtaför attäratt nyaman

fastställts.de utsläppsgränser,inte inverkar negativt på som
skulle kunna möjliga.Overlåtbara utsläppsrätter vara

Olika placeringar i lagen
myndig-konstruera måsteOavsett hur väljer systemetattman

påtryckningar påheterna befogenhet och skyldighet utövaattges --
detbeskrivits räckerSåsomdem bidrar med föroreningarna.som

Samtliga lagar,enstaka lagar.med lagändringarinte i som
tillmiljömålen skall kunnaberörs, förmåste justeras att anpassas

mål.operativa

Miljöskyddslagen
ganskamiljöskyddslagen. kommervälja ManEn möjlighet attär

ochdet enklasteförmodligenlångt med denna lösning. Det är
Mycket förorening-resultat.snabbaste åstadkommasättet att av

lag.under dennaverksamheter fallerhärstammar från somarna
fastställamed metod förMiljöskyddslagen bör kompletteras atten

skulle kunnaRegelnoch genomföra bindande utsläppsgränser.
väsentlig betydelse.anknyta behandlar olägenhettill 6 avsom

generellamöjliggörablir det nödvändigtFör genomförandet att
lokala ellerverksamheter,föreskrifter för olika typer ävenav

sådana. möjligt gå 5regionala Det måste att utövergöras som
kan krävavilka försiktighetsmåttidag för avmanger ramarna

verksamheter.

medeffektivtföroreningskällor kan dock angripainteVissa man
trafikfrångäller störningarstöd miljöskyddslagen. Det ex.av

källor.från småhärrör mångaoch andra störningar,typer somav
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Plan- och bygglagen
Det lämpligt långtså möjligt förebyggaär och avhjälpaatt miljö-
problem relevant planering. Att skriva deingenom en ovan
föreslagna reglerna i PBL emellertid knappast framkomligär en

inte omfattande omarbetningväg lagen.görom man en av

Idag innehåller PBL endast allmänna uttalanden vilka hän-om
skall vid planering. finnstas Det möjlighet föringensyn som

regeringen eller statlignågon myndighet ställa krav på inne-att
hållet planen,i vad kap.utöver i kan12 Dessutomsägssom man
med rättslig verkan endast reglera bebyggelse och åtgärder harsom
samband med bebyggelse eller anläggningar, begränsade iärsom
storlek. Man kan i baraprincip reglera framtida användning.

En övergripande lagstiftning
Vår uppfattning det siktpå lämpligastatt placera deär attvore
föreslagna reglerna i övergripande lag. Det kan helten vara en ny
lag. Möjligen skulle NRL, naturresurslagen, efter vissa omarbet-
ningar kunna fylla sådan funktion. Regler miljökvaliteten om
faller väl underin NRLZS syfte: hushållning med naturresurser.
När lageni fastställt övergripande mål och hur kvalitetsmâlman

skall utarbetas och användas, kommer dessa regler att styram. m.
tillämpningen andra lagar.av

3.2.2 Praktisktarbete

Arbetet innefattar flera faser:

En analys nuläget. Ett antal utsläpp frånstort SkåneVästraav
oacceptabelt höga.är

Utsläppen2. från Västra Skåne bör minskas enligt en
genomförandeplan med rättsverkan från de nuvarande
utsläppen ned till nivåer förenliga med målen. Därvid tas
hänsyn till hur del importeras.stor som
Utsläppen3. minskas med hänsyn till importen till den nivå

och människannaturen tål inom period.20-års10en -
Belastningen kan olika orsaker tillåtas i vissastörreav vara
områden, beslutas undantagsområden t. hamn-som vara ex.
områden. Utsläppsgränserna skall fastställas absoluta tal,i
inte i procentuella förändringar.
Hur mycket4. nedfallet förbättras efter utsläppsminskningvår
beror våra insatserutöver hurpå omvärlden ändrats.egna
Behovet kunskap och för belastningen frånav om prognoser
omvärlden det önskvärtgör också investeraratt i mät-man
utrustning och mätrutiner, så kan särskilja nedfallatt man
från olika riktningar sydost,tre söder och väster. kanNär vi
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med fog hävdaomvärlden med och vårattmöta rent samvete
nedfall då bör viutsläpp mindre vår importexport änärav av -

påtryck-väl grundadeockså kunna starka, riktade ochutöva
ningar.

luftövervakningen behöver viliknande förPå5. sätt ensom
Oresundkapitelkustövervakning, Skånes Havsvärn, 12,se

och Skälderviken.

harSá länge belastar omvärlden lika mycket den belastar vivi oss,som som
omvärlden. Menmoralisk ställa krav vi nåttinte några på närrätt attens en

längre, varför Miljödelegationen föreslårbör kunna rikta kravenvi rätt, ett
Polen-Tyskland, Danmark ochintegrerat och riktat tre riktningar:mätsystem

Storbritannien.

diffusa utsläppen3.2.3 De

generelladiffusa kravDe utsläppen minskas främst pågenom
trafikanläggningarutsläppsbegränsningar, tillståndsprövning av

och minska läckagettrañkalstrande verksamhet, åtgärder for att
åtaganden samhälle,inom jord- och skogsbruk frivilligasamt av

näringsliv och individer.
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Åtgärder33

Av naturvårdsverkets Sötvatten 90 framgår metodenrapport att att
ställa kvalitetsmål för miljön bör resultera i effektivareettupp
miljöskyddsarbete. metodikDen skisseras i kanrapportensom
efter vissa justeringar användas generellt.

Vi föreslår miljömål skall införasatt lagstiftningen.i Dessa skall
rättsverkan. ställningstagandet baserat övertygelsepåärges en

det lättareatt uppställdanå målär att med bindandeom en mer
metodik.

Vi föreslår också Västra Skåne skall bliatt det första försöks-
området för miljömål. Västra Skåne har utgångslägesämre än
andra delar landet. Därför behöver litevi draghjälp.extraav

3.3.1 Lagfästa miljömål

Förslag: Inför miljömål lagstiftningeni och de juste-gör
ringar behövs för det skall möjligtatt attsom vara
genomföra dem.

Ansvarig: Staten och sittande miljöskyddskommitté.

Bakgrund:
Som Miljöskyddslagennämnts sätter ingen för hurgränsovan
mycket miljön får påverkas i negativ riktning. ställetDen utgår i
från det finnsatt för hur krav kangräns ställa.strängaen man
Detta låter svårligensig förenassynsätt med medett system gräns-

för miljökvalitet.er

3.3.2 Malmöhus län första område för miljömålsom

Förslag: Utforma med utgångspunkt Sötvatteni 90 och de
fastställda miljömålen arbetsmetod för Malmö-en
hus län så målen kan nås. Den skall förutomatt

också innefattasötvatten mark, luft, hav och natur.
De förstai hand kan komma frågaämnen i försom
kvalitetsmál och utsläppsgränser är

till luft: kväve, svavel, kolväten, koldioxid och-
metaller och
till fosfor, kväve, metallervatten: och stabila-
organiska föreningar.

Ansvarig: Staten
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SkåneförLuftövervalcningssystem Västra3.3.3

möjligtdetFörslag: Investera i görett mätsystem, som
iochimportluftföroreningar exportatt mäta som-

Skåne.Västra
analys,databas försammanställa data iatt en-

ochbearbetning rapporter.
förkâllområdenuppskattningatt avge en grov-

luftföroreningar.
SNVStatenAnsvarig:

kronorKostnad: miljoner3 5-

Bakgrund:
skall kunna:behövs för vinedfallet utifrånKunskapen attom

utsläppändrabedömningar hur skall våravigöra egna-
utifrånnedfalletförändringar iframtidagöra omprognoser-

påtryckningarinternationellariktadeutöva-

SkåneförVattenövervalmingssystem Västra3.3.4

12.3.1.avsnittSe förslaget Skånes Havsvârnettom
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Miljö och utbildning4

När tiden fungerar ekologisk fälla, gamla synder hin-närsom en
ifatt med konsekvenser förutsett då ligger detvi intener oss som -

till hands söka och försvar bättre.i vi inte visstenära att tröst att
Men det fel de flesta miljöproblemen uppkommitpåstå,att attvore

mänskligheten helhet saknat tillräckliga kunska-attgenom som
Kunskapseliten har oftast den har for liten ochvaritvetat,per. men

haft för genomslagskraft.svag

Omfattningen och allvaret dagensi miljöproblem bevisi sig ettär
detpå inte räckt fåtal Det nödvändigtatt mångaatt ett vetat. attär

fler blir delaktiga. Ar det också tillräckligt Med tanke tidsper-på
spektivet beskrivet kapiteli Miljö och demokrati, blir svaret ett
försiktigt kanske. Alldeles säkert emellertid kunskaps-attär
spridning den åtgärd, kan få ochgenomslagskraft,är störstsom

alla ställer bakom.sig Det sistnämnda har inte minst visatssom
den starka kommunala, regionala och nationella uppback-genom

dettaning kapitel fått, då det cirkulerat förhands-olikairunt
versioner.

äs

Spridningen miljäkunskaper syftar första hand till alla delaktigai iatt göraav
bör handla, vad bör ochatt varför det Hur skallså.göra ärman man man

handla alla de skildai många sammanhangen däremot med förtroendemåste
överlåtas till enskilda och de falli bestämt förviutom attgrupper oss-
lagreglera.
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histo-Samspelet miljö-demokrati-utbildning-forskning präglas av
vingslag. Erlander tillsatte konmitté iriens När Tage 1944 en

Lund den framtidamed uppgift lägga förslag kring natur-att
vetenskapliga förslaget ledde bl. till NFP., Natur-forskningen a.

svenskgrunden tillvetenskapliga Forskningsrådet, lade han en
och harutvecklings- och vâlståndssatsning, har haft ensom

avgörande betydelse. forskning,viaVisionen att nyavar man
resultat, sedan ioch produkter skulle kunna nå somprocesser nya

bekanttill del. Sonrasande skulle komma människornaett tempo
lyckades har utvecklingen dock pågåttutomordentligt väl. Numan

håll. Problem,lite för länge ochca år åt50 på sätt sammasamma
samhälle, börjar bliberör livsnerven för människa, ochnatursom

tydliga.

naturvetenskapligVid krigsslutet spjutspetssatsning påvar en
forskning, detta kompletteras,eliten, det akuta. behöverpå Nu
utvecklas och utsträckning motverkas. har konfronteratsi viss Vi

kmskaps-med baksidan delaktigmajoriteten inte varit iattav
fordras och metoderDet insatserärprocessen. som som ger

människorna kompetens akutaprodukter. Det ärän nusnarare
alltså ökad kunskapsspridning.satsning påen

Nationellt
Uppgiften och medsprida miljökunskap skilda sammanhangiatt
allehanda denmetoder och inriktningar har sådant omfångett att
kräver och långsiktig arbetsinsats. utmärkt fleraDetstor attären
departement och verk idag delaktiga, deras insatserär ärmen

rollfordelningen och målen oklara, och samrådsgruppersmå, är
kommer och deträcker med projektarbetsformgår. Det inte en -
handlar samlingspunkt.storsatsning, behöver fastom en ensom
Med förebild forskningsrådenhistorien bakom tillkomsteni av
som fyllt och fyller börviktig funktion attövervägaen man
komplettera Miljöveterskapligtforskningsrådskretsen med ett
Utbildningsråd med uppgift nationell sti-att motor, somvara en
mulerar driveroch och miijöutbild-frågor arbeten inomstörre
ningen.

SkåneVästra
Regionalt lägger Miljödelegationen Skåne forslagVästra såenom

satsningomfattande miljöutbildning området utbildnings-på att
kan bli till svensk internationell ochmässigt och spjutspetsen

föregångare. indirekta innebäraDe effekterna detta kan storaav
några Miljödelegationens övergripande mål:steg mot av

genomsnittsgod svensk miljö Skåne chi Västraävenen-
god beredskap miljökomplikationer.moten nya-



SOU 1990:93 Miljö och utbildning

Problem4. l

Vissa problemen miljöutbildningsomrâdetpå ochgenuinaärav
hänger med kunskapsområdets länge bristfälligasåänsamman
struktur. Andra däremot tämligen onödiga och kan främstär ses

uttryck för hunnitinte byta tankemönsteratt ochännusom man
prioriteringar. Miljöutbildningsbehovet för för kunnaär stort att
tillfredsställas ytliga förändringar befintlig utbildning.genom av

finns tillfällen då gårDet det ryckainte att
medsig annat än rötternaupp -

Stig Johansson

Det onödigt drastiskt rycka all utbildning med och börjaatt rötternavore upp
med miljöförtecken.igen Men själva tanken på rotuppdragning behöverom

komma motpol till de halvhjärtadein försök med marginellagörssom en som
kompletteringar för lösa grundläggande miüöutbildningsbehou.att

Mest eftersatt den miljövetenskapliga allmänbildningen.är Idag
finns det alltid förstår10, den ende stjärnforskaren, 100som som
förstår de 10 Men så kommeretc. utanför högskolornasnart man
uppkommer brott denna kedja;på brott hämmar utvecklingensom

bättre miljö.mot en
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Attförstá orsakssamband4.1.1

Hittillsvarande miljöutbildning framgång förhar skapat störreen
miljömoralen gäller forfor miljökunnandet. Det storän samma en

detdel miljöinformationen massmedia. och forI sigi ärav ex.
utmärkt miljöinformationen miljöutbildningen lett tillochatt att
både barn huggande miljö-och god vilja ochhar ettvuxna nu en

ochsamlas batterier aldrig förr,Det ochsamvete. manpapper som
har börjat ifrågasätta engångsmaterial och förpackningar.

Människor söker dag hur de skall handlai tydliga ipåsvar svar-
Svaren skullegivna situationer. de får otydliga. Dess värreär

tydliga hur-gör-man-frågorna otillräckliga. Depå varitäven svar
hade nämligen ledning inför annorlundainte någongett

lönar bättre och varför-situationer. Det sig lyfta fram vad-att att-,
situationsknutna hur-svar. Infor de situationer vi framöverän nya

kommer allt snabbare det baraiatt möta ett tempo är
grundläggande kunskaper kan vägledning och trygghet.som ge

Exempel: Biltrafiken och den därmed sammanhängande
avgasproblematiken tids miljöproblem. Hurvårär ett storaav

kunskaper barnhar och det grund-stora mestvuxna om
läggande vad gäller avfall och utsläpp huvudöveravgaser,
taget Hur många ingenting och energivet materiaattex. av

detförsvinner, baranågonsin omvandlasatt

ochbaraDet % i årskurs respektiveO %, 1 % 2 8är vetsom
blirkg bensin det kg45 minstatt 45 utav avgaser genom

avgasröretl. Skolans undervisning innebär tydligen ytter-en
ligt marginell ökning förståelsen.av

befolkningenheller denInte får särskilt mycket kun-vuxna
skapsstöd. diskussionenFundera kring hastighets-över
sänkningen depå allaskånska Hur många110-vägarna. av
spaltkilometrarna, hur alla de upprörda arbetsplats-många av
diskussionerna ledde ochtill något annat attän var en
deklarerade sin åsikt kom det handla kritikNu mesta att om

förmynderi från Stockholm, åtgärdens marginellamot om
effekt, individens borde ställetfrihet, vad igjort iom om man

Polen. Ingen helhjärtat det ypperligaförsökte utnyttjaex.
tillfället massmedialt slagkraftigt lyfta fram oveder-ochatt

själva verket blir det 800 kg, vilket skulle kunna fylla ungefär fem900-
klassrum. För flera uppgifter innehållet resultateni ettavgaserna:om se av av
Miljödelegationens arbete, Miljöräkneboken [Carlstedts Förlag AB, ISBN 7918-
015-9].
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sägliga underliggande samband mellan hastighet,ex.
bensinförbrukning och utsläpp. heller de fackligaInte orga-

och folkbildningsrörelserna kanaliserade detnisationerna
uppenbara kunskapsintresse för denengagemanget mot ettöver
aktuella frågeställningen.

liknande inträffar kommerNär något gång, vinästa att
handla Såvida dessförinnan inpå vi inte ympatsätt.samma

betydelsen den enskilda kunskap bådepå människanstron av
för samhällets och näringslivets utveckling.

det bara finnsTrots genomsyrande grundlagar för materiatvåatt
och energi:

försvinneringenting någonsin
och
allt sprider sig,

lyser kunskapen dessa och deras praktiska medkonsekvenserom
frånvaro.sin

Utan sådana insikter förutsättningarna nödvändigtär sämre än
för människor skall kunna skaffa korrekt förhållnings-sigatt ett

till avfall, utsläpp och energihushållning. Också den isätt ex.
själen miljöideelle hjälplös då han hänvisas till handlaattär utan

ändavarför. Därmed kunskap alltid räckerinte sagt attatt veta
fram obetydlig bland rökarnainte minoritet fortsätter atten ex.-
röka, ytterligtde välinformerade.trots att är

4.1 Att försöka komma i kapp.2

Det finns behov miljöutbildning hos praktiskt allaett tagetav
Samtidigt brottas hastigtmiljöundervisningen medgrupper. en

växande kunskapsmängd och med förödande brist struktur.påen
Ständigt och ständigt engagerade och engagerande projektnya
genomförs strukturlösheten resultaten kan förasinteattgörmen-

möjlighetenvidare effektivt saknar med andra ordpå Manett sätt.
varandras axlar, bygga vidare varandras resultat.stå på påatt att

det dessa svårigheter läggs problem med motståndNär ovanpå mot
förändringar, eftersläpning forskning, lärarutbildning ochi
lärarfortbildning då hittat dethar skälen till varförnågraman av-

skett den och kvalitativa miljöutbildninginte satsning på istora
Sverige och Skåne, kräver ochVästra situationen somsom
Brundtlandkommissionen fl. förordar.m.
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svårigheterna dock inget försvar för försökerinteär att man ens
komma kapp.i

SÖExempel: Skolöverstyrelsen och gymnasiets läroplannya
SÖ:sI förslag till läroplan för vilket skall ledagymnasietny

till proposition våren 1991 miljöutbildning inteen var ens
prioriterad. Dess bättre har därefter utbildningsdepartementet
gripit ochin, Miljödelegationen har hopp gehör förgott om
förslagen bland åtgärderna i avsnitt 4.3.

Exempel: SNV Naturvårdsverket och skolinformationen
SNV förtjänstfullt arbeteuträttar med skolinformation.ett Men
omfattningen blygsam. Trots viljasigär att sägerman
medverka till förbättra både innehåll och metodik miljö-att i
utbildningen alla stadierpå till och med gymnasienivå,upp

intesatsar sammanlagt 1,8 skol-personár påänman mer
Ändåinformationen. hamnar SNV andra platspå efter den

ideella Naturskyddsföreningen, landets skolledarenär
bedömde olika myndigheters och organisationers betydelse för
miljö- och naturundervisningen i grundskolan. Detta ettär
talande resultat, borde till eftertankemångastämmasom
kring hur små det faktiskt miljöutbild-påsatsasresurser

skolan.ningen i

UHÄExempel: Universitets- och Högskoleämbetet och hög-
skoleutbildning
Universiteten har forskningsmässigtinte haft den fram-
förhållning miljöområdetpå de normalt har andrapåsom
områden. Områdets tvärvetenskapliga karaktär har utgjort
och hinderna. denutgör I genomfördaett översynenav nyss av

[UHÄ-rapporthögskolans miljöutbildning 1990:6] pekar UHA
detpå utbildningsbehovetatt största ligger sektorninte inom

miljöinriktade yrkesinriktningar, handlarutan mer om
miljöutbildningsinslag alli utbildning.

UHÄ,Miljödelegationen delar denna grundsyn attmen menar
både i sitt tidigare agerande och via sin totalöversyn,nu ger
otydliga och delvis felaktiga signaler till universiteten.
Framtoningen blir tiden går, och ribban ligger lågt. Detvag,
kan hänföragå detta till haratt universiteten möjlighetatt att

UHÄ-självständigt, rollerna inflätade, ochäragera men
signaler ingalunda betydelselösa högskolorna.är på

Även UHÄ:si beslut ligger ribban för lågt. Lund komegna
medinte bland de där bedriver eller skallorter,ex. man nu

bedriva påbyggnadsutbildning för miljöskydd.inaturvetare
Den hadesatsningen kunnat bidra till täcka bristenattannars
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på miljö- och hälsoskyddsinspektörer Skåne.i miljö-En
drabbad region med behov miljötillsyn bordestora inteav

för sådant bakslag,utsättas specielltett inte såvälsom
kompetens studerandeunderlag arbetsmarknads-som som
efterfrågan finns.

4.1.3 Miljön kollektiven vara-

Rubriken kan märklig under huvudavsnittet Problem. Densynas
antyder fullt avsiktligt det skulleatt hinder forettvara- -
miljöutbildningen miljön i utsträckningatt stor samhälls-är en
fråga. Sverige land, där den offentliga sektornär ett både ansvarar
for och finansierar utbildning. Men det allmänna förmår ändå
inte utbildningsmässigt prioritera sina hjärtefrågor.egna

Erfarenheten visar kunskapsområdenatt har kunnat fånya
genomslag högskolorpå inom rimlig tid endast de ärom
produktionsinriktade. Utbildning och forskning for det allmännas
behov bevarande och livsuppehållande funktioner k.änsnarare s.-
produktiva vinner däremot insteg långsamt eller alls.inte Fort--
farande fmns det avfallsutbildninginte på alla tekniskaex.
högskolor detta skulletrots deatt enklaste och billigasteettvara av-
motmedlen sopberget. Intemot Tekniskapå högskolan Lundiens
finns Ändådet grundutbudett avfallsutbildningskurser. harav
framför allt SYSAV:s högskoleengagemang ort högskole-att
kompetens avfallsområdetpå finns färdig använda.att

Paradoxalt finns det mycket talar for det blimåsteattnog nu som
industrins behov miljökunnande kommer tvinga framattav som
samhällssatsningar miljöutbildning.på

4.2 Möjligheter

Med uttryck hämtat frånett fattiga länder:

Education that which leads liberation.to

Också deti rika Västra Skåne utbildning huvudmöjlig-är en av
heterna tackla miljöproblemen.att Förutsättningarna här och ärnu
goda:

små avstånd,-
stark Öresunds-miljörörelse: Skånes Naturvårdsförbund,-
fonden fl.,m.
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bl.Helsingborgsmiljösatsningar skolan,vissa på a.ex.-
Trelle-naturverksamhet,Miljöverkstaden ochvia muséets

bl. medLandkronasborgs naturverksamhet ochmuséets a.
hälsoskyddsförvaltningen,utgångspunkt ochfrån miljö-

Hörjel,skolverksamhetennaturskolan Skäralid och påi
fackligt miljöengagemang,-

folkbildningsrörelser,miljöengagerade-
Miljöuniversitetet mittLunds Nordensuniversitet största -- -

ochibland med bl. for miljö- energisystemInstitutionenoss a.
verksamhet,utåtriktad utbildning sinmed inslag istora av

ochframsynta arbeteoch HushållningssällskapetsLRFzs-
följandeoch detMiljödelegationens utbildningsarbeteeget nu-

utbildningsinriktat.heltmånaders efterarbetet,nio ärsom

Med nationella skulle Skåne kunnaVästra ett stortögon somses
klara själv.försöksområde för miljöutbildning. kan viDet mesta

emellertid väsentligtMöjligheterna till goda resultat ökar om
ställer med:staten upp

nämnda Miljöveten-nationell spelförare, detEn ovanex.-
skapliga Utbildningsrådet.

ochtillTydliga signaler bl. läroplaner gymnasierviaa.- UHÄ till högskolorna.grundskolor och departement ellervia
fortbildningStark markering miljöfrågor utbildning ochiav-

lärare och elever,lärare. Läromedelssatsning för gärnaav
med koppling till fortbildningen.

kunnandetvidareutvecklaForskningsinsatser för att om-
utveckla kunskapsteoretiskabarns begreppsbildning och for att

aspekter miljökunskapen.på

den regionala och kommunala spjutspetssatsningen påI
medvetet samspelmiljöutbildning Skåne kan skapai Västra vi ett

bildningsförbund, fackliga organisa-med ideella organisationer,
kontaktnät ochoch massmedia. Studieförbunden har bretttioner ett

kan därföromfattande erfarenheter bildningsverksamhet. Deav
lite friarearbeta med miljöfrågorna traditionelltutifrån sina

metoder. Folkhög-och också finna bättre anpassadeformer nya
baraharskolorna, den friaste sektorn utbildningssystemet, intei

med för samhälletockså skyldigheten arbetarätten utan att nya
under Miljö-kan också bidra;frågor med betydelse. Muséernastor

bl.delegationens livstid har ambitiösa satsningar gjorts a. av
avfall ochinriktningTekniska Malmö med påMuséet i av

totalmiljö;inriktning halländskHalmstad med påLänsmuseet i
utställningutformadinkluderande konstnärligtsatsningstoren

Helsingborg ochoch föreläsningsserie. Muséerna i ex.
Trelleborg bedriver naturverksamhet.
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Förutsättningar finns också for nordisk samverkan attex.-
bygga vidare Länsskolnämndenspå i Malmöhus län danska
samarbete. Miljödelegationen har utvecklat kontakter med danska
och norska miljöläroboksförfattare och har för avsikt nyttiggöraatt
dessa bl. lärarfortbildning.inom Delegationens bidrag,egeta.
Miljöräkneboken [Carlstedts Förlag AB, ISBN 7918-015-9] lär också
kunna fylla god funktion bearbetningsin miljö-en genom av
frågorna pá matematikens villkor.

o..nu... 1....: 4. namu..u r..

m

Räkna med insikt ir.
minns herrinte ochherr skolmømnatilccnsA skarpaste

w profileri låtitDe växla badkari ochsom pengar,tappavatten
diken.gräva ,

sedanFörnågraårtionden passadcAoch br: modellerB som
förverkligheten.Deras lämpyic föranonymitct sig motiveraatt

motiverade,deredan verklighet inteinnehöllännuvas termer
iövcrbcfolkningochmiljöförstöring.som

emma, samIdagärmiljöfrågomzmycket Rir;m ochminst
medVarförrungdoman då hanintelim ochhcrrBbytaplats

problemangelägna:Mztcmatikenm debegreppochav korrekimcwdcr kan miljöproblemen:sättsom ett
iiomñtming .

u............ .-...ø- i
Ur reklamen för Miljöräkneboken. Det barainte matematiken tillförär som
miljön något den erbjuder arbetsmetod. Också miljön tillförattgenom en
matematiken något engagerande innehåll.ett-
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och desskompetensdet regionala arbetet bör MiljödelegationensI
synnerligen omfattande bakgrundsmaterial kunna utgöra ennu

de Attaktiv och användbar kunskapsbank under åren.närmaste
slutbetänkandet haöverlämnandetunder månader efternio av

ochkunskapernamöjlighet kanalisera erfarenheterna,att
delegationensprodukterna utbildningssatsningarin i ettär av

delaktigaförsöka västskåningarnasätt att merpartengöraegna av
kompenserainformell remissrunda. också försöki Det attettären

allt-utredningsuppdrag:för nackdelarna med intensivt attetten av
till fulla iför lite biprodukterna skulle komma sin rättav annars

utbildningssatsningenreguljär verksamhet. den kommandeFör
Skånedet fördel delegationsarbetet bedrivits i Västraattär storen

verksammaoch och kommer förbli inommånga, attärsomav
regionen.

snabbare demo-kapitel Miljö och demokrati, beskrevs hurI en
och kommerkrati med självständighet för enskildastörre grupper

människa börställa ökade krav miljökompetens. Varjepåatt
fritiden ocksåkunna miljöpåverkan bara påinte påutöva utan
erhålla skyddskom-arbetstiden. formella kanDen rätten man om

den miljön.eller motsvarande får beslut utifrånmittéer yttreta
ochutbildningreella kompetensen kan bara förvärvasDen genom

kring deninlärning. inledning kan utbildningEn yttrevara
möjligt.miljön fackliga sammanhangi så många som

Gymnasieskolan4.2.1

bra tillfälle tillGymnasieskolans förändring attutgör ett ge
tillförhållandemiljöundervisningen utformning och ietten ny

betydelse bättre omfång.sin anpassat

kringförutsättningar behöver ändras. OrienteringsämnenaVissa
därgrundskolan bör till ii göras engagemangsämnen, manom

tillämpasyfte slitstyrka kunskaperna systematisktnå i attatt övar
skärpt inriktningdem bl. miljöperspektiv. Vidare behövs ena. ur

främstgrundläggande sambandbegreppsbildning fåtalpå på ett-
handennaturvetenskaplig karaktär, kan hålla iav som man

ochtill forsknings-livet. högskolan behövsInomresten av resurser
ochbegreppsbildningutvecklingsarbete kring barns och vuxnas

nyttiggörande resultaten konkreta undervisningssituationeriav
kunskaps- ellerbör också förbl. Högskolanpå gymnasiet. stå ena.

användbaravetenskapsteoretisk för synliggörainsats att
kunskapsmassa.kunskapsstrukturer miljöutbildningensi

komSamhällskunskap relativt Detgymnasietpå ett nyttär ämne.
invecklat, ochtill följd samhället hade blivit attattsom en av mer
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alla behövde förstå hur samhället fungerade. Vi föreslårmer om nu
reell tyngdpunktsförskjutning inom För studerandeämnet. atten

skall kunna förstå hittillsvarande förändringar miljö ochi natur-
resursanvändning krävs samhälleliga metoder och perspektiv. Det

gäller eleverna själv skall kunna och vilja genomförasamma om
miljöåtgärder framöver. Speciellt viktig här diskussionen iär
kapitel behovet2 snabbare demokrati, ständigtinteom av en som

Ämnetblir distanserad den tekniska utvecklingen. miljö- ochav
samhällskunskap föreslås bli obligatoriskt för alla dei senare
kommande kursplanerna får givetvis olika timtal olikapåämnet
linjer.

Det räcker emellertid medinte alla miljö- ochatt ämnetgenom
samhällskunskap får insikt deni samhälleliga metodiken att

Äventackla miljöuppgifter. den naturvetenskapliga metodikens
möjligheter behöver lyftas fram. Väsensskillnaden mellan natur-
vetenskap och samhällsvetenskap sig inte främstyttrar i
problemvalet problemen ofta de Skillnaden bestårär isamma.-
stället i metoderna. Samhällsvetenskapens metod analyserandeär
och beskrivande. Naturvetenskapens helt annorlunda. Denär
bygger på:

exakt språk,ett-
möjlighet antagandenatt via experiment samten prova-
förmåga olika variabler,att samband förtestaen separera var-

sig och sedan dem till samlatsätta helt.ettsamman

Att samhällsperspektivet kan till för allagöras ett gemensamt
beror just denämne på ovannämnda resonerande karaktären. Men

för den hårdare naturvetenskapen skulle för allaett gemensamt
miljö- och naturvetenskapligt direkt olämpligt. Viämne vara
föreslår ställeti olika former, beskrivstre nedan:närmaresom en
för H, E, för N, T och för de yrkesinriktade linjerna.en en

PLSE
På H, S och bestårE den enkla lösningen i detatt göra om
nuvarande naturkunskap till miljö- ochämnet naturkunskap som
ämne. Dessa linjer kanske de, där det finns bäst förutsätt-är
ningar konfrontera deatt naturvetenskapliga och samhällsveten-
skapliga metoderna med varandra och analysera de leder,att vart
då de tillämpas problem.på samma

N, T
Här det relativt lättär nå goda resultatatt mindregenom
modifieringar det befintliga främst bestående begrepps-i attav ge-
bildningen styrka och eleverna tillämpaatt styra sinaatten annan
kunskaper på miljöområdet.
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yrkesinriktade linjemaDe
utmaningarna. Inomde eleverna och definnsHär många största

rimligtdetdelarna gymnasietde vetenskapsförankrade äravmer
teoretiska ämneskun-strukturerade, delviskoppla detatt samman

ocksåefter förmågamiljökunnande,nandet med ett som man
gällergrunder. Vadtvärvetenskapligaförsökt strukturera utifrån

detta tilloch miljön börmellan handens kunskap ettgörasmötet
tekniskasamhälleligamänskliga behov ochmellanmöte

skapasMiljöförändringar intepraktikens villkor.möjligheter på
handlande.konkrettankekraft de åstadkoms genomgenom -
handlande.praktiskttillYrkeskunnandet också ofta knutetär

vårdpraktiskadetdet tekniskt-praktiska, ibör därför få skeMötet i
klarardet abstrakta. Ombehöva viaatt taetc. utan omvägen man

skola, yrkeskun-svenskdetta, blir det första inomgången som
fulltskapen systematiskt respekteras ut.

deförena medutmärktnaturvetenskapliga perspektivet gårDet att
villkor.dessastillämpade karaktärsämnenapraktiskt på egna

teoretiker. Medandet,det praktiker, inteMen måste görsomvara
starkadet kommerlinjer kan förväntapå övriga sig, attman

växelverkaskall kunnaimpulser utifrån hur miljöaspekterom
deimpulsernamed befintlig kunskapsstruktur, påså måste

från yrketkomma inifrån alternativt iyrkesinriktade linjerna
yrkeslinjernasförslag till för utvecklingVårt metodsig. av

kedja entusiaster,miljöutbildning därför byggaattär en avupp
hålla vid aktivtframför allt fastblåsa under, och envist ettstötta upp

faktiskttillfällen, dåmotstånd vid de teorinteorivägenmot utom-
miljö och karaktärsämne.tillför till själva mellannågot nytt mötet

Låtar-fortbildning och miliölämböcker4.2.2

till denlämpligen knytasFortbildningen gymnasielärare kanav
har detkommer. Sverigeläroplan med miljöförtecken, Inya som

ellerslår långsamtläroplansförändringarvanligt igenomvarit att
skullemotmedelalls och 80. Ettjämför Lgr Lgrinte 69ex.

samtidigtförebildkunna med Danmark på attsatsaatt somvara

läroplanen,sjösätta-
fortbildning alla lärare samtstarta en av-

alla lärare.fortbildningsmaterial gratis tillsprida-

Tillsam-och samtidighet.skulle då dynamikNyckelorden vara
blirOm läraresurfa varjekan dessa på.våg attge enmans

och de samtidigtkursplanerdelaktig remissförfarandet kringi om
mycketdå harkvalificerad miljöfortbildning nåtterbjuds man-

påmed planeringen de insatserlångt. sambandI storaav
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lärarfortbildning, Miljödelegationen föreslår, bör lokaltsom man
och regionalt söka samspel med bildningsförbunden. Dels i syfte att
nyttiggöra deras kompetens. Dels för inbjuda deras cirkelledareatt
eller motsvarande till delta relevantai delar fortbildningen.att av

4.2.8 Miljöinformation

Miljöinformation kan bedrivas i samspel mellan ideellaett nära
organisationer och myndigheter. Det säkert slumpingenär att
majoriteten landets skolledare det Naturskydds-att ärav anser
föreningen inom kategorin myndigheter och organisationer, som
har betydelse för miljö- ochstörst naturundervisningen skolan.i
De ideella bedriverorganisationerna arbete, barainteett ärsom

också ofta ytterligt kvalificerat.engagerat utan ökat ekono-Ett
miskt stöd till det ideella miljöarbetet god användningâr en av
allmänna medel. SNV idag miljoner kronorår.1,6ger

Det har alltid varit svårt information till kommunikation.att göra
Ett många framnå med informationensätt att vidare-attärav
utveckla och material, redan finns. SNV deäranpassa som en av
rikaste kunskapskällorna, och regional bearbetning ochen
spridning kan fler läsare.ge

4.2.4 kommunalaDe förvaltningarna

När ekonomiska och ekologiska perspektiv skall komma att
förenas, krävs intensiv fortbildning också deinom kommunala
förvaltningarna. Dessa kan lämpligen samordnas med olika
förändrade Irutiner. dag har de västskånska kommunerna endera

eller avslagitantagit beslut miljökonsekvensbedömningar iom
politisk ellerenighet under starka partipolitiska motsättningar.
Men oberoende fördiskussionerna har sedan kommitinteav man
särskilt långt; kommuneri vissa har inte börjat. Denman ens
viktigaste orsaken till detta alltför få har idéernågra hurär att om

skulle kunna Informationsmaterial handboks-göra.man av
karaktär saknas helt. Ett påskynda utvecklingen kansätt att vara

stark lokalatt ochgöra regional utbildningssatsning, direkt ien
anslutning till lagförslaget miljökonsekvensbeskrivningaratt om

på remiss.är ute Formen bör helst inte utbild-separatanu vara
ningsinsatser. Utbildningen bör led i själva arbetet medettvara
miljökonsekvensbedömningar, utformning miljömål ochav
miljörevision.
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debland demkommunanställda,olikaMånga grupper av
renhállningsverk, skulle förtjänaochanställda vid reningsverk

dedirekt knuten tilloch konkret miljöutbildningtjäna på egnaen
arbetsuppgifterna.

Internationella insatser4.2.5

Östersjön, påhar uppkommit kring visarDet situation somen ny
möjligheter. förockså Intressetoanade problem, ger nyamen som

västskânskapåfallande.svenska kommuners arbete Deär
ställakommunerna kan miljöinsats attstorgöra uppgenomen

vad imed allehanda utbildningsinslag både görmanom
detdet. mindre skala finnskommunalt arbete och hur Igörman

polskakommuner förredan praktikplatser västskånskai ex.
till låtatill fler praktikplatser,studenter. Att vidga detta att

erbjudasjälv aktivtomfatta också Baltikum, tillinitiativet att
inbjudaplatserna bara vid förfrågan, till stipen-inte ställa attupp

utbildningsinslag länderna idiater och till medverka med iatt
Solidariteten kanfråga det enkla och handfasta åtgärder. påär-

förbättra västskånska miljön.sikt den egna

Massmedia4.2.6

sådana,Massmedias inriktning händelser, ofta negativapå styr
kunskapsspridningstimulans ochmiljöbevakningen. En annan

goda föredömenkan skapas massmedia också börjar visa uppom
det bästasportjournalistikenoch med förebild i rapporterar om -

internationellt.lokalt, regionalt, nationellt och

ochresultatefterarbetet med kanalisera MiljödelegationensI att
regional-detprodukter utbildningen kommer ingåin i attatt press,

mjölkförpackningarna fl.radio och SkånemejerierTV, m.
område.underlag frånerbjuds bra exempel och bra vårt

det regionala radio- och i VästraUtbyggnaden TV-nätet gottärav
regional miljöutbildning.Skåne. Tiden detta iinne utnyttjaattär
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Åtgärder4.3

Vi frånavstår försöka bedöma vilka de samlade effekternaatt av
nedanstående åtgärder kan bli, orden inled-vi imen upprepar
ningen till detta kapitel: kunskapsspridning den åtgärd,är som
kan få genomslagskraft, och alla ställer bakom.störst sigsom

Miljödelegationen själv försöker leva den lär, bl. attsom a. genom
prioritera utbildning och specialinriktad månaders-niogöra en
förlängning det delegationsarbete,på avslutats deni övrigt 30som
november 1990.

4.3.1 Miljövetenskapligt Utbildningsråd

Förslag: Inrätta Miljövetenskapligt Utbildningsrâdett
Ansvarig: Staten
Kostnad: Efterhand jämförbar med denågot störreav

forskningsrådens några hundra miljoner kronor
år.per

Bakgrund
Förslaget har diskuterats tidigare dettai kapitel. harDet sin
bakgrund i de bästa miljöskydden delaktighet.att ett mångasärav
För denna krävs långsiktignåatt prioritering kunskaps-en av
spridning och stöd till och metoderinsatser människornasom ger
kompetensen produkterna. MiljövetenskapligaDetänsnarare
Utbildningsrådet kan bli nationell miljöut-i satsning påmotorn en
bildning och spindeln, initiativtagaren och iuppmuntraren sam-
spelet inom och Sverige. Avsikten främst skallrådetutom är att ge
det decentraliserade miljöarbetet bättre möjligheter tillkommaatt
sin Jämför med forskningsrådens funktion.rätt. gärna

4.3.2 Miliöundervisningen i gymnasieskolan

Förslag: Inför läroplanen för ochi Miljö-gymnasiet ämnet
samhällskunskap, perspektivet ochMiljö natur-
kunskap och specialarbete med miljöinriktning -
för alla. Låt den planerade förändringen av gymna-

få påverka ocksåsiet grundskolan och högskolan
enligt bakgrundsbeskrivningen nedan.

Ansvarig: Staten
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Bakgrund
miljöutbildnings-viktigt delmoment omdanande svenskaEtt deni

då omläggningar iblir tillvarata alla de tillfällen,satsningen att
till miljö-utbildning ändå skall ske. börDessa utnyttjas att ge

förändringutbildning framträdande Gymnasieskolansplats.en
börsådant tillfälle. rimligt krav det gymnasietEttett attär är nya

starkligga lite innebäraåtminstone fore tid och såledessin en
uppryckning miljöutbildningen.av

Lärarfortbildning4.3.3

lärarfortbildningenFörslag: Berika valmöjligheterna iinom
utbildning medSkåne erbjudaVästra ettattgenom

starkt miljöinslag.
Ansvarig: Kommunerna
Kostnad: Samma fortbildningför övrigsom

Bakgrund
sträckerMiljödelegationens kommande utbildningssatsning, som

goda möjligheter försig fram den augusti31 1991,o. m. ger
special-lärare lärardagar ellermånga utifrånatt gemensamma

regionalainriktade helveckor få miljöutbildning med delvis
och lokalt. Miljö-fortecken. Diskussioner redan regionaltpågår

delegationen specialbearbetning utifrånbjuder underlag ochpå
önskemål, vanligt for planeringgivna och kommunerna står som

genomförandekostnaden.genomförandet och självaav

exempel vad möjligt påBara påett satsarärsom om mansom
sommarfortbildning: underfyra veckor utnyttjagår att sommar-

klass-ferien vid dess slut.två början, vid Förtvåsommarens
genomföralärare och NOSO-lärare, yrkeslärare fl. detgår attm.

femdagars med deltagare iutbildning samtidiga kurseri 5015en
under och skullevarje de fyra veckorna. Detta ge envar en av

miljöfortbildningenkapacitet deltagare Ompå 3 000 på en sommar.
totaltför lärare får till dagar, kan den klaraövriga omfatta två tre

goda föreläsare ochdeltagare. Arrangemanget kräver6 000 30 ettca
antal exkursions-, laborations- och övningsledare.stort

Läromedel lärarfortbildning4.3.4 för skola och

Förslag: Intensivproduktion läromedelav nya
kom-Ansvarig: Läromedelsbranschen, regionen,staten,

och lärarna.munerna
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Bakgrund
Avsikten marknaden utbud läroböcker skallsittär att genom av
förse skolan med valmöjligheter också inför situationer.nya
Erfarenheterna hur detta fungerar dåliga. harDet varitär enav
märkbar brist och SIL:sförnyelse och branschen,på progressivitet i

SÖ:sStatens för Läromedelsinformation, fl. försökInstitut m.
har alltförvarit små.

vädjar med bidragVi till läromedelsbranschen komma sittattnu
till miljöarbete hittills oanad läroböcker.satsning pågenom en

bör komma tidigare omnämndaDen erhåller denså attnu, man
dynamiken och samtidigheten läroplansforändringar, lärarfort-i
bildning och läromedelsutgivning. branschen leverOm inte upp
till detta, former för fram läromedel allvarligtmåste att tanya
övervägas.

4.3.5 Skolplanen redskap i miljöutvecklingensom

Förslag: bl.den skolplanens möjligheterUtnyttja attnya a.
åstadkomma:

lämpad förspeciell läroplan miljövårdEn i-
regionenkommunen.

skolorskolornas miljö.En Nyaöversyn av egen-
skall planeras och miljömässigtför energi-att
kunna användas till förebilder olikai typer av

Äldreupplysningsverksamhet. lokaler skall
successivt över.ses

inköpsöversyn och -redovisningEn så att man-
till välkan genomföra systematiskt byteett

skol-miljöanpassade gällerprodukter även
maten.

skol-Förändrade laboratorielokaler,rutiner i-
máltidslokaler, kopieringsrum och lektions-
salar, bl. avfall, avlopp, uppvärmning,så att a.

blir välventilation och belysningssystemen
genomtänkta.

längre trafikövervägandenI tidsperspektiv:ett-
kan skolor förtala för fler och mindre
högstadieelever fleroch kanske rentav
gymnasieskolor. Trafik alstras dels genom

skol-Skolskjutsar, dels tillgången tillattgenom
utbildning människorstarkt styrande förär var
vill bosätta Flyttar familj för barnenssig. en
skull till fortsättergymnasieorterna, attmen
arbeta mindre gymnasium,på ort utanen
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skapar Ekologiska och eko-detta arbetsresor.
nomiska kostnader fårför transporter vägas

kostnaderna för fler skolor.mot

Bakgrund
Senast under skall kommunerna för förstaår 1992 gången anta
skolplaner, skall undervad kan och börprecisera uppnåssom som
de Planen skall utformas den punkt punktåren. försånärmaste att
kan ligga till grund för utvärdering grundskolan ochen av

skall dagliga ochgymnasiet. Den grund både för det arbetetvara en
för planering och budgetarbete. miljön bör fåOlika satsningar pá

framträdande plats redan den första skolplanen.ien

4.3.6 Miliöbibliotek för skolans behov

Förslag: skolinriktad miljöbiblioteksserviceInrätta påen
länsstyrelserna

Ansvarig: Länsstyrelserna

Bakgrund
Skolorna behöver generellt bättre enklare tillgång tilloch
miljöinformation till böcker, utredningar, miljöorganisations--
skrifter Västra Skåne-regionen tillräckligt förstor attärm. m.

underlag för sådan serviceverksamhet inriktadutgöra ett en
främst skolans behov men tillgänglig också för allmänheten.mot
Uppgiften bör kunna kopplas till den länsstyrelsen närnya nu
länsskolnämndernas uppgifter skall inkorporeras där. Skolinfor-
mationsservice kan eventuellt föras med den inven-samman
teringsinformationsservice, föreslås kapitel Mark ochisom
vattendrag. bör ochMan del möjligheternavissöverväga om en av

för skolinformationsservicen läggas ideellaböransvaret på
organisationer med god inblick bådei miljörörelsens skrifter och i
det internationella miljöarbetet. hela blir fall bibliotekDet i så ett
med karaktär, kompetens och sortsen annan en annan en annan

det traditionella. allaUnder omständigheter böränengagemang
det allmänna för basresurser: lokaler, inköp och visssvara
lönekostnad.

4.3.7 Högskolesatsningar på miljöutbildning

Förslag: Genomför följande förändringar:

Tydliga signaler från utbildningsdepartemen-- UHÄ, rektorsämbeten, utbildningslinjean-tet,
och införan-svariga institutionsansvariga om
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det konkreta miljöinslag alla utbildningar.iav
Speciellt beaktas miljöinslag ekonom-, lärar-i
och ingenjörsutbildningarna.
Pábyggnadsutbildning for miljö-inaturvetare-
skydd vid Lunds universitet under medtvå år
början höstterminen 1991.
Speciella vid Lundssatsningar universitet på-

Öresund,utbildning avfall, folkhälsa, bio-om
energi produktion och användning bio-av

och våtmarkermassa i samspel mednära
Lantbruksuniversitetet Alnarp.i

miljöingenjörsutbildning,Ny där miljökom--
kombineras med entreprenadkunnande.petens

Utbildningen föreslås förlagd till Halmstad
eftersom bästa förebilden för átgärdsinriktad
miljöingenjörsutbildning står finna iatt
Halmstads Utvecklingsingenjörslinje.
Översyn läroplanen för lantmästare ochav-
lantbruksskolor för komplettera inrikt-att

maximalningen produktion jordbruks-mot av
grödor med hänsyn till miljö- och naturvärden
vilka framöver lär kunna räknas iom
ekonomiska for den önskar.sä Itermer som

och hortonomutbildningarna ingåragronom-
redan del dessa perspektiv.en av
Ekologisk biologutbildningen inriktadgren av-

naturvård.på
Utbildningsinsatser utifrån det kommande-
behovet planerare med miljö- och naturvårds-av
kompetens dels kompletteringsutbildning av-
biologer inriktad ekonomi och administra-på

dels påbyggnadsutbildningtion, för natur-
vårdare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer

kring ekosystemens funktion,senaste rönenom
försurning, övergödning etc.om
ekoteknisk utbildningNy mellaningenjörs-på-

nivå. Inrättas Klippan.i

pá4.3.8 Högskolesatsning forskning för miljöutbildning

Förslag: forskningsresurser forsk-Inrätta förpermanenta
kring barnsning och naturvetenskapligavuxnas

begreppsbildning lämpligen Göteborgs universi-på
där traditionen finnstet,

Ansvarig: Staten
Kostnad: Professur med kringkostnad
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Bakgrund
Utbildningens behov forskningsinsatser gäller bara dessinteav
innehåll också dess praktik.utan

Hittillsvarande kring otillräcklig naturvetenskaplig begrepps-rön
bildning ochoch skolans oförmåga tillföra eleverna klaratt en
slitstark kunskapsgrund har pekat det behövs FoU-insatserpå att
kring begreppsbildning. Sådana har emellertid kommit tillinte

stånd. det effekterna den bristandeNu går visaatt att av
begreppsförståelsen akademiska de ledergår vida detutöver rent -
till miljöpåverkan baseradenegativ handlingar pågenom
okunskap.

Förslag: forskning kunskaps- ochPrioritera kring veten-
skapsteori miljösammanhangi

Ansvariga: Filosofiska berördaoch âmnesinsti-institutionerna
tutioner samverkani

Kostnad: Inledningsvis omprioriteringar

Bakgrund
behövsDet professionella analyser sökning efter användbaraför

miljökunskapsstrukturer. miljöforskningsprojektVarje gårnytt
visserligen bedriva tvärvetenskaplig grund, desspåatt men
resultat projektgår inte generalisera och använda iatt nästa
eftersom det kan kunskaps-inte lagras ändamålsenligi en
struktur.

Östersjön4.3.9 Utbildningsinsatser i länderna kring

Öster-Förslag: Särskild grannkommuner vidsatsning på
Aktivt erbjudande praktikplatser främstsjön. om

inom områdena avfall och biotop-energi, rening,
bevarande till Baltikum, Polen och delarnaöstra av
Tyskland, med-inbjudan stipendiater ochav egen
verkan med utbildningsinslag länderna i fråga.i

Ansvariga: Kommunerna

Utbildningssatsningar4.3.10 i kommunal verksamhet

Förslag: Satsa utökad riktad utbildning nyckelgrupper:på av
både planerare, har fram besluts-att taav som
underlag och framöver miljökonsekvens-göra
beskrivningar integrerad del arbetet, ochsom en av

personalen inom renhållnings- och renings-av
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verkssektorn. kompletterarDenna SNV:ssatsning
nuvarande insatser.

Ansvarig: Kommunen

Bakgrund
För det framtida miljöarbetet behövs politikernas goda vilja. Denna
leder dock inte till resultat med mindre det ocksånågra attän
arbetas fram bättre beslutsunderlag, där ekologiska och ekonomis-
ka parallellt.avvägningar ingår Kommunal personalpolitik bör se
behovet ekologisk kompetens starkastesinaav som en av

både vid nyanställningar och fortbildnings-prioriteringar i
satsningar.

kommunanställdaVissa har dagligt inflytande miljönpåstörre
och erfarenheter konkret miljöarbete andra. hörDitstörre änav
anställda vid renhållnings- och reningsverk. Miljödelegationens
utbildningsresultat vid reningsverk underlags-se Diverse
material och sammanställningar [SOU 1990:94] visade att man
kan långt med utbildning inriktad deltagarnas konkretanå påen
dagliga arbete.

4.3.1 Massmedia1

Förslag: Att massmedia kompletterar miljöbevakningsin
med lyfta fram bara ochinte skräckexempelatt
katastrofer också miljöförebilder. Kontinuer-utan
liga miljöinslag det regionala radio- ochi TV-
utbudet.

Ansvarig: Massmediabranschen

skyddsombud4.3.12 Utbildning i miljöyttreav

Förslag: Utvidga utbildning arbetsmiljö till ocksåi att
den miljön.omfatta yttre

Ansvarig: Arbetsgivare, fack och folkbildning

Bakgrund
finns fungerande och färdigDet organisation målgruppen en

skyddsombuden, vilken kan skildamänniskor inågenom man
funktioner ochsamhälle näringsliv. bör det forstai Den utnyttjas i

människor möjlighet för detmångasteget mot att att tage ansvar
arbetets den miljön.inverkan på yttreegna
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4.3.13 Samverkan kommuner bildningsförbund-

Förslag: Att bildningsförbunden utbild-skall erbjuda den
kanning, krävas för kommunala beslutattsom

skall fungera praktiken: ändrade avfalls- ochi
avloppskrav, möjligheter utnyttja energi-attnya
tjänster etc.

Ansvarig: Kommunerna och bildningsförbunden samverkan.i

Miljö förknippas ofia medså utsläpp, kan Medmissa mönsterna.att attman se
hjälp utbildningssatsningsin vill Miljödelegationen både tydliggöra ochav
vrida Allt inte det förstså verkar.rätt. är som
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5 Miljö och handikapp

Ett människans eviga strävanden få det bekvämt.är att Iav mer
den industrialiserade världen har hon många deanvänt av
tekniska möjligheterna för dettanåatt sitt mål. harHon lyckats
utomordentligt väl. Tyvärr har emellertid bekvämlighetsvinsten
ofta fått betalas ökad belastning på miljön.av en

Skall miljöstrâvanden gå före bekvämligheten, blir denu största
förlorarna de verkligen hade behov bekvämligheten,ett intesom av
bara fick den lyxdimension livet.i Det handlarsom en om
funktionshindrade handikappade, nyopererade fl. och gamla.m.
Om kunna ochatt vilja välja boendeform själv. Om kunnaatt
klara självsig slippa huggaatt ved, bära gå ivatten, trappor,genom
skotta trilla på isigasnö, ochgator bära slita medvägar, tungt,
svårtvättat och svårrenort. Den medelsvenssonska grundteknik-

minst lika viktigär den specialanpassade handikapp-en som
tekniken.

handikappadedetillnejÅter mkunlom- MMlfwâârgtnucuüfäunglfglanarhmnnunnormin: -skulle avM1..ramhäåâpwd.1 för-kan 1au.Lulu. Ginte :mi:ä...m,som ma. med°sin sve 5k diuslålwilGumkoçtrürefe H3-i3§2i*âi&#39;å§1“pnê&#39;3Hammare.. umlnlWW. unochyilI berutiglrminte vidtill;ur hänvisar vu.de OFF-vsuüuümühlløl.handülflllwh e un:de mm.. dumr.:- ningen nudu.unya..Gam- Máüä m vm ordförande sipt...nu detmlnd ridhusetmwfnxchviuuvslyrkmbsel uen u..im äwåxm ms-M üwivtpfb-hade WW..ochshällde gällandeLars :nrdümybøranliff: låudünuuuochmed kanot-edi Wk,m.-..agu-reksll:lSV.Å|I Fmmyckdmüklø.ugiiiåmü...u dü; MauVWhandlliillp skulle rMHWLikollinøni|r kan““.l&#39;å°lir§l-.å&#39;.uu.|åTiånanruppv-dv NATHW-s random-a md memo-uu nn. illaskull nu kursm.n IrsiSâ3°rl mm [Hm ,duSÅ.skull ,GWdm inradresser Jag91mm am-un. gusknldnbeIIIt DeWfors- u,kl.u uum,stånd

Klipp Sydsvenska Dagbladet Snällposten den 12 oktober 1990ur

Om vi aningslöst ruckar bekvämlighetenpå till förmån förnu
miljön, kan ryckavi undan grunden för mycket det,av som
tålmodigt byggts samhälle och handikapprörelse. Det villupp av
egentligen ingen det ändå sker oftarenär och oftare det påär-
grund tanklöshet. Att finna lösningar konfliktiav ren ären som
så genuin den mellan handikapp- och miljöbehov emellertidärsom
inte så lätt, speciellt inte efterhand.i Detta kapitel har därför allti
väsentligt förebyggandeett syfte; det vill öka möjligheterna att
tänka efter före.
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Problem5. l

både moralisktmänniskorde flestaProblemets kärna består i att
sidor.för båda Dettill försvaroch intellektuellt vill ställa upp

västskåningar,människor 100handlar 000storom en grupp
exempel:väsensskilda problem. Någrasvenskar ochmiljon1 om

för funktions-KonsekvensMiliöåtgärd
hindrade

själv klaraSvårt eller omöjligtSopnedkast byts sopsorteñngs- attmot
avstånd.kärl, ofta på relativt stort soporna.

handkraft, vilketbehövsDetStarka kemikalier byts mot mermer
saknar.reumatikermånga bl.miljöanpassade, ofta svagare. a.

OmöjligtDet blir förMånga de lätta förpackningarna tungt.tungt.av
och kan kommaifrågasätts att
returförpackningar.ersättas av

ditlängre kommaMan kan inteinnerstaden för trañk,Gatori överstängs
huvudför färdtjänst. taget.även

och hemvårdenHemtjänstenåtgärder för minskadAllehanda
oftadenna service,drabbasbiltrafik. ärsom-

boskall kunnaföravgörande att man
hemma.kvar

får hemma.och ManFörbud saltning stannagatormot av
Begränsad snöröjning.vägar.

individuellSvårigheter medOlika energisparåtgärder tem-
svårframkomligaperatursättning,

svängdörrar etc.

kankonflikterviktigt insekan förlängas. DetListan att attär upp-
ställnings-generellalösasmärksammas knappast genommen

specialarbete.kräverproblemområdetaganden. Varje
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5.2 Möjligheter

5.2.1 Att utnyttja samverkansmöjligheten

fåtalI fall, definitivt börett tillvarata, miljösträvan-gårsom man
den och handikappbehov riktning.i Vissa kommer attsamma
drabba ödesbundet. hörDit de intelligentanästan hus, däross

reglerastemperatur automatiskt, lampor tänds och släcks sigav
själv, glömska blir påtalad och ibland kompenserad genom
automatiken, elektricitet till disk- och tvättmaskinerex.

vidutnyttjas lågbelastning Dessa installationer kommeretc. att
löna för fastighetsägare,sig försäkringsbolag fl., och miljö- ochm.
handikapprörelserna kan troligen nöja med hejasig på.att

andraI fall, inbördesnär iär oppositionöverens motman men
omvärlden, gäller det möjligheten drivaatt ta att gemensamma
forslag. deEtt uppenbara hur allergikernas behovärav mer av ren
luft tobaksrök ochutan samverkar med miljöintressena.avgaser
Ett rörelsehindrades och äldresannat: behov närbutikerav

väl med miljöintressetstämmer få bukt med onödigöverens att
trafik. Det bör alltså drivagå att på stor-en gemensam syn ex.
marknader. En lugnare trañkmiljö med mindre bullerochstress
skulle dessutom bidra till bättre livsmiljö för alla ochen oss
speciellt För människor med psykiska problem.

5.2.2 Att lösa konflikter

På mängd områden finns det emellertid genuin motsättningen en
mellan miljörörelsens och handikapprörelsens intressen. När

söker konfliktlösningar, kan det lämpligt frånutgåattman vara
den ursprungliga betydelsen ordet handikapp: den starkeattav
skulle belastning,åsättas förutsättningarnaså därmed blevatten

likvärda.mer

Att försöka klara miljön kan således innebära belastaratt man
icke-funktionshindrade med kollektiva skyldigheter, medan
funktionshindrade får utvidgade individuella rättigheter. börDetta

möjligt miljö- och handikapprörelserna dessatt ivara genom
vidaste bemärkelse inkluderande alla dess inslag samhälls-i

departement, landsting, kommunala förvaltningar,organen:
fl. maktfaktor, också mäktiga krafterär tung igentemotm. en

omvärlden.

91



SOU 1990:93Miljö och handikapp

5.2.3 Lagstiftning

förrättighetermiljörättigheterLagstiftningen kring såväl som
synnerligen långt-funktionshindrade intryck attett av varager

kollektivauppbyggda de främstgående. lagarna såMen attär ger
till god miljö.kollektivt rätträttigheter. Människan har en

till hjälpmedel.Funktionshindrade har kollektivt rätt Men om
stöd. Skyldigheteriknappastdå får det lagen någotinteman ger

individuella.lagen däremot oftastär

rättigheterna formellan de relativt diffusa kollektivaI i sigmötet
Helst förmiljö och handikapp krävs fortydliganden. sig, så attvar

rättigheter. Definitivttydligare reglerade individuellafårman
konsekvenserdär lagamaskrävs skärpning for de områden,en

möjligheterskulle det godaöverlappar varandra. Här öppnas om
det godahuvudregel funktionshindrade itog attman som

individuellamiljösamhället skall ha företräde till få rättig-att
medkunna belastasheter, medan samhälle skallövriga i samma

kollektiva skyldigheter.

Åtgärder53

tillhänsynFlertalet miljöátgärder generella. utformasDe utanär
Med nedanståendehur drabbar olikaolika de praktikeni grupper.

ochfunktionshindradeåtgärder for den speciellt utsatta gruppen av
äldre, befolkningen, kan uppnå:%10 manca av

vadblir bättre genomtänkta förvägmiljöbeslut framöver iatt-
gäller effekterna funktionshindrade och äldrefor samt

tekniska lösning-bl. medaktivt förebyggande arbete,att ett a.-
mellankonflikternabort eller fall minskari varjetarar,

handikappanpassade lösningar.miljöanpassade och

Översyn området Miljö och handikapp5.3.1 av

handikappMiljö ochFörslag: Gemensam översyn av
och miljödepartementetSocialdepartementetAnsvarig:

Bakgrund
och skallhar regionalt uppdragMiljödelegationen SkåneVästra ett

således haftsärbehov Skåne. har intefrämst till Västra Denise
Miljö ochgenerella problemetmöjlighet till grunden med detgåatt



SOU 1990:93 Miljö handikappoch

handikapp. Att ändå valtvi området till behandlingatt ta vissupp
beror detpå förefalleratt de flesta blivitinteännusom om varse
detta tydligt växande problem.

Vår problembearbetning kan emellertid bara förstudie.ses som en
Dess viktigaste resultat den klart och tydligtär att visar detatt
behövs genomgripande området Miljö och handi-översynen av
kapp.

5.3.2 Lagstiftning

Förslag: Tillâggsdirektiv till sittande miljöskyddskommitté
och handikapputredning.

Ansvarig: Riksdag

Bakgrund
Lagstiftningen skärningeni mellan områdena miljö och handi-
kapp dagi vägledningingen inför konflikterna mellan funk-ger
tionshindrades och miljöns behov. Området behöver således en
översyn.

men
ggnREJALAw

LEVEMHJOKRAV. STOPBILTULLARNA

sumo
TlLLTRADE

TILL CENTRUM
200 kr

HÄRBETALA

För alla gäller olika miljöbehov och dessutom ofta vill haattgrupper man ser
olika lösningar. Men för funktionshindrade och gamla tillkommer mångaatt
miljöåtgärder kan vardagen så desvår inte längre klarargöra själv.sigatt
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Kommunala principbeslut5.3.3

ochstyrelsernämnder,vägledande forFörslag: Principbeslut
förvaltningar.

Ansvarig: Kommunerna

Bakgrund
funktions-försvåra förmiljöforändringar, kandeMånga somav

problemområdehindrade, beslutas kommunal nivå. För varjepå
och kompetensgod vilja, fantasikrävs det dag kombinationi en av

Miljö-finna lösningar.hos förvaltningarna förbl. atta.
generelltfattakommunernadelegationen föreslår därför ettatt

principbeslut attom

mellan handi-konflikterskall arbeta för förebyggaattman-
miljösträvanden,kappsträvanden och

konflikter-lösaskall arbetet fordå konflikter uppkommer, att-
medsamverkanbör sökas ihög Lösningarprioritet.na ges

handikapprörelsen,

enskilda falletbör detkonflikten olösbar, ivisar sig manom-
funktionshindrade skall kunnaspecialåtgärdervidta for att

ochklara boende, arbete fritid.

Tekniska lösningar5.8.4

tillfredsställertekniskaUtveckla lösningarFörslag: som
funktionshindrade och miljö.både

Handikappinstitutetuppdrag tillAnsvarig: Regeringen genom
Utveckling STUoch Styrelsen for Teknisk

Kostnad: miljoner kronor5

Bakgrund
handikapp-önskemål fråndagens mellanmotsättningarVissa av

teknikensutnyttjaroch miljörörelserna kan lösas attgenom man
mellanmedmöjligheter. detta kräver arbeteMen ett mötet

olika behovfunktionshindrades åtill både miljön ochhänsynen
den andra.möjligheterna Regeringensidan och de tekniska åena

och STU uppdragbör Handikappinstitutet i att gemensamtge
konkreta lös-syftande tillgenomföra åtgärdsinriktat arbeteett

området.konkreta problemningar på inom
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6 Radon

Radonproblemen mindre i Västra Skåneär i andramångaän
Bqm3regioner. högaDe radondotterhalter på 1 000 och mer, som

påträffats i bostäder på andra håll i landet, mycket sällsynta här.är
Att Miljödelegationen ändå valt problematiken haratt ta tvåupp
huvudanledningar:

Nyligen redovisade internationella och nationella tyder pårön-
radonhälsofaran kanatt betydligt tidigarestörre änvara man

anade.

Ett kraftigt miljöbelastat område Västra Skåne börsom vara-
uppmärksamt allapå miljöstörningar, de mindre. Kom-även
binationseffekter synergism kan förekomma.

6.1 Problem

Jämfört med miljöproblemövriga radonforekomster lätta bådeär
ochatt åtgärda.mäta Enda problemetatt åtgärderna i vissaär att

hus kan dyrbara, allmänheti inte åtgärdskostna-ärvara men ens
derna speciellt höga.

Det lätt och billigtär radonförekomsten. Tillmätaatt vänster uppsattsyns
radonmätare och till höger mätfilmens utseende.syns
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inomhus-radonkällan för ihar hittills denDet störstaansetts, att
k. blågråmedbyggnadsmaterialet husiluften i regionen är s.

Åtgärder och befintliganybyggnader iradon både ilättbetong. mot
byggnadsför-kommunernasbyggnader har haft låg prioritet inom

harSkånebyggnadsnämnder. Marken i Västraochvaltningar
omsvängning iradonkälla. En vissnågoninte utgöraansetts

lett tillTjernobylkatastrofen har attattityder väsentligen efter --
markradonunder-omfattandekommuner har inlettvissa

Även medskärptsnybyggnadslov harvidkravsökningar. vissa
markradonrisken.tanke på

underutförde inomhusmätningarSkånekommunerAlla i Västra
radon-uppmaninggenomfördes på1985. Dååren 1979 av-

radondotter-kartläggningallmänutredningen [SOU 1983:6] aven
harDärefter ingenlättbetong.gråblåfrämst hus byggdahalten i av

ochmiljö-regel harverksamhet förekommit. Iegentlig uppsökande
radondotterhalten endast ilåtithälsoskyddsförvaltningarna mäta

önskatbostadsinnehavarenmotsvarande, därbostad ellerden en
sammanställninghar gjortundersökning. Miljödelegationen en

redovisasDessakommuner.utförda inomhusmätningar i vissaav
[SOU 1990:94]sammanställningarochunderlagsmateriali Diverse

markradonmätningar.resultatet från vissatillsammans med

harinomhusluften interadonhaltenMätresultaten ivisar att
Resultatenmed landet övrigt.jämfört i årsärskilt höga nivåer

byggnadsmaterialetbostäder, därhämtade från ärdock främst
bostäder,genomförts iEndast Lund har mätningarradonkälla. i

Förhoppnings-radonkällan.huvudsakligamarken dendär utgör
markradonförriskbedömning attkommer någonvis typ varaav

Hittillsvarandeunderhälften kommunerna 1990.slutförd i av
medområdensaknaringalundaSkåneharresultat visat Västraatt

förhöjda markradonhalter.

Skåneradonproblematiken i Västraförrelativt svala intressetDet
bostäder därdevidtagits iåtgärder hartill följd ofta intehar haft att

meddiskussion tjänstemänVidradondotterhaltförhöjd uppmätts.
synpunkterharhälsoskyddsförvaltningarnamiljö- ochfrämstpå

kontrollochåtgärdergenomförandetframkommit på avav
region:synpunkter från våråtgärder. redovisas någraHär

bostaden visarradondotterhalten ilångtidsmätningDå aven- Bqm3 överskrids,årsmedelvärdegränsvärdet på 200att
ställsregelåtgärder. Igenomförabostadsinnehavarenskall

hälsoskyddsförvaltningenochmiljö-då påtjänstemännen
råd och anvis-kravetinförbyggnadsförvaltningen atteller ge

upplever oftasigbör vidtagas. Hanåtgärdervilkaning somom
detta.förtillräcklig kompetenssakna
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de fallI åtgärder vidtagits har efterkontroll radondotter-av
halten alltidinte krävts, eftersom halterna legatfrån början i

Bqm3ingenmanslandet och200 399 radonlán således inte-
varit aktuellt.

Mätningar i nybyggda hus har krävtsinte från kommunens
byggnadsförvaltning eller från byggnadsnämnden. Efter
hand markradonsituationen klarnar, kan detta krav blisom
aktuellt åtminstone i vissa områden.utsatta

Direktiv och råd från Socialstyrelsen, Boverket Statensoch
Strålskyddsinstitut entydigainte olikaofta bud-är utan ger
skap.

förekommerDet marknadenpå luftrenare möbeltyp. Vissaav
har effekt radondotterhalten,på de ingen fastutgörmen
installation och kan därför berättigainte till radonlân.

Kommunikationen mellan miljö- och hälsoskyddsförvalt-
ningen och byggnadsförvaltningen bristfällig. Oklarheterär
råder vilken förvaltning, skall för radonmät-om som ansvara
ningar och åtgärder.

Det olyckligt med fler gränsvärden för radondotterhaltenär
inomhus antalet reducerat tilläven tvåärom numera

Bqm3 Bqm370 nybyggen,i gamla hus.200 i

6.2 Möjligheter

Möjligheterna klarlägga radonsituationen och vidta åtgärderatt att
goda. Miljödelegationen föreslår följandeär uppläggning för att

befintligautnyttja möjligheter:

Sammanställning utförda sådanmätningar i regionen iav
omfattning radonsituationen kartläggs.att

Förslag till fortsatta undersökningar med tanke geologi,på
befolkningsstruktur och övrig miljöpåverkan.

Råd till kommunernas handläggare behöver hjälp för attsom
fram underlag för beslut.ta

Råd vilka inomhusmiljöer riskzonen ochi iärom som som
första hand skall mätas.
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harIntresset för radonfrågorna kommunernaprioritera iatt upp
bl.vuxit, grund följande faktorer:påa. av

Sänkning bebyggelse tillinomhusgränsen befintligiav- Bqm3maximalt radondotterhalt.200

Bqm3Gränsen kriterium vidradondotterhalt70 ettsom-
fastställandet vid villabeskattningen.taxeringsvärdetav

tillDiskussion massmedia radon eventuellt upphovi attom ger-
andra cancerformer enbart lungcancer.än

dvs.Insikter kombinationseffekt synergistisk effekt,om en-
kombineras medhälsofaran med radongas ökar, då denattom

andra miljöproblem.

Åtgärder6.3

ALARA-För all radioaktiv strålning finns internationell s.en
As innebärprincip Low As Reasonably Achieveable. Denna att

värdenalltid skall försöka komma till låga radioaktivasåman
siktamöjligt. räcker således med bara påDet inte attsom

medicinskagränsvärden. radon gäller exempelvis denFör att
lågvilken hälsofara kunna förekomma, sågränsen, över äranses

Bqm3.30som

Med nedanstående åtgärder kan uppnå:man

därOmedelbara effekter sådana lokaler,både för miljön i-
arbets-barn och ungdomar dagligen, och förmånga vistas

miljön underjordsarbetsplatser.i verkstäder ochgarage,

vid byggandeFörebyggande effekter: dels restriktionergenom-
god beredskapmark med förhöjda radonvärden, delspå genom
hälsofara,inför de ytterligare klarlägganden radonets somom

kan förväntas de åren.närmaste

Bqm3gammal bebyggelse:6.3.1 Radongränsvärde för all 100

Bqm3 helst nationelltFörslag: Fastställ gränsvärdet 100 men
modellen kapitelregionalt enligt i 3.annars

Ansvarig: Staten, länsstyrelserna
hus vid full sanering.Kostnad: Maximalt kronor50 000 per

kronor.Statliga lån till maximalt 00050upp
långtids-Förmånlig kopplas till krav påränta

mätning.
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Bakgrund
Radondotterhalter inomhus i Västra Skåne bör ingenstans

Bqm3.överstiga Detta gäller landet100 håller fasti övrigtäven om
vid den dubbla för äldre bebyggelse.nivån SkånesVästra övriga
miljöbelastning det rimligt här håller lägrevigör att ett gräns-
värde.

6.8.2 Radonmätningari daghem och skolor

Förslag: Utför radonmätningar kommunensi samtliga dag-
hem och skolor. Vidta åtgärder då radondotterhalten

Bqm3.överstiger 100
Ansvarig: Kommunerna
Kostnad: För krskola,mätningar: 800 krdaghem400

För åtgärder: bl.Beror byggnadernas storlek.påa.

6.3.3 påRadonmätningar marknära arbetsplatser

Förslag: radonMätning marknära arbetsplatserpåav
garage, verkstäder, underjordsarbetsplatser

Ansvarig: Arbetsgivare
Kostnad: krarbetsplats.800 Betalas arbetsgivarenav

6.3.4 Markradonmätningar före nybyggnad

Förslag: Genomför markradonmätning före nybyggnad om
markradoninventeringen kommunen obefintligi är
eller osäker. Kontroll vid byggnadslovshandlingar

skydd markradon byggs vid behov.att inmot
Mätning bostadi inom efter inflyttning.årettny

Ansvarig: Kommunerna
Kostnad: krvillatomt,000 krnybyggd villa.1 400

Byggherren betalar.
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Hntal
50

20 30 400 10

Radonhalt kBqm3

Markradonhalten olikai 226 punkter Lunds kommun. Enliiuppmätt t
Boverkets rekommendationer mark med radonhalter under kBq10 iär m

m3jordluften lågriskmark. Mark med radonhalter mellan och kBq10 50s.
klassas normalriskrnark, vilket innebär behov radonskyddatettsom s. av
byggande. Flertalet mätpunkter Lunds kommun normalriskmarki visar på -del deni delen normalriskintervallet se streckat område påövreen o. m. av
kartan nedan.

lär-VT
LTH,SGU1990
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Energi7

Detta haravsnitt avsiktligt begränsats till behandla energi-att
och deras miljöanpassning. Trafiken desystemen störreen av-

energislukarna behandlas kapiteli 13.separat-

ÖstersjöstaternaDetta satellitbild uärmestrålningen från Norden,är överen
och delen kontinenten. Det går börjar letaorientera sigattnorra av om man
efter Sveriges och Norges kuster. Att Västra Skåneenergiomsättningen i är
hög framgår området kraftig ljusfläck Jämförpå kartan.attav syns som en

med hur lite det lyser från de baltiska staterna.ex.
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De förändringar pá tid skett energisektorn harinomsom senare
bidragit till minska de miljöskadliga effekterna. Fjärrvärme-att
utbyggnad, energihushållning, elvärme och har minskatnaturgas
miljöbelastningen, främst i närmiljöer. behövsDettätorternas som
framöver är:

hushållning med energi,-
inslag förnybara energikällor.större av-

Delegationen har valt huvuduppgiftersina inom energi-som
området att:

konkret visa kan Skånenå i Västra påvart 10 års20man- -
sikt,

konkreta förslag hur bör börja arbetet mot ettresa om man-
bättre miljöanpassat energisystem.

Med antaganden specificerade nedan, och noggrannare i
Underlagsmaterial Energi [SOU hur1990:96], visas år 2010man
efter genomsnittstillväxt kan hapå %2,5 energi-en samma
förbrukning och kraftigt minskade koldioxidutsläpp 30-som nu
till 90-procentig minskning. förutsättningarnaI har räknatvi in

kärnkraften avvecklas ochatt resterande älvar lämnas orörda.att
Det tillskottet istora energisystemet främst biobränslenutgörs av
odlade i området och vindkraft. Biobränslen och bioenergiav
diskuteras kapiteliseparat

Dessa små årsgamla vindkraftverk har blickfången undervarit Miljö-ett av
delegationens arbete. Vindkraften på Sverige. I Danmarkin iär väg är
vindmöllor sedan länge vanligen syn.

förändratEtt energisystem kräver investeringar. I regionenstora
behövs dels politisk vilja prioritera miljöanpassning inomatten en.
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energisektorn, dels långsiktigt arbete mål. Huvud-dettaett mot
rollerna innehas Sydkraft, kommunerna, energiverken,av
SYSAV, industrierna och odlarna. Miljödelegationen har därför
valt arbeta kontakt med dessai intressenter.att

Genom de långa omställningstiderna för harenergisystemet vi
inriktat studie och bara sporadiska nedslagvår år är2010mot gör

for markera hur långt då kan ha kommit.2000 att man

Problem7.1

De problem finns med energihushållning och förnybar energisom
specifika för Skåne. befolkningstäta, bördiga ochinte Vårär

blåsiga har goda förutsättningar.region tvärtom

Den nuvarande elprissättningen, där det årliga genomsnittspriset
möjligen speglar genomsnittskostnad, medan den rörliga delenen
bestäms den kortsiktiga marginalkostnaden, stimulerarav en
elanvändning, högre vad samhällsekonomisktär än ärsom som
fördelaktigt. komma tillFör med detta bör elen belastasatt rätta
med miljökostnader, och eltaxorna bör desina utformas så att
tydligare vad elproduktion skulle kosta. Därmedmotsvarar ny
skulle utvecklingen bättre hushållning kraftigt stimuleras.mot en

Förutom konsumenterna det eldistributörerna, Sydkraft ochär
utbyggarna samproduktionsanläggningar utanför Sydkraftsav

skulle kunna ha ekonomiskaregi, arbeta förincitament attsom
effektivare energianvändning. eldistributörerna saknar alltMen i
väsentligt Sydkraftdenna drivkraft. skulle kunna ha den men
låter den och för samproduktionsanläggningarna deinte styra går
ekonomiska riktning. elkreditering,incitamenten i Denmotsatt

tillskrivs samproduktionsanläggningar, kostnad-motsvararsom
för inköp råkraft. Med befintliga elpriser understiger dennaen av

kostnaden för elproduktion.ny

Bränslepunktskattema för låga tillräcklig utsträckningför iär att
jämförtde förnybara energikällorna konkurrenskraftigagöra

med de fossila bränslena. nödvändigt med ändringDet är en av
energibeskattningen och miljöavgifterna skapaför övergri-att
pande förutsättningar miljöanpassatför i Västraenergisystemett

kol-Skåne. nuvarande energibeskattningen och de befintligaDen
dioxidavgifterna ökad elproduktion jämfört med värme-gynnar en
produktion. punktbeskattning eller koldioxidavgiftAtt ingen uttas

bränslen kan direkt hindervid elproduktionpå ett mot attses som
förbättra elsystemet.
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7.2 Möjligheter

SkånesVästra energibehov tillgodoses främst med kärnkraft, olja,
kol och vattenkraft for fördelningennaturgas, mellan dessa: se

Underlagsmaterial [SOUEnergi Användningen1990:96]. for-av
nybara energikällor liten utöver den nationella vattenkraften.är
Utsläppen från SkånesVästra energisystem 1988:var

svaveloxider 6,7 tusen ton
kväveoxider 4,7 tusen ton
koldioxid miljoner2,7 ton

Även vid hög ekonomisk tillväxt det möjligt hålla energi-är atten
behovet konstant, kraftigt minska utsläppen och avveckla kärn-
kraften bygga den nationella vattenkraften.utan att dettaut För
krävs energisystem av den beskriver Underlags-ett vi ityp
material Energi [SOU 1990:96], har effektiv energikedja,som en
från utvinning till slutlig användningnaturresurser energiav av
och utnyttjandet förnybara energikällor. olika framtids-Någraav
bilder för harår analyserats.2010

Användnings-
Ingenscenario Effektivisering Hög
effektivisering effektivisering

Til lförselscenario
Kondensproduktion
med naturgas A B -
Samproduktion med
naturgas
Samproduktion med
biobränslen D E-Landbaserad vindkraft
Samproduktion med
biobränslen F- -Land- och havsbaserad
vindkraft

studerade användnings- och tillörselalternativ för år 2010
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Förändringarna de olika falleni framgår nedan:

Energi Svaveloxi der Kväveoxider Koldioxidsystemet
år 2010 Med kata- Utan kata-

lytisk lytiskrening rening
A -39 -25% +60 +120% % %
B -51 -40% % +10 % +55 %

-46 % 44 % -6 +42% %Ca
-56 -48% % +15 -29% %D
-57 % -49 % +7 -47% %E
-65 -62% -24% % -90 %F

eller mer

Procentuella förändringar från tillår 1988 2010.
a I alternativ vissC-F kraftvärmeproduktion med olja Heleneholms-iantas

verket, Malmö, högre svavelutsläpp.någotge
Elvärmepumpar och olja. Ouerskottsel tillersätter naturgas exporteras
övriga landet och eller utlandet och kondensproducerad el.ersättaantas
Minskningen utsläppen från den bortfallande kondensproduktionenav
tillgodogöres Västra Skåne.i

För minska utsläppen svavel-att och kväveoxider deträcker attav
nuvarandeutnyttjar möjligheter effektivisera energi-attman

användningen, producerar bränslebaserad elektricitetatt iman
samproduktionsanläggningar och använder katalytisk rening
t. skärptavia reningskrav för kväveoxider. Om dess-ex. man

skallutom minska koldioxidutsläppen med krävsminst 30 % att
använder biobränslen anläggningari för samproduktionenman
och Detta möjligt delarvärme. den skånskaär attav genom av

jordbruksmarken med fördel kan användas för produktion av
energigrödor kapitelse Biobränslen och bioenergi.

alternativI enligt tabellenD används 7TWh skogs- ochovan
energiskogsflis i de samproduktionsanlâggningarna ochstörre

TWh1,5 halm och energigräs i mindre anläggningar. finnsDet
förutsättningar också producera helsäd ochatt energigräs,mer
halm finnsår 2010. Detta analyserat kapitel Biobränslen ochi
bioenergi. har dockDet inte tagits med i scenarierna och iovan
Underlagsmaterial [SOUEnergi främst1990:96] beroende denpå
idag ofördelaktiga prisbilden, vilken dock kan komma att
ändras. De utbyggda fjärrvärmesystemen och tillgången till

bördig mark blirtätortsnära strategisk betydelse, vinärav
förverkligar miljöanpassat förett energisystem Skåne.västra

Energianvändningen kan siktpå effektiviseras ökadi utsträck-
ning jämfört med vad dagens bästa kända teknik medger. Börjar
vi successivt använda teknik föratt närvarande underär ut-som
veckling, så generelltvi använderatt denna teknik år 2010,
minskar miljöbelastningen ytterligare.
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Förutsättningar för vindkraft goda, kost-Skånei Västra är men
nadsbilden osäker. gäller den havsbaseradeDetta särskilt Förär
vindkraften. En ökad användning vindkraft leder till att ut-av
släppsproblemen kan minskas. Använder vi både den energi-
effektiva teknik, för närvarande under utveckling ochärsom
3TWh havsbaserad vindkraft, minskar utsläppen koldioxidav
jämfört med utsläpp med till och1988 års %90 år 2010änmer
samtidigt minskar utsläppen svavel- och kväveoxider med %.65av
Utformar Skånes detta kan klaravi energisystem vipåvästra sätt,
mycket långtgående krav reducera utsläppen försurandeatt av

och koldioxid. nationella miljömålen blir klartDe dåämnen
uppfyllda.

7.2.1 Möjlighet kärnkraftsavvecklingenatt styra

Hittills har kärnkraftsavvecklingen helt lästs till årtal och tillinte
avvecklingsmetod. En möjlighet låta de samhälls-attvore
ekonomiska aspekterna Kärnkraften skulle kunna avveck-styra.
las takt medi energianvändningen effektiviseras ochatt sam-
produktionsanläggningar byggs. låga rörliga kostnaderna förDe
el producerad kärnkraftsanläggningari kan hinder förett attvara

effektivisera elanvändningen och bygga samproduk-successivt
tionsanläggningar för el och gäller elpris-Detta intevärme. om

förändras.sättningen

En minskning elproduktionen kärnkraft skullesuccessiv frånav
kunna erhållas del den möjliga normalårsproduktionen iom en av

ökad utsträckning beskattades kärnkraftenssuccessivt så att
rörliga kostnader inklusive skatten kostnaden förmotsvarar nya
kondensanläggningar. Skatten skulle kunna första året påtas ut

normalårsproduktionen och sedan öka tills10% successivtav
kärnkraftverken helt drift. Skatten skulle möjlig atttas ur vara
undvika kärnkraftverken.minska elproduktionen iattgenom
Inkomsterna från kon-beskattningen skulle kunna återföras till

minskas motsvarandepunktskatten ipåsumenterna attgenom
utsträckning.

Åtgärder73

finns beskriva vilka effekter nedanstående åtgärderDet två sätt att
ochskulle kunna få. iDet attär somena som ovan

Underlagsmaterial kvantifiera effekterna[SOU 1990:96]Energi
vad gäller energibehov och utsläpp.
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andraDet åtgärderna led bliriattär ettse som en process som
självgående, och kan längre dennå viännu änsom som
kvantiñerat. blir denDet lokala och regionala kopplingen mellan
energi och demokrati, fäller utslaget jämför kapitel Miljösom
och demokrati. Ekonomin, däremot, för samhället tämligenär av
liten betydelse sammanhanget.i Det förändrade energisystemet
kommer totalt kosta likaungefär mycket det nuvarandeatt som
skulle ort utvecklingen fick fortgå opåverkad. Men för attom se
detta helhetsgreppmåste hela kedjan.ta ettman om

7.3.1 Prövning energianläggningarav nya

Förslag: Tillståndspröva energianläggningar med ut-nya
gångspunkt anläggningen skall in iatt passa en

lederstrategi, utvecklingen varaktigtmot ettsom
hållbart energisystem.

Ansvarig: Länsstyrelsekoncessionsnämnd och sittande miljö-
skyddskommitté.

Bakgrund
För energianläggningar skall få tillstånd, skall de kunnaatt

huruppvisa och förnybara energikällor kommer utnyttjas,när att
vilken potential det finns effektivisera energianvändningenatt
och hur denna avsedd handlar tillämpautnyttjas. Detattär attom
NRL, naturresurslagen en ändrad miljöskyddslags eventuella
tillämpbarhet undersöks Miljöskyddskommittén. Miljödele-av
gationens Underlagsmaterial [SOUEnergi god grund1990:96] är en
för sådan strategi.en

En utbyggnad naturgaseldade kondensanläggningar kan,av ex.
beroende hurpå naturgaskontrakten utformade, medföra mycketär
låga rörliga kostnader för elproduktion finns därmedvia Detgas.

uttalad risk havi, fasta kostnader,tagit påatt att storaen genom oss
bygger fast vid naturgasberoende, efter hand kan ledaettoss som
till diskussion förtida avveckling naturgasen.en om av

7.3.2 Resurser för utveckling energieffektiviseringav

Förslag: kommun dessVarje energidistributör och fastig-
hetskontor eller deras motsvarigheter kom-i mindre
muner och Sydkraft beslutar använda på 1en ram -

% omsättningen energibudgeten till arbete2 i ettav
för effektivare energianvändning hos kunderna.

Ansvarig: eldistributörernaKommunerna, och Sydkraft.
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Bakgrund
finns idagDet kommersiellt tillgänglig teknik, medförsom en

väsentligt lägre kunskapenergianvändning dagens,än men om
den energieffektiva tekniken saknas ofta, och mycket information
behövs. behövs kompetensstöd genomförandetDessutom för av
teknikbyten. råder ocksåDet brist underlag. otydlighetpå En om
eventuell ekonomisk parad med beskrivningvinning vagen av
sambandet med bättre miljö konsumenten lättareyttre attgören
väljer redan använd teknik. Vad krävs for bryta dennaattsom
trend stöd från kommunenenergidistributören och Sydkraft,ettär
vilket betyder de arbetet medi sin måste prioriteratur att
effektiviseringsåtgärder.

kanDet företagsekonomiskt rimligt relativtatt avsätta storavara
andelar till framåtsyftande utvecklingsarbete områden,på som

kommer. Energieffektivisering sådant. finnsDettror ettärman
redan förebilder studera. Malmö EnergiverkenEnergi, iatt
Göteborg och Stockholms SvenskEnergi tillsammans medsatsar
Energiutveckling och Statens sammanlagtEnergiverk miljo-200

kronor under femârsperiod energieffektiviseringpå inomner en
for det k. storstadsprojektet. uppdragVattenfalls 2000 ärramen s.

Kalifornien USA det vanligtsatsning. I istörreännu attären
energileverantören tillnågra sin omsättningavsätter procent av
energieffektivisering.

Rekrytering och utbildning personal med speciell inriktningav
energieffektivisering viktig. Möjligheterna till regionaltmot ettär

samspel bör tillvaratas, det börjar kultur kringså spiraatt en egen
effektivare energianvändning och kanske skapas sundrentav en
konkurrens mellan olika kommuner bäst effektiviseraattom
energianvändningen.

Marknad eleffektiviseringsåtgârder7.3.3 för handel med

Förslag: Etablera marknad for handel med effektiva el-en
hushållningsåtgärder.

Ansvarig: Sydkraft, eldistributörerna elkunderna.och

Bakgrund
Kraftbolagen, huvudsak Vattenfall och Sydkraft, dominerar deni
svenska elproduktionen och därmed praktiken självi prisetsätter

elenergin.på Den enda hänsyn de behöver risken företagta attär
flyttar utomlands eller byter till andra energislag. Kraftbolagen
har alltså möjlighet dyrarefå kostnadstäckning för ochatt även ny
elproduktion. Eftersom eldistributörerna och elkunderna köper
elenergi efter får degenomsnittstaxa, inte incitamenträtt atten
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arbeta för effektivare energianvändning. fri ochEn öppenen
marknad med eleffektiviseringsåtgärder behövs komplementsom
till prisinstrumentet. Kundernadistributörerna skall dennainom
marknad kunna erbjuda kraftbolagen eleffektiviseringsprojekt,

dessa köper de billigare utbyggnad elproduk-är änsom om av ny
tion. En möjlighet stimulera marknad för handel medatt en
eleffektiviseringsåtgärder koncessionsnämnden vid till-är att
ståndsgivning kräver redovisning vidtagna effektiviserings-av
åtgärder.

7.3.4 Kommunal energiplanering

Förslag: Varje kommun beslutar del den kom-som en av
munala energiplaneringen att

effektivisera energianvändningen och påsatsa
förnybara energikällor
speciellt effektivisera2. energianvändning i
offentlig sektor
stödja effektivisering3. hos energian-även
vändare inte försörjs med energi viasom
energiverken och motsvarande
anordna markanvisningstävlingar4.

Ansvarig: Kommunerna

Bakgrund
Motivering till och beskrivning punkternaav ovan:

Analysera1 möjligheterna effektivisera energianvänd-att
ningen, biobränslenutnyttjaatt i samproduktionsanlägg-
ningar och utnyttja vindkraft. Detaljeringsnivånatt bör minst

den, Miljödelegationenmotsvara tillsammans medsom
Malmö och Helsingborg redovisar för dessa båda kommuner i
bilagan Underlagsmaterial [SOUEnergi planen1990:96]. Av
skall framgå hur genomförandet skall ske, vilken budget och
tidsplan skall råda och skall ansvarig.som vem som vara
Därmed blir signalerna till de olika förvaltningarna tydliga.
Prioritera2 speciellt effektiviseringen deni verksamhetenegna
av trovärdighetsskäl och för få tillgång till goda exempel.att
Stöd effektivisering3 hos de energianvändare kommunen,i som
inte försörjs med energi via energiverkenmotsvarande. Den

ledningsbundna energin i Västra Skåne omfattade 1988
4TWh, dvs. knappt fjärdedel energianvändningenen av
exklusive trafik. Merparten bränslet i dessa anlägg-av
ningar olja, kolanvändningenär också betydande.ärmen
Anordna4 markanvisningstävlingar med krav mycketpå
effektiv energianvändning. Förslagen kan bli förebilder som
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energianvändningpåskyndar utvecklingen effektivare imot
nybebyggelse.

Ändrade Fjärrvärmens7.3.5 elpriser och -avgiften
ekonomiska förutsättningar.

ändrarFörslag: Sydkraft och eldistributörerna sitt pris-
elanvänd-effektiviseringsättningssystem så att av

Syd-elproduktion utanförstimuleras ochningen
krafts regi inte missgynnas.

el- ochKoldioxidavgifterna skall gälla både värme-
produktion. Punktskatter bränslen bör undvikas.på

åtgärder utifrån konsekvens-Staten vidtar kraftiga
hur fjärrvärmen misskrediteras av nu-erna av

elen kraftigtvarande avgifter, medan gynnas.
Ansvarig: Staten, och eldistributörer.Sydkraft

Bakgrund
Bakgrunden enkel ekonomiska signalernade måsteär även vara-

befriad fråntydliga och håll. låta elengå Attåt rätt som nu vara
utvecklingen felpålagor drabbar värmeproduktionen leder åtsom

till effekti-håll. stimuleraAtt inte utnyttja taxesättningen för att
elanvändning dygnets olika timmarannat ett sättärän övervare

förändringarfrån signaler. Sådana behövs,avståatt att omge
skall åstadkommas.

um:Omhwhknnunnan

antal funktioner skötasI framtidens intelligenta hus kommer attett storts.
blir dygnsvariationerna iautomatiskt. En fördelarna med detta attav

elbehovet minskas.

110



SOU 1990:93 Biobränslen och bioenergi

8 Biobränslen och bioenerg

Biobränslen energigrödor intar central plats deti nationellaen
arbetet bättre miljöanpassatmot ett energisystem. Kvantitativ
betydelse kan de få endast de används städer ochi produceras påom

slätter.tätortsnära Västra Skåne därför de allra bästaär ett av
områdena för påbörja utvecklingenatt andel bio-mot storen av
bränslen i energikedian. Här finns de bördiga jordarna lika for--delaktiga för energi- för matproduktion. Här finns ocksåsom
många människor och utbyggda fjärrvärmesystem.

En biobränslenas viktigaste fördelar de minskar kol-attärav
dioxidutsläppen och därmed bidrar till mindre risk for växthus-
effekter. Väl viktigtså för Västra Skåne emellertidär att genom
biobränsleanvändning

få ökad regional energitrygghet,en-
kunna närhetenutnyttja mellan människornas boendeorter-
och slätterna med deras odlingsmöjligheter,
nå positiva miljöeffekter markutsläppenpå till hav,-
främja åkermarkens långsiktiga bördighet humusut-på-
armade och struktursvaga jordar,
öka livsrummet för floran och faunan hårti strukturrationa--
liserade helåkersbygder,
öka slättlandskapets variationsrikedom andelstörregenom-
skog lövskog, energiskog,
bevara flexibiliteten markanvändningeni depå marker där-

väljer vallodling, helsäd ochetc.,man
mellan- och skogsbygderna i Sverigeövriga chansge atten-

kunna bibehålla sin mejeriproduktion och slippa igenskog-
ning. Om det inte samtidigt med de slopade livsmedelssubven-
tionerna kommer in markanvändningtyp bio-en ny av
bränsleproduktion Skåne,i lär det bli den skånska jorden som

deltar Sverigesöver stor mejeriproduktion.en av

Med denna inledning vill markeravi energigrödeanvänd-att om
ningen i Sverige någonstans skall få sitt genomslag, detså iär
Västra Skåne. Det här de bästa förutsättningarnaär finns, och det

här deär vinsterna kanstörsta göras.
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Dagsaltbryta dädläget
har försöksverk-långvarig diskussion kring bioenergiTrots en

samheten hittills begränsad, signalerna tillvarit intressenterna
otydliga odlarnaoch fullskaleförsöken få. eventuella inteDe vågar
lita Och demde eventuella användarna ochpå vice ingen avversa.
litar på staten.

enda, frodas fritt, harDet kunnat odlas och varit myterna.som
har därmed det de måDessa i sanningnått statusnärmaste av -

sedan biobränslenhur fel helst. Till hör attmyternavara som
demenbart hör hemma anläggningar,i små att transporterna av

nödvändigtvis trañksituation, ochskulle skapa orimlig atten
kanbiomassan bara skulle kunna erbjuda marginella bidrag. Vi

punkt.för Skåne gendriva påståendena varje FörVästra på att
exempelkonkretisera redan här liteoch proportioner vitar ettge

från Malmö planerar fastbränsleanläggningEnergi, storsom en
drygt Om eldas med biobränslen, alstrar denpå MW. den helt300
trafik, till SYSAV:s avfalls-deninte störreär änen som

förbränningsanläggning.

Öppenhet
inledningsskedenAll teknikhistorisk erfarenhet vidvisar att man

alltförtill tekniska omläggningar bör undvikastörre att vara
dogmatisk. Utvecklingen mycket fortare kunnatändågår än man

därför viktigt medoch den ofta oväntade riktningar. Dettar ärana
Energiskog,öppenhet både odlarsidan och användarsidan.på påen

fånggrödor, helsäd, halm, skogkväveñxerande vallar,energigräs,
och med bilden,skogsavfall bör samtliga kunna finnas i vissa

samtidigtkanske främst under övergångstid. det gällerMen atten
riktning ochförsöka helheter och försöka stakai ettstörre utse en

fåtal grundläggande för kan och vill nåmiljökriterier vart man
fastbränsle-med användning biobränslen ochi småstoraav

anläggningar, biogasanläggningar, etanolfabriker Det ärm. m.
skall bästavaletde platsgivna förutsättningarna styra avsom

produktion och användning.

Sanna kostnader
till acceptabel liggerAtt reducera kostnaderna för bioenergi nivåen

ochmöjligheternas gäller värdera prisinom Det sätta rättattgräns.
ekonomiskaockså de samlade sidovinsterna.på Det gap, som

bli lönsamma, haröverbryggas biobränslen skallförmåste att
skog, baragäller for vanligrimliga dimensioner. Detta somex.

lönsamt alternativdyr direkt ekonomisktför for%50 ettattär vara
och miljö-for fjärrvärmeverk. Räknar in natur-ett manex

Miljö-samhället.bli acceptabel for Fårkan kostnadenvinsterna
avskaffa träñber-förslagdelegationen dessutom gehör för sitt att

kanökad omfattning,marknadskrafterna får ilagen så styraatt
blikostnaderna lägre.ännu
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8.1 Problem

Det finns mycket biobränslebilden,i talar för helaatt systemetsom
från biomassa till bioenergi och återforing kannäringsämnenav
bli synnerligen attraktivt välvi där. fördelar denMen inär är-
slutliga jämviktssituationen kan fullt kompenserainte proble-ut

i uppbyggnaden. viktigaDet uppbygg-vi går in iattärmen nu en
nadsperiod med långsiktigt uppbyggande kontraktsbundenav
odling och användning biobränslen. Under denna period behövsav
statligt stöd, starkt regionalt och lokalt och dithörandeengagemang
samordning Sydkraft, energiverken fl. och näram. en samver-
kan mellan branschorganisationerna. Efter uppbyggnadsfasen bör
traditionella konkurrensförhållanden råda, och olikaåter
användningar fritt konkurrera med varandra.träav ex.

8.1.1 Historielöshet

Regionen Västra Skåne det gäller användning biobräns-är, när av
len, de jungfruliga områdena hela landet.ett i dag före-mest Iav
kommer eldning i någon skala och träbränslenstörre torv-av

Ängelholmendast i där emellertid skall komplettera medman nu
anläggning for naturgas och halm Svalöv. verksam-i Dessany av

heter etablerade sedan början respektiveär mitten 1980-talet. Iav
eldasövrigt halm antalpå gårdar och ved förett större utnyttjas

husbehovseldning. Halmeldningen har hämmats dålig ekono-av
mi och i viss tekniskamån problem hantering, slaggning, brand--
tillbud fungerar idag tillfredställande.men-

Också utanförgår Skåne saknas långvariga praktiskaom man
erfarenheter användning biobränslen urbaniserati ettav av
samhälle. Detta gäller både for odling och användning, liksom
både för ekonomi och ekologi. Arbetet med energiskog har ex.

under flerapågått decennier forskningsbasis, det förstpå ärmen
under de sista fem åren vi fått påtagliga praktiskasom er-
farenheter. kanVi alltså konstatera teknikutvecklingen inteatt är
färdig, framför allt skörde-inte på och flisningssidan, där ungefär
hälften kostnaderna ligger. antal viktiga problem fort-Ett medav

odlingvarig och skörd har hellerinte hunnit utvärderas tillräck-
ligt. Arbete bl.pågår, Sveriges Lantbruksuniversitet.påa.
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Energignödor och energiutvinning8.1.2

Slutprodukten från energiskog bränsleflis, normaltvanligär som
erbjuder förbränning.inte besvär hantering och Det gårnågra i

också användarledetförädling till pellets eller pulver.på Iatt satsa
således energiskogen problem. odlarna,inga Detstörre är somger

skulle behöva ställa Om motståndet detta alltför starkt,mot ärom.
kan alternativet odling vanlig lövskog.vara av

För energigräs, vallgrödor, fånggrödor det Entvärtom.ärm. m.,
vallodling innebär känd odlingsteknik ochsatsning på mång-att

årig erfarenhet kan ekologiskautnyttjas. De vinsterna ettav
uppbyggt kring och vallväxterenergisystem energigräs storaär

redovisas nedan under Möjligheter. problemetMen attär
helsädtekniken för storskalig förbränning ellerenergigräsav

väl utprovad Sverige. Biogasanvändninginte iär är ännu mer
oprövad.

Särskilda svårigheter olika bränsle-vid användninguppstår av
blandningar, vilket kan nödvändighet för attnäravara nog en
klara leveranssäkerheten förhärsk-vid anläggningar. Denstora
ande förbränningstekniken cirkulerande fluidi-blir här antingen
serad bädd CFB eller pulverförbränning.

ochmed CFB kan elda flis, kol, halmI riventorv,en panna man
allt bränsleinte balar. pulverpannaFör måstenaturgas men en-

först malas och fukthalten låg, vilket ocksådessutom vara
begränsar användning balar. kan också eldaHär natur-av man

och biogas biogasväljer först energi-att göragas om man av
gräset.

Återföring aska till åker- eller skogsmark problem.ett annatärav
Begränsande för tungmetalleraskåterföringen främst haltenär
och svavel. Blandaskor bör undvikas gäller både för kombina-

mellan biomassa och kol och mellan biomassa och sopor.tionen
Möjligheten Medåterföra energigrödeaska bör utnyttjas.att ren
erfarenhet från problemen med slamspridningen bör vi inte isätta

användning biomassa med mindrenågon attsystem änav
redanslutprodukternas spridning löst. Dessutom måsteär man

från början de olika restprodukternas ekologiska fördelar motväga
varandra.

systemvaletplatsgivna förutsättningarna bör få bli styrande förDe
enskilt mellan olikai fall. inkluderar valen energi-varje Detta

grödor, olika och de skilda kombina-energiutvinningssystem
bådadera.tionerna av
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Övergångspmblem8.1 .3

Övergångsproblemen delstvå problemen kring denär typer:av
faktiska omställningen och uppbyggnaden verksamhetav ny
t. och skördemaskiner,transportsystem dels ekonomiskaex.
problem med särbehandling själva övergångssituationen.av

Till de faktiska omställningsproblemen odlarsidan hörpå ändrad
markanvändning och ändrad odlingsteknik. skallDetta inga-
lunda behöva oöverstigligt den historiskavisartvärtomvara -
erfarenheten tekniker tenderar slåatt snabbareigenom iattnya
jordbruket inom industrin. Självklart krävs det ändåän starka

förmotiv skall vilja genomföra förändringar.att räckerDetman
då inte med slå fast det ökade behovet biobränslenatt och detav
minskade behovet livsmedelsproduktion. kanFör i princip allaav
traditionella jordbruksgrödor användas bioenergigrödor.som
Varför skulle då inte fortsätta med helsäd, betor, vanlig skogman

och använda demetc. för bioenergi

Det finns huvudskäl.tvá Det det energimässigt finnsattärena
mycket talar för odlandet energiskog skulleatt kunnasom av ge

energiavkastningstörre ha övriga energigrödor. Därutöveränper
finns tekniken färdig för storskaliga fastbränsleanläggningar.
Energiskogen har den minst ekonomin bland bio-ogynnsamma
bränslena. Cirka hälften kostnaden ligger för närvarande páav
skörd och flisning. Möjligheterna detta väsentligtatt inompressa
bara några år goda. Energiskogens miljövärdenär har befarats

dåliga visat fulltsig acceptabla. Avkastningen starktärvara men
Övergödslingvattenberoende. blir ointressant, eftersom den bara

ökar avkastningen till viss canivå torrsubstans eller12 tonupp en
50 MWhha. Därmed de farhågorna kring gödsel-är värsta
läckage borta.

Det andra huvudskälet fortsätta med gammal odling ochmot att
bara byta från livsmedels- till energiproduktion helsädattär ex.
inte någon fulländad energigrödaär i miljöperspektiv.ett Ettstörre

optimalt skall högproduktivtsystem ochutöver attmer vara
tekniskt lätthanterligt också fungera kväveläckagetså till havetatt
minimeras. Detta kan ske på två grödansätt: att targenom upp
växtnäringsämnen redan belastade vattendrag eller attur genom
kväve läckerinte från de där energigrödor odlas. Medytor fortsatt
odling helsäd följer fortsatta läckageproblem. Energigräs harav
däremot mycket miljöeffektpositiv både då den odlas åker ochpåen
i anlagda våtmarker.
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Ändå kan med fog hävda helsädsanvändningvisst attman o. m.
kan under övergångsperiod,positiv kort bl. attvara en a. genom
den odlama vid jordbruksgrödor förviss energi-ger en vana
produktion. Viktigast för tillvänjningen emellertid halmen.är
Har väl skaffat kanför hantera halmbalar,sig rutiner attman

enkelt till hantera balar med energigrödor.gå över attman

behöverDet inte för ställa odlingnågra år såta än att attmer om
får inslag jordbruksgrödor för energiproduktion.ett stortman av

Omställningstiden emellertid betydligt längre för deuppföraär att
etanolfabriker, biogasanläggningar och energianläggning-övriga

för energigräs och halm, behövs för användningenar som av
grödorna. Energiskog och uppbyggnad fastbränsleanläggning-av

kräver också relativt lång tid. Därför det viktigt börjaattärar nu.

Endast politiska klarlägganden biobrânslenas framtid ochom
ekonomi kan få odlare och energileverantörer biobräns-påatt satsa
len. kanFormerna lämpligen engångsinvesteringsstöd förettvara
biobränsleanläggningar och tidsbegränsat introduktionsstöd påett
odlarsidan.

Kunskapsnivån8.1 .4 hos blivande aktörer

Trots diskussionen kring biobränsleanvändning iatt pågått
kanår konstatera15 vi kunskaperna biobränslenanärmare att om

deras möjligheter och begränsningar fortfarande ganskaär- -
bristfälliga.

Inför forcerad introduktion biobränslen fordras kanskeen av -
speciellt för västskåningar och korrekt informationmassiven-
kring energifrågoma. Centralt har antal informationsskrifterett
diskuterats mellan SNV, Vattenfall och Statens energiverkLRF.
har nyligen utkommit med informationsskrift energiskog.en om
Troligen kan Västskåne direkt använda detta eventuelltsig av -
med viss regional bearbetning.

på8.1.5 Synen biobränsletorv som

Att administrativt beslut befriats från koldioxid-torven ettgenom
avgift, till sig och brytningatt varje årtorven växer att torv sägsav
kunna förhindra läckage från vilande kanmetanav mossar
knappast få dölja brytning miljömässigt oacceptabel.att torv ärav
Brytningen förorsakar utflöden kväve och humusämnen.stora av
Det uppkommer landskaps-, flora och faunamässiga skador.
Humusämnena skadar djurlivet rinnande misstänksi Devatten.
också stimulera tillväxten giftiga mikroalger havet.iav
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Torvanvändningen brukar felaktigt koldioxid-positivanses ur
synpunkt. koldioxid SverigesUpptaget konstanti torvmossar ârav
under klimat.visst kan räkna med kunna hållaMan inteett att en
koldioxidbalans lika mycket det tillväxer.taatt ut torvgenom som
En exploateras, till Vad händerinte sig.torvmosse, växersom som
på mindre brytningsmässigt intressanta kompenserar intemossar

depå där brytning sker. Tidsskalan föruttagen stora mossar,
uppbyggnad sådan, brytning innebär nettomobiliseringär att en en

koldioxid.av

Torven ointressant använda stället koli for underär atto. m. en
övergångsperiod. Risken for låser vid torvanvänd-sigatt man en

med alla dessning miljökonsekvensernegativa detså stor attär är
bättre systematiskt från all användingavståatt torv.av

8.2 Möjligheter

Skall biobränslena ha möjlighet snabbt slânågonstans igenom,att
bör det inledningsvis Skåne. bori Västra Härnämntssom vara- -

Sveriges befolkning10 % finns den godapå % Här1 ytan.av av
jorden. finns läckageproblemen,Här behöver åtgärdas. Härsom
finns de korta transportavstånden.

8.2.1 Olika energigrödors miljömässiga kvaliteter

I det fyraprincip bioenergikällor diskuterats:är typer av som

energiskog, skogsavfall, skog och i halm och energi-viss mån-
fastbränsle kraftvärmeverk,igräs som

jordbruksgrödor for etanolframställning användas inomatt-
transportapparaten,
skogsavfall för metanolframställning användas inomatt-
transportapparaten,
jordbruksgrödor, halm, slam och avfall for fram-energigräs,-
ställning biogas användas ochinomatt transportapparatenav
för uppvärmning.

Gemensamt for alla biobränslen de inte någottyper ettärav ger
nettotillskott till atmosfárens koldioxidhalt. Om vi år20 använ-om
de TWh5 bioenergiår Skåne10 i Västra skulle detta innebära en-
minskad koldioxidbelastning koldioxidår.på miljoner1,5 3 ton-

Om jordbruksmark skall användas för biomasseproduktion har
fleraenergiskogsodling fördelar. jämförelseI med etanolfram-

ställning och biogasframställning kan med energiskog,man som
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bränns i fastbränsleanläggning, producera dubbelt sånästanen
mycket energi arealenhet. Energiskogsodlingen har alltsåper ur

energiperspektiv fördelarett rent framför andra energi-stora
grödor. Energiskog har också den fördelen den lager.sittatt är eget
Man kan skörda den efter hand under vinterhalvåret och använda
den direkt till förbränning.

Helsäd och energigrâs mindre ytenhet.energi Derasger per
energiinnehåll bättreutnyttjas fastbränsleanläggningari än om
de används biogas. Energigräset har markmiljömässigastorasom
fördelar.

finnsDet fem principiella alternativ för kombination energi-av
grödor och deras användning i Västra Skåne. Alla alternativen
har fördelar och nackdelar. Skillnaden i energimängd ytenhetper
för de forsta överväldigande.tre inteär

1. Energiskog
Fördelar:

Förbränningsprocessen väl utvecklad.-
hanterasKan relativt enkelt. Dock behöver tekniken ut--

vecklas.
God avkastning.-
Om förmår få fram aska och återfor denna till jorden,man ren-
klaras näringsämnesbalansen bra.

Nackdelar:
långTar tid etableraatt storaöver ytor.-

Skadar åkrarnas dräneringssystem, vilket odlingengör-
dåligt flexibel.
§kadar kulturmiljövärden.-
Ar beroende bra vattentillgång.av-
Landskapsbildsforändringarna kan uppfattas negativasom-
for dem, har traditionell kulturlandskapssyn.som en

Skog lövskog2.
Samma egenskaper energiskog med viktiganågrasom ovan men
undantag: inget odlarmotstånd, olika avsättningsmöjligheter,

rekreationsvärden ochstora estetiskt tilltalande slätten.på Men
tillväxtperioden längre energiskogens och dagslägetär iän är
skogsanvändning minst for dyr,% vilket dock kan komma50 att
ändras, bl. träñberlagen slopas.a. om
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Helsäd vete till förbränning3.
Fördelar:

mycket snabbt etableras och kan fyllaKan så energi-på sätt ut
grödenischen slättbygden.i
Är beroende god vattentillgång vilket deninte integör attav
behöver etableras ådalar och liknande områden medi stora
naturvårds- och kulturmiljövärden.
Skadar kulturmiljövärden.inga
Odlaren har avsâttningsalternativ.
God avkastning.

Nackdelar:
färdigutvecklad. Teknikför-Förbrânningsprocessen inteär

nyelse behövs.
läckageproblem.Fortsatta

Prisbilden.

Energigräs rörflen
Fördelar:

snabbt.Kan etableras relativt
aktiv komponent för det 50-procentigaKan uppnåattvara en

målet kväveavgång från land till hav. Kanfor minskning av
skapa marknad for från våtmarker.energigräsen
Skadar kulturmiljövärden.inga
God avkastning.

Nackdelar:
Förbränningsprocessen färdigutvecklad. Teknikför-inteär
nyelse behövs.

besvärligProblem vid torkningen, kan mycket våtasom vara
år.

Biogasproduktion med huvudsaklig bas5. gräs som
Fördelar:

miljömässiga värden, dåHar mycket näringsämnenastora
kan återforas till marken.

baseras traditionella jordbruksprodukter.Kan på
avfallGräset kan med fördel kombineras med från störreex.

livsmedelsföretag

Nackdelar:
Outvecklad teknik.

hektar jämfört med de ovanståendeLägre energiutbyte per
alternativen.
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bakgrundMot de gjorda jämförelserna kan alltsåav ovan man se
den traditionsbundne odlarenatt skulle välja alternativen igärna

ordning

helsäd ocheller skog,-
energigräs,-
energiskog-

medan användaren skulle välja

skog och energiskog,-
helsäd,-
energigräs-

Prisoptimeraren, inte till totala bara tillsystemet utansom ser
energiframställningen, skulle energiskogsförbränningsäga att är
bäst och biogasproduktion frånatt mark- ochsämstgräs är
vattendragsoptimerarens bästaval.

Slutsatsen blir det finnsinte något alternativ allatt givet att satsa
kraft på det gäller biomassaodling Skånes slättbygder,när i och att

därför bör olika kombinationer.påsatsa den lokalaI situa-man
tionen skall dock inte behöva bli rådlös det blir de plats-man -
bundna förutsättningarna, fäller det slutliga avgörandet.som

8.2.2 I linje med den livsmedelspolitikennya

Skall svenskt bioenergisystem fungeraett väl rad synvinklarur en
börjani 2000-talet det nödvändigt sådant arbetarär att ett systemav

med den livsmedelspolitiken och inte den. De närmastemotnya
kommer3 5 åren innebära storskaliga förändringaratt inom-

svenskt jordbruk och skogsbruk. Det under dessa 3 år5är som en-
nisch energigrödor kan föras detin i svenska landskapet.ny av

Det alltså harvi denär chansen, odlastora attnu, som ex.
energigrödor de platser,på där de samlad samhällsnytta.störstger

börMan det här utifrån tids-, och ekonomiperspektiv:se rums-

Tid: Införandet energigrödor påbörjasmåste inomav avreg-
leringsperioden. dennaNär period slut, har markägarnaär
gjort sina val och inriktat sig konventionellpå antingen
skogsodling eller högeffektiv matproduktion.

Rum: Energigrödeodlingen bör till de delar landskapetstyras av
där den samhällsnytta.störstgör sammantagen

Ekonomi: Förutsättningar för olika med energigröda-systern
odling och biomasseanvändning skapas.måste
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finnsDet tidsperspektiv. dagI deäven ett annat viktigasteär en av
orsakerna till den betydande kvävetransporten till havetvia åarna
de vintertid plöjda åkrarna. Betydligt arealer hållasmåstestörre

framtiden.i SNV förväntas därförgröna inom framtiden snar
föreslå viss minimiandel skallatt bevuxenytan vinter-en av vara
tid. kanDetta medföra stark ökning vallarealerna. Menen av om

enligtvi skallinte medverka till kött- och mjölkproduk-attovan
tionen flyttas från skogs- och mellanbygderna till slättbygderna,

hamåste vi de vallarealerna till något tillannat,nya ex.
energigräsodling.

8.2.3 Strategi ñir stöd till energignödor i landskapet

Biobränsleodlingen kan först och främst planeras utifrån lokaltett
geografiskt perspektiv. Biobränsle odlas deni omedelbara närheten

bioenergianläggningvarje för minimera transporter. Iattav
området där utanför odlas livsmedelsgrödor spannmål, potatis,
etc. ekonomiskt tål längre transporter.som

Livsmedel

Biobränsle odlas deni omedelbara närheten bioenergianläggning.varje Iav
området utanför odlas livsmedelsgrödor.
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Förslag fördelning energigrödor Sverigepå iav

och inledningsvisA: Både energiskag, lövskog, energigrâs
helsäd bör prioriteras.

prioriterasB. Här energigräs.
åkrarna bör bibehållas. PrioriteringC: Matproduktionen på av

energigröda.energigräs som ny
Väsentligen energigrödørD inga
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Nationellt bör odling och användning biobränsle koncentrerasav
till vissa områden. Med hänsyn till rad faktorer med storen men
vikt lagd direktapå och indirekta miljömässiga följder kan
Sverige delas in i olika områdengrovt med avseende på
energigrödor.

Område A:
dessaInom slättbygder finnstätortsnära goda förutsättningar på

sikt för energiskog. Helsäd lämplig energigröda medär på ytoren
kulturmiljövärden.stora Energigräs bör dessai områden priori-
i naturvårdsmässigtteras intressanta landskapsavsnitt och på

jordar med särskilt läckagerisk.stor

Område B:
Energigräs bör dessainom områden prioriterad energi-vara en
gröda, delvis klimatiska skäl, delvis allmänna naturvårds-av av
och kulturmiljöskâl.

Område C:
Inom detta område bör matproduktion framförprioriteras
energiproduktion åkermark.på Stimulansbidrag i olika form bör
här betydligt knappare i områdena ochA B. Energigräs böränvara
här prioriteras.

Område D:
Området ringa intresse dettaiär sammanhang.av

På regional nivå t. i Malmöhus län och Kristianstads län börex.
kartor där den prioriteradeupprättas, energigrödan anges.

Det beslutade stödet på krha för mark,10 000 livs-tassom ur
medelsproduktion, har speciellt värde för etablerandet biomasse-av
odling och borde utökas vid kontraktsodling, följer densom upp-
orda kartan. Energigrödeodling, avviker från denna karta,som
bör inte ytterligare stimuleras.

8.2.4 Olika anläggningsstorlekar

De platsgivna förutsättningarna bör få vilka anläggnings-avgöra
storlekar, kan komma ifråga. Dagens minst förvirradesagtsom
situation, där olika olikapå nivåer beskedexperter motsattager om
optimala anläggningsstorlekar måste läge därersättas ettav man

utgångspunkt bådetar i odlingsmöjligheterna och anläggnings-
storleken samtidigt. finnsDet goda möjligheter bioenergi-iatt

bådesystemet anläggningar denstora fast-typ storarymma av
bränsleanläggningen Malmöpå Energi, mindre anläggningar,
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tilleller säljashyras tillkommande avseddaSydkrafts utattex.
biogasfram-avsedda förkommunerna och anläggningarsmå

till lägen, därförläggassistnämnda kanställning. De gärna man
där dettill organiskt avfall,har god tillgång utöverrent ex.

livsmedelsindustrier.lämpliga odlingsarealer också finns

energiskogeventuellförLandskapsavsnitt

,

77 alt.000 ha

114 000 ha alt.

50 km20 30 400 10159 ha alt.000

sydvästfrån områdetbiomassahela behov täcktMalmö Energi kan sitt av
diagonalen.om
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8.2.5 Produktion och användning

Skåne bör vidare kunna bioenergiproduktionnå åker-utan påen
mark till TWhår.nivån närvarande5- 10 För användsupp

TWh bioenergiår0,5 de bådai skånelänen, och ytterligareca
TWhår0,5 kan I skogen finns därutöver drygt TWhårtas ut. 5

tillgängliga, vill och konkurreragå in med trä-om man annan
användning. Detta kan priset alternativ undertrots ett gottvara- -
infasningen fastbränsleanläggningar, då energiskogstörreav
inte finns tillgänglig tillräckligi omfattning. Skulle träfiberlagen
avskaffas, blir bilden för fortsatt utnyttjande skog förett av
bioenergi ljusare. Minskar dessutomvi förpacknings-avsevärt

skulleraseriet, icke försumbar del de skogs-sammantaget 5en av
kunnaterawattimmama användas bioenergi.som

kartanPå till har miljömässigt acceptabla områden förvänster
energiskogsskogsodling markerats. Om vid mitt-stannarman
alternativet ha och räknar100 000 med den måttliga produktions-
siffran torrsubstansha12 medton energiinnehållett av
4MWht0n TS skulle energiskogen kunna 5TWhår depåge
markerade områdena. Olika former energigräs, kvävefixeran-av
de vallar, helsäd kan ytterligare TWhår.5m. m ge

När Malmö planerarEnergi för fastbränsleanläggning vissen av
har där bundittyp, försig energiskog eller skog ochman annan

kol. Diskussionen kring övriga energigrödor därför ointressantär
vad gäller Malmö Energi.

8.2.6 Transporter

Ett de starkaste motstånden användning biobränslemotav av
baseras på uttalad misstro möjligheterna klaramot atten

alltförtransporterna energiförluster eller alltförutan stora stora
trafikstockningar. För biobränslen producerade Skåne ochi
använda Skånei skulle % energiinnehållet0,3 tillgå åt trans-av

motsvarande för olja frånporter Persiska viken och för%0,1är
kol från Australien minst %. Om0,2 under uppbyggnads-man
fasen skogsavfall långt bortifrån vilkettog troligen kommerinte

ske, jämföratt ovan skulle energibehovet för tilluppgåtransporter
då3 %, mil.transporterna 30var

För belysa vilka transportvolymer,att aktuella vid driftärsom av
storskaliga biobränsleeldade anläggningar, kan exempli-man
fiera med kraftvärmeverket, Malmö Energi planerar, ochsom som
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skall vilket kräverMW 200 MWth MWe1 .320 11 000120ge +
kubikmeter flis dygn. skulle ske med lastbil,Om transporternaper
skulle detta kräva med mindre fordondygn275 intransporter per
precis det SYSAV förbränningsanlägg-har till sinsamma som
ning. fordon med släp räcker det medTar 100.storaman

den bästa räckerMen transportmetoden Härjärnvägen. 2 4är -
dygnsbehovet flis.tågsätt för täcka Ett40 att trans-om vagnar av

med biobränsleterminaler längs befintlig järnväg frånportsystem
Malmö jordbrukslandskapet rationellt ochi skulle kunnaut ettge
miljöanpassat hanteringssystem ocksåinte bara för råvara utan
för returaskor.

Ökat8.2.7 importobenoende, bättre bytesbalans, Rirändrad
sysselsättning

biobränslesystem, Skåne,Ett sikt blir självförsörjandepå isom ger
möjligheter till miljöåtgärder, ekonomi,utvecklingstora av

plats och harGenom alla aktörer finns påtransportsystem attm. m.
samarbete arbeta betydligteller flera led kanett ettöver man

enklare med miljö, markanvändning och transporter.

totala värdet blirDet TWhår biobränsle efter5 10 ett genom-av -
kololja krMWh ungefärsnittspris på före skatt 800på 80 400 -

miljoner krår. direkt förstärkning bytesbalansen.Detta är en av
Samtidigt minskar importberoendet med motsvarandenågot 0,5 1-m3miljoner totalaolja dvs. ungefär landetsår, 4%2per av-

oljeprodukter.import av

Vilken vikt fäster hurvid detta beror givetvis på påman man ser
tyngden kring beredskap, trygghet ochi sidanåargument ena
viljan hos samhället landsbygd och andrabevara levande åatt en
sidan framtida eventuelltför fri konkurrens detiargument ex.
gränslösa biobränsleanvänd-Biomasseproduktionen ochEuropa.

skulle tillföra årsarbeten. Siffranningen regionen 1000 2000 är-
arbetarvill ha kvar människor deninte ointressant vi påom som

skånska landsbygden.
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Åtgärder8.3

8.3.1 Massivt stöd till biobränslegenombmttet i Skåne

Förslag: Gör under tidsbunden övergångsperiod storen en
statlig ekonomisk försatsning få bio-igångatt
energianvändningen i Skåne.Västra

Ansvarig: Staten
Kostnad: miljoner100 kronorår under till Malmöår3 Energi

för deras planerade biobränsleanläggning i 300
MW-klassen,

miljoner50 kronorår under tillår västskånska3
energigräs-halm-helsädsanläggningar i 10 30-
MW-klassen,

miljoner kronorår10 under till forsknings-10 år
och utvecklingsarbete och demonstrationsanlägg-
ningar for biogas.

Bakgrund
Först behövs politiska beslut, möjliggör och bekräftar attsom ex.
Malmö Energi-anläggningen skall byggas. Därefter följer en
5-årig uppbyggnadstid. Själva uppbyggnadsfasen blir problema-
tisk. För det första måste Malmö Energi förstå risk-visstett
tagande, bränslet finns inte framme, det fullskaligaännu systemet

inteär detännu För andraprövat etc. måste underman upp-
byggnadsfasen använda träråvaror från kringomrádenett större
och kanske kol. Det stöd föreslårrentav vi Malmö skallEnergiatt
få för uppbyggnadsprocessen bör beviljas endast under förut-
sättning långsiktiga kontraktatt hela bränslebehovet skriv-ärom

med odlarna i området sydväst diagonalen Skånekartani ina om
texten ovan.

Förbränningen halm,energigräs, helsäd och motsvarande iav
medelstor skala 30 börMW också stödjas. rimligtDet är att
förvänta sig den första anläggningenatt kommer ha lågatt
verkningsgrad dock förutsätts samproduktion och el.värmeav
Om tekniken verkar hålla det gäller och torkning,när transport
går vidare och dubblerar anläggningen. Detta kan ske föreman
jordbruksavregleringsperiodens slut. Strävan bör efterattvara
hand till relativt del användastor ochenergigräs halm. En total
övergång till energigräs inte lämpligt med tankeär på att vete är
torkhärdigt och troligen har bättre produktionsresultat under

ochtorrsomrar i torkkänsliga landskapsavsnitt. Möjligheten att
använda halm förbättrar driftssäkerheten.
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bör ocksåmindre anläggning biogasframställningförEn prövas.
livsmedelsindustri kommakan avfall från jordbruk och inHär

skulle kunnatillsammans med Med biogasenergigräset. man
tillklara hela kedjan och alltså återföra näringsämnenaäven

jorden.

Odlarsböd8.3.2

övergángsstöd till de odla-extrastödhaFörslag: kr i5 000 som
bioenergianläggningar, gårnärområdeti somre av

biobränsleodling.till kontraktsbundenöver
StatenAnsvarig:

Bakgrund
detpresenterad ViBakgrunden avsnitt 8.2i att ärär anserovan.

odlingarkombinationen mellan anläggningar och ettänsnarare
vill påverkabörlösryckt odlarstöd, prioriteras, manomsom

kompletteraStödetintroduktionen bioenergi. avsett attärovanav
dåkrha, utgårdet redan beslutade generella stödet på 0009 som

markanvändning.bytslivsmedelsproduktion mot annan

på kol underfrån energiskattenBefrielse den allmänna8.3.3
biobränsleninfasningsperioden till

§komplementetmöjligheten användaFörslag: 2Utnyttja att a
till lagenkraft den 1987som trädde i januari1 om

tillenergiskatt 1974:992nedsättning allmän attav
från energi-Energi-anläggningenbefria Malmö

underanvändasden mängd kol,skatt måstepå som
tillvillkorasinfasningsperioden. Nedsättningen att

såvida ökningenåterbetalningsskyldig inte avvara
kontraktsbundnaföljer denbiobränsleandelen

med odlarna biobränsle.planen av
StatenAnsvarig:

träfiberlagenSlopa8.3.4

Slopa träfiberlagen.Förslag:
StatenAnsvarig:

Bakgrund
biobränsle-denfunktion förhämmandeLagen utövar numera en

miljöanpassade energisystemframtidaanvändning, vårtsom
bl.och föreskriverutfärdades den juni 1987kräver. Lagen 11 a.:
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Denna lag tillämplig på användningenär träñberråvara.av
Lagens syfte motverka bristerär att inom skogsindustrins
råvaruförsörjning.

2§ Med träñberråvara dennai lagavses
rundvirke,
sådan2. råvara härrör från rundvirke.som

Bark inte träñberråvara.utgör

3§ Träñberråvara får inte tillståndutan regeringen eller denav
myndighet regeringen bestämmer användas isom

eldningsanläggning eller anläggning för framställning- av
trädbränsle användningen träfiberråvara tilluppgårom av

m3minst fast10 000 mått kalenderår,per
skogsindustriell anläggning användningen träfiber-om av-

m3råvara uppgår till minst fast200 000 mått kalenderår.per

Regeringen får meddela föreskrifter undantag frånom
kravet på tillstånd för sådana fall där prövning bedömsinte
nödvändig för tillgodose syftet medatt denna lag.

Ökning8.3.5 beredskapen ñir snabb introduktionav av
biobränsleanvändning

Förslag: Allehanda åtgärder för möjliggöra biobränsle-att
introduktion inom fåtal lånett år: till odling av
sticklingar, fastställande funktionskrav ochav upp-
handling planterings- och skördemaskiner, FoUav
kring skörd, lagring, förbränning och förgasning

olika energigrödor utbildning rådgivare,samtav av
användare, odlare, politiker fl.m.

Ansvarig: Staten, Statens Energiverk, kommunförbundet,
Hushållningssällskapet, LRF, Bio Syd fl.m.

Bakgrund
Tidigare utvecklingsarbete har varit småskaligt och lång-mer
siktigt. Det dags för stödär inför direkt produktionsinriktadnu en
fas. Aven utbildning väsentlig dettaiär sammanhang.
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ThomasharMiljödelegationenoljemålningar. engageratTvå sjuav
denvästskånska sådelar den utillustreraStrömdahl för naturen seratt somav

nedan. Härkunna uti är tematden skulleochdag ovan såi morgonsesom
energigrödor.biobränslen
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9 Mark och vattendrag

Skåne de artrikaste landskapenär ett Sverige.i Det sedanärav
lång tid tillbaka kulturlandskap medett åkrar, och hag-ängar
marker. Detta innebär å sidan urskogens djur ochatt växterena

Åhar fått begränsatett andra sidan harutrymme. landskapet
berikats med flora och fauna de öppnaen som gynnas av
markerna. Kulturlandskapets biotoper har därmed kommit att
innehålla helt artkombinationer och ofta blivit artrikare deännya
marker varit opåverkade människan.som av

Under de hundra till hundrafemtiosenaste haråren påverkan av
landskap och vattendrag och i många avseendenaccentuerats gått i
negativ riktning, Till detta har lagts problem med ochvatten-
luftburna föroreningar. Det gäller till kanvi behållaatt att ettnu se
landskap

for långsiktigt hållbar råvaru- och livsmedelsproduktion,en-
med miljö hälsomässigt tillfredsställande,ären som-

rekreativa och kulturella värden ochsom ger oss-
där biotoper inte och kan fortleva.utarmas arter-
; Q4-frå-Xi. ...K

Gödsling minskar artrikedomen i våra hagmarker. Genom miljöersättning kan
den enskilde markägaren kompenseras, han håller betesdjur och inteom
gödslar. På detta kan den, brukningssättsätt sitt producerarävensom genom
naturvärden, möjlighet fortsätta sitt lantbruk. Miljöersättningar kanatten
också användas för bevara speciella naturvärden i skog ochatt ex.
våtmarker.
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livsmedels-svenskbeslutade avregleringenriksdagenDen avav
sydsvenskaföljder detomfattande ifåproduktion kommer att
möjlighetergodaavregleringen finnsförlandskapet. Inom ramen

avregleringeninnebärSamtidigtförändringar.uppnå positivaatt
naturvårdenspillomiljövärden kan till integårisk för att omen

Naturvårdsplanersamhällsplaneringen.rollbetydande ifår en
vattendragen,och måstemarkenmiljöskyddsplaner, beröroch som

och kom-statligaekonomiskt denförankrade iväldärför vara
munala planeringen.

Problem9.1

naarkanvändningenFörändringar av
Underhistoria.har långlandskapFörändringarna i vårt en

dominerades1800-talettill börjanmedeltiden och fram av
barasjälva åkernjordbruk därSkånemarkanvändningen i ettav

matproduk-användes förarealmindre del den somavvar en
mindreellerde hävdadeHuvuddelentionen. ytorna var merav

skedde förflyttningslåttermarker.betes- och Detträdbevuxna aven
till åkern.och inbetesmarkernafrånväxtnäringsämnen ângama

Äng åkers moder.var

áker- ochmellan1800-talet ändrades proportionernaUnder
medkomförändringenradikalt. den viktigastefodermarker Men

Åkerns foder-beroende1900-talet.handelsgödseln börjani avav
slåkunde dåjordbruksförbättringarmängdmarken bröts. En

ochsjöaråkermark sänktes mångavinna vatten-igenom. För att
fick till följdrätades. Handelsgödseldragen att

radikalt,åkern kunde höjasproduktiviteten på-
syd- och mellansverige,arealer framför alltomfattande i som-

överfördes tillslåttermarker,ochtidigare fungerade betes-som
skogsbruk,produktivtett

med demhelt ochslåttermarkema försvannbetes- och nästan-
ochartrik och speciell flora fauna,en

och bekämpnings-gödslingenblev monokulturer,åkrarna-
omgivande ekosystemendepåverkade dessutommedlen

ochnegativt
frånkväveurlakningledde tillgoda kvävetillgångenden-

havsmiljö.stördoch därigenomjordbruksmarkema en

landskapetfick alltså ökat iSkogsbruket ett utrymme genom
kultur-det gamlainnebarjordbruksrationaliseringen, vilket att

harVidarestryka foten.och fick pålandskapets djur- växtarter
innebärnaturskogen. Dettaskogsbruket också expanderat i attin

blivitpåverkadtill mindreoch fauna bundenflora naturäven
utsatt.
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Efter andra världskriget har utvecklingen jordbruket styrtsav av
rationaliseringsmål effektiviserat markanvändningen.ett som

har lettDetta till kunnat öka produktion livsmedelvi våratt av
fall bekostnadi många naturvärden.avsevärt påtyvärrmen av

Skånes% ytaav
100
90

80
70

60

0
gggoooooooooooår
r-oomâaåååâåååââ

0-4 v-l r-l u-a u-t Nr-i .-4 w-c u-c F4
gödsladåker

E röjgöds.åker
Il] äns
E] betesmark
. gödsladbetesm.

modernt skogsbr
E utnyttjad skog
U outnyttjad mark
E] urban mark

Markanvändningen Skåne underi perioden Kr. Från cirka700 1984 åre.-
1550 bakgrundsmaterialet, vilkenpå figuren grundar hämtat frånär sig,
statistiska och skrivna källor. Däremot materialet översiktligt före årär mer

då1550, framför allt pollenanalys för beräkna de olika mark-använts att
utbredning. De pilarna pekar depå finns kvar marktypernas tre rester som av

med höga naturvärden Skåne. Gödsladi åker, modernt skogsbruk och urban
mark dominerar dag markanvändningen.i

Naturvårdsarzsprüket
Naturvården har hävdasvårt andrasina intressenatt gentemot
anspråk ställs landskapet.på Människan har alla tiderisom
utnyttjat landskapet olikapå Från mednöja sig enbart bosätt. att att
och ha föda for dagen, har människan skaffat alltsig fler anspråk.
Efter hand befolkningen ökat har anspråken kommit attsom
konkurrera med varandra. Idag ställer huvudsakligen fyravi
anspråk på markanvändningen:
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bebyggelseanspráket-
naturresurserutvinningsanspråket utnyttjande av-

med naturresurserresursbevarandeanspråket hushållaatt-
och biotoper.naturvárdsanspråket att bevara arter-

och kanNaturvårdsanspråket det eftersatta svårt attmestär vara
det huvudsakligenhävda anspråk. ställerövriga Vigentemot av

bevara delarfriluftsmässiga och etiska skäl också för att avmen
direkt värderas ikulturhistoria. kan alltsåvår Det inte

omväxlandeekonomiska landetsDäremot vi naturtermer. vet att
lockar och därmed inkomster till Sverige.turister

naturuårdsan-ställerFågelskådning Skanörs Alltpå Ljung. större grupper
språk, och behovet naturområden Västra Skånei växer.av

ekonomiskannorlundaOmdaningen ochEuropa gör att en nyav
ellervill detsnabbt kommer till antingen viomgivning mötesoss

komma undan.globala hellermiljöproblemen kan vi inteej. De
därför ocksåArbetet med de miljöfrågorna måste ettgröna urses

internationellt perspektiv.

Hotade arterøch biotoper
artrikaste områden. MenSkåne fortfarande Sverigesär ett av

hotade till sinunika for Sverigevilkamånga vissa ârarter ärav --
fortlevnad,derasliksom de biotopervissaexistens, styrsomav

havs-sandrevlar,kalkfuktängar, marsk,extremrikkärr,ex.
beståndäldrestrandängar, fuktängar ådalar vissai samtstörre av

âdellövskog.
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Närsalters inverkan
Det moderna jordbruket, trafiken och avlopp huvud-tätorternas är
källorna till de mängder kväve dag förs haven.i i Vistora utsom

tämligen forsvarslösa detta, eftersom utdikningär vimot genom
har gjort med de kvâvefâllor, tidigare fanns ioss av som
landskapet formi sjöar och våtmarker.av

Kärrsnäppan beroende betade våtmarker och strandängar. Antaletär av par
har halverats sedan början på 1970-talet. häckade Västra1990 100 ica par
Skåne.

Även mageroch biotoper anpassade forarter mark far illa. Det
västskánska kvävenedfallet på kgha flora mindre20 våröver gör
varierad.

Vattendragen
Utdikning våtmarker, sjösänkningar och ochuträtningav
kulvertering vattendrag har minskat arealen vátmark. Så harav

Söderslätts vátmarksareal minskat från börjani10 15 %ex. av-
1800-talet till dag.% i Vattnets uppehållstid1 innan det havetnårca
har minskat, vilket bl. innebär denitrifikationen blir liten.atta.
Konsekvenserna utdikningarna för och djurliv har varitväxt-av
mycket stora.

Försurning
Försurningen Skånei Västra orsakas huvdsakligen nedfalletav

svavel- och kväveforeningar. Skogsmarken försuras olikaiav
grad beroende vilketpå trädslag dominerar. Granskogensom
forsuras snabbast. Pâ sikt kan skogen drabbas allvarligav en
produktivitetssänkning och floran.utarmningen av
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Bekämpningsmedel
det skånska jordbruketI används avsevärda mängder bekämp-

ningsmedel. Tidigare har bekämpningsmedlen svårned-varit
brytbara och anrikats näringskechorna. problemi Detta påär väg

försvinna. Däremot kvarstår problemen med giftverkan iatt
och människor, då bekämpningsmedlenpånaturen ex. genom

ovarsamhet kommer vattendragen. kan ocksåi Vissaut rester
återfinnas livsmedel.i

Grundvatten
SkåneVästra har förmånen med naturligt ochatt utrustat ettvara

fördelaktigt skydd för flertalet ochsina vattentäkter. Leraav
har de flesta vattentäktema fortfarande detort imorän att är

helt opåverkade och bekämpningsmedel.nitratnärmaste av ex.
En nackdel emellertid goda skydd främstvattentäkternasär att
inverkar fördröjning grundvatten-mellan utsläpp ochsom en
påverkan. Det kan flera decennier, sekler, innanta rentav
grundvattnet påverkas. skada den ytterligtMen uppstår,när ären
svår att reparera.

Bristpá rekreationsmark
SkåneVästra det område Sverige har särklassi i minstär som

allemansrättslig mark haperson,här finns bara 0,4per person ca
vilket kan jämföras med Stockholmsregionen där det finns ca

haperson. realiteten tillgängliga allemansrâttsliga3,0 Den i
marken har eftersomminskat under de decennierna,senaste
tidigare gammal skog och betesmark har med svår-ersatts

därmedframkomlig ungskog. Samtidigt har fritiden ökat och
behovet allemansrättslig mark.av

Möjligheter9.2

Ideella krafter och jord- och skogsbrukare med naturvårds-
bidrarintressen till behålla betydande naturvärden i vårtatt

landskap. Insatserna dock otillräckliga för positivanåattär
effekter landskapet dess genomgripandepå i helhet. behövsDet en

den Nordiska Ministerrådet förordar i sinstrategi typ,av som
förstärkaMiljörapport Med hjälp denna kan1989:5. av man

effekterna detde förändringar inlettspositiva senasteav som
ochårtiondet. hör bekämpningsmedelDit minskad användning av

gödsel och ökat ekosystemen mark ochmedvetande iett vatten.om

9.2.1 Strategi för och kostnadsfördelningansvars-

vilkaBetrakta nedanstående innehåller områdenpyramid iDen
olikade olika anspråken markanvändningen kanpå anses
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viktiga. Landskapet kan delas fyra olikain i avsnitt. I områdena
bör naturvårdsanspråket3 tillmätas avgörande1 betydelse.en-

Nationalparker och referensomráden för kulturlandskapet
Reaervat
Landakapsausnitt med särskilda ekologiska värden
Övrigt landskap merparten
Urban mark och andra hårdgjorda ytor

I nationalparkerna och referensomrádena ska naturvårds-
. anspråket dominera helt och kostnaderna för detta bör täckas

med statliga medel.
I behöver ambitionerna2. högt ställdasåreservaten attvara
generella miljöersâttningar räcker till skötsel-inte för
intrången och den erforderliga speciella skötseln. Kost-
naderna ska handförsta täckas medel.i statliga Vissaav
kommunala medel kan tillkomma.

landskapsavsnittenI med kan3. särskilda ekologiska värden
resurshushållnings- och naturvårdsanspråket såanses vara
viktiga utvinningsanspråket får därefter.sigatt anpassa
Miljöersâttningar ska användas för täcka kostnaderna.att
I vardagslandskapet det utvinningsanspråket4. är som
dominerar. Men naturvård och miljöskydd behövs här.även
Miniminivån fastställs den generella lagstiftningen.via
Urban skallmark få de landskapsavsnittinte gripa in i5. ärsom

betydelse för naturvärden.av

Många har statlig ochgånger i kommunal naturvård haft högtman
ställda ambitioner, tillräckliga ekono-inte motsvaratssom av
miska behöverMan modell visarresurser. nu en som vem som
skall betala vad. kan strukturerasDen följandepå sätt:ex.
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3 421
Vardags-EkologisktReservatNationalparker

landskapetviktigaoch referens-
områdenområden för

kulturlandskap
staten

s

kommunerna

markägare
o.

Statencirkel betydernaturvärden. StorförAnsvarsfördelningen stort ansvar.
Mark-områden.ekologiskt viktigaochnationalparkerhuvudansvarhar i

vardagslandskapet.har huvudansvaret iägaren

3 421
Vardags-EkologisktNationalparker Reservat

landskapetviktigaoch referens-
områdenområden för

kulturlandskap
skötselanslagmiljö-inköpinköpstaten

skötselanslag ersättningskötselanslag
intrångs-
ersättning

skötselanslagmiljö-inköpkommunerna
skötselanslag ersättning

intrångs-
ersättning

generellagenerellaochgenerellamarkägare
reglerregler;specifika regler

Förlandskapsavsnitt.olikaför och kommun inomEkonomiska åtaganden stat
inkomster.bortfallinnebärakan regler visstenskilde markägarenden av

samlad9.2.2 En syn

utfördaförmarkägarebetalaanvänds tillMiljöersättningar att
behövs framöverUppskattningsvisoch naturvårdstjänster.miljö-

positivadagenslandet förhelamiljard kronor i attåret1 omca
utifrånberäknatbeloppbevaras. Dettamiljövärden skall kunna är

följande faktorer:
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den pågående rationaliseringen och generationsbytet skersom-
inom jordbruket redan dag,i

fortsatt nerläggning jordbruksforetag ochen av-
näringshalten havsmiljön ska halverasi enligt riksdags-att-

beslut.

Brukaren, höjer miljövârdena markpå sin välsom genom
genomförd markvård, skall kunna tillgodoräkna dettasig
ekonomiskt. Forsknings- och utvecklingsinsatser behövs for att
rationalisera naturvårdsarbetet. Hittills utbetalade NYLA- och
NOLA-anslag bör utvärderas naturvårdsmässigt. Forskning
behövs likaledes kring den praktiska skötseln NYLA- ochav
NOLA-markerna. Målet miljöeffekten satsad kronaär att per
skall bli högså möjligt, och skall kunna hittaattsom man
kombinationslösningar. ändradeDen markanvändningen bör

optimeras för naturvärden, miljöskyddet,snarare summan av
kulturmiljövården, energipolitiken och for delarna.turismen än

miljöarbetetJordbruket kan bli kraftpositiv i ocksåatt taen genom
hand sådana miljöproblem det självinte för,om som ansvarar

del kvävenedfallet. Genom jordbruket kommeratt attex. en av
producera såväl energiråvara och tillika aktivmat som vara
naturvårdare, bör det framöver aktiv komponent i ettses som en
medvetet markanvändningssystem. skogsbruket börInom på
motsvarande trâråvaruproduktion, miljövård och behov försätt
friluftsliv och turism helhet.ses som en

Våtmarkerna fungerar naturliga reningsverk för främst kväve följersom som
åarna till havet. Det det viktigaste skälet bevara och återskapaär att
våtmarker. Dessutom finns naturvårdsskäl, då många utrotningshotaderena

knutna till våtmarkerna.arter är
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och värdefulla biotoper,viljan finns bevara flertaletOm att arter
ambitioner ochmed högt ställdakrävs också antalett naturreservat

dettamedel. Huvudansvaret förlångsiktigt statens,avsatta är men
förmedverkaockså kommunerna kan att ta ansvargenom

regionalt och lokalt värde.områden meraav

fånga kväveVåtmarker har förmågasinutöver att urupp
förhindrarmiljövårdsvärden.vattendrag också andra De att

och fungerarsnabbt havetiutvattnet transporteras som
och djurarter,deMångautjämningsreservoar. ärväxt- somav

alltsåhotade. finnstill våtmarksbiotoper, idag Detknutna är
starka skäl för bevara våtmarkerna.att

Gnmdvattensltydd9.2.3

föroreningar.behöver varaktigt skydd DettaGrundvattnet ett mot
markanvändningen irestriktioner rörandekan nås genom

Jord-grundvattenförekomsterna.inströmningsområdena för
överföras till betes-bruksmark närheten grundvattenfält kani av

mark och skog.

grundvattentäkterde i Västraakut viktigaste skydd förDet ettär
kanför den dagliga vattenförsörjningen. Man inteSkåne stårsom

med Bolmenvatten. Därheller försumma de områden, försörjssom
främstskick,behöver hålla de vattentäkter i gott ärsomman
skydda deavsedda reservvattentäkter. Dessutom måste mansom

kvalitetinfiltreras, förområden där Bolmenvattnet att vattnets
skall förbättras.

nitrathaltenUndersökningar Kristianstadsslätten har visatpå att
djup. finns ingenock långsamt Detpå 50 70växer även mom- --

gällaförhållande skulleanledning motsvarandeinteatt tro att
förhållandena föremellertidför Skåne. Mera akutVästra äräven

grundvattentäkternagrundvattnet där de ytliga inordväst,i grus
Brunnbyfältet Höganäsoch sand har dåligt naturligt skydd. iett

Kvidingefáltet,fått nitrathalter.har grund högapå sinastängas av
Åstorp känslighetharförser och Klippan med vatten, sammasom

inverkanmöjligt skyddasBrunnbyfáltet och bör långtså motsom
från såväl jordbruk trafik.som

Örbyfältet exempel. hämtarHärsöder Helsingborg ett annatärom
Bolmenvattnetegentligen infiltrerar barainget vatten utanman

Örbyfält skulleskadatförbättra vattenkvaliteten.för Menatt ett
meddockgrundvattentäktlika obrukbart skadadsom envara -

användamöjlighetendå skulle kunna tillskillnaden attatt taman
Bolmenvattnet direkt.
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Åtgärder9.3

Nedan framförs antal åtgärdsförslag. strukturellaVissaett stort är
förslag, främst underlättar genomförandet de praktiska for-som av
slagen. Nedan exempel vad dessa förslag kan leda till.påges

Fárarlerochbiotoper-
Att kan bevaras, och underlagen för de politiskamerparten att
besluten kring detta innehåller sammankoppling mål ochen av

de här föreslagna kommerUtan åtgärderna endastresurser.
hälften naturbetesmarkerna och slåttermarkerna kunnaattav
behållas. Naturskog huvudsakligenkommer finnas kvar baraatt

Söderåsenpå om SNV:s nationalparksförslag går igenom.

För näringshalten i ekosystem eutrofieringen
Att kan nedskärning kväveutsläppenuppnå 50-procentigman en av
till havet. Målet knappt till först mellan ochnås 1995 2000 2010.utan

Försuming
Förslagen berör försurningen utsträckning.inte i någon Destörre
kan dock åstadkomma bromsning försurningen vissaen av av
skogsmarker.

Bristen på rekreationsmark. Förödelsen kulturlandskapetav
Dagens värden kan behållas och fall utökasi vissa t. ex. mer

rekreationsmark.tätortsnära

Hälsoskydd
Det enda förslag med anknytning till den fysiska hälsanvi reser -
förbud halmbränning betyder för allergiker tillmånga tvåmot en-

människovärdiga månader år.vunna per

9.3.1 strukturella förslag

Förslag: Principer Rh- landskapets framtida utnyttjande
Länsstyrelserna, kommunerna och SNV skall i
samband med utarbetandet naturvårdsplanerav nya
tillämpa planeringsgång kännetecknaden av:

tydliga avsikter,-
klar ansvarsfördelning,-
kostnadsrelatering naturvårdsmålen ochav-
redovisning olika avvägningar mellan ut-av-

resurshushållnings-vinnings-, och natur-
vårdsanspråk.

Ansvarig: Stat och kommuner
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lövgrodan bara södrautrotningshotad Sverige. Den finns iiär art numeraen
Skåne och då främst utmtningshotad.I Västra Skåne den akuti öster. är

Bakgrund
Förslaget anknyter till den tidigare beskrivna modellen, där stat,
kommuner och enskilda rad olika metoder skall klara demed en

ocholika markanvändningsanspråken med bevarade natur-
arbetsgángmiljövärden. nödvändiggör tydligDetta inne-en

hållande följande moment:

Kvantiñering skyddsvärd natur.av-
till hurKlassificering landskapet fem med hänsyni nivåerav-

skallnaturvärden och miljövården olika landskapsavsnitti
bedrivas.
Uppdelning och enskilda förmellan kommunansvaret stat,av-
skilda naturvårdsátaganden.
Kostnadsberäkning olika ambitionsnivåer for naturvärdenav-

statlig, kommunal och enskildpå nivå.
Politiska beslut statlig, kommunalmedel för naturvård påom-
och enskild nivå.
Anpassning ansvarsfördelningen de ekonomiskautifrånav-

ochställs till förfogande kommunstat,resurser som av
enskilda.
Utarbetande den definitiva naturvårdsplan, motsvarasav som-

den medelstilldelning slutligen utfaller statlig,påav som
kommunal och enskild nivå.
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Förslag: Kommunal kvävepool
Kommunerna föreslås få inom förrätt att ramen
fastställda utsläppsgränser kapitelse Särskilt
miljöskyddat område övergripande förta ett ansvar
mängden kväve kom-transporteras utsom ur

Skatter, avgifter och åtgärder samordnas.munerna.
Ansvarig: Stat och kommuner
Kostnad: Totala kostnaden för utbyggnad reningsverk,av

våtmarksrestaurering och -skötsel och utökningen
den vintertid bevuxna marken miljo-150 300ärav -
kronorår. Fördelning depå svår-tre posterna ärner

förutsägbar med kvävepoolenvitsen optimeraär att-
medelsanvändningen utifrån platsbundna förutsätt-
ningar. Våtmarkema lär totalt kräva miljoner70ca
kronorår.

Bakgrund
Stora mängder kväve förs idag havet.i Riksdagen har beslutatut

halvering denna tillförsel. kommunalPå harnivå initia-om en av
huvudsaktiven i inriktadevarit effektiviserapå detreningenatt av

kommunala avloppsvattnet. Dessa bör fortsätta,ansträngningar
de kan bara avlasta havet med kvävetillförseln.%15 25men av-

Resterande kvävetillförsel kommer från diffusa källor. En
betydande ökning den vintertid bevuxna åkermarken ärav en
viktig och framkomlig för minska kvävetillförseln tillväg att
haven. En framkomlig minska den diffusa kväve-väg attannan
tillförseln till haven återanlägga våtmarker.attär

Västra Skånes kommuner föreslås därför ekonomisk opti-göra en
mering mellan de möjliga åtgärderna för kväveretention.
Platsbundna förutsättningar bör få Om våtmarks-restau-styra.
rering fördelaktig jämfört med långt driven reningsverks-är en
teknik skall våtmarksanvändningen Omprioriteras. lag-
ändringar krävs för detta, skall sådana genomföras. Staten bör
stimulera, inte motverka, utveckling kommunala kväve-moten
pooler. Praktiskt kan förfarandet bli följande.

Länsstyrelserna gränsvärden för kväveinnehålletsätter iupp-
de vattendrag kommun.utsom passerar ur en
Länsstyrelserna överför årligen till kommunerna medel för-
kväveretention. Denna beroende den belastningärsumma av

kommunens mark och vattendrag för.utsattaärsom
De medel skall användas för kväveretention fråntassom-
transportsektorn, avloppsavgifter och jordbruket. Till dessa
kan också läggas vissa naturvårdsmedel kväveretentions-om
åtgärderna ifråga naturvårdsvinster.storager
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förfogande,får till sittkommunmedlen,pooladeDe ensom
kostnads-blir såkväveretentionenskall användas så att

ske renings-principmöjligt. kan ieffektiv Detta genomsom
mark.vintertid bevuxenvåtmarker ellerverk,

miljö-skogsbruket förjordbruket ochtillErsättningFörslag:
verksamhetåtgärder ochRirbäurande

till brukaremiljöersättningutbetalarSamhället som
Under-värdefull sespecielltsköter natur även

1990:95].[SOUvattendragMark ochlagsmaterial
miljard kronortillbehovetårligaTotalt det 1uppgår

kronor.miljonerSkåneför Västra 94varav
StatenAnsvarig:

kronorårmiljonerKostnad: 94

Bakgrund:
till denutgårekonomisk ersättninginnebärMiljöersättning att en

naturvärdena.markbrukare sköter sin på ett sätt gagnarsomsom
skötselålderdomlig, extensivsådan skötselOfta innebär merenen

bruknings-konventionelltmedinkomstbortfall, jämförtoch ettett
ochobyråkratisktbådeharMiljöersättning visat sig ettsätt. vara

olikakänd denaturvård. Bäst typerfå till ståndeffektivt sätt att av
k.dende åren,framvuxit senaste årmiljöersättningar, s.somav

hävdenstimuleratill förkommitharNOLA-ersättningen, attsom
statlig,har varithagmarker. Ersättningenogödslade ochängs-av

kommunalamedkompletteratsdenhåll landet harflera ipåmen
områden,till andrautvidgasbörmedel. Miljöersâttningar även

inriktning påvåtmarker ochnyskapadehävd annanenavex.
skogsbruket.delar av

naturvårdsplaneringKommunalFörslag:
naturvårdsbudgetarna, såkommunalaFörstärk de

kulturmiljövård.ochmöjliggördessa natur-att
Ansvarig: Kommuner

kronorårmiljonerKostnad: 30

Bakgrund
följande:kulturmiljövård förutsätterochKommunal natur-

inriktatlångsiktigtförkommunek0logerAnställning ettav
behovetdemokrati,Miljö ochkapitelarbete jämför också om

miljö-samspeletutvecklingenförbeslutsunderlagbättre avav
arbetsuppgifter:kommunekologensExempeldemokrati. på
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tillhandahålla kunskap naturvärden kom-iom-
munen,
tillhandahålla kunskap speciellt hotade bio-om-

och kommunen,inomtoper skötselnarter samt
dessa,av

huvudansvar för naturvårdsplanen,-
arbete med den kommunala översiktsplanen,-
företräda naturvärden vid planering ändradav-
markanvändning och exploatering kom-i

ochmunen
försöka värdera de ekologiska effekterna av-
olika arbetsföretag inom kommunen.

Att kommunala2. naturvårdsplaner tydligt hurvisar lång-man
siktigt skall säkerställa biologiskt, geologiskt och kultur-
historiskt värdefulla miljöer. Dessutom behövs listor deöver
nationellt och regionalt hotade och biotoperarter existerarsom
inom respektive kommun, så speciella naturvårdsinsatseratt
kan riktas dessa.mot

ÄndringFörslag: i 26 § NVL, regeln ersättning på grundom
pågående markanvändningatt försvå-avsevärtav

ras
Denna bör relateras till hela brukningsenheten och
inte dagi endast till den berörda delensom av
fastigheten. Förslaget innebär återgång till rätts-en
läget 1987.

Ansvarig: Staten

Bakgrund
Ersättning enligt deNVL falli pågående markanvändning avse-

försvåras ändrades i sambandvärt med införandet PBL 1987.av
Före 1987 utgick ersättning enbart markanvändningenom avse-

försvårades i relation till helavärt fastigheten. Numera räcker det
markanvändningen försvåras den berördapå delenavsevärtom
fastigheten. Denna förändring ersättningsreglerna harav av

inneburit flyttat avsevärd delatt det ekonomiskaöverman en av
för naturvärden frånansvaret markägarna till det allmänna. I

praktiken innebär detta markägaren sällan kan åläggasatt att ta
någon omfattande naturvårdshänsyn, eftersom denna oftastmera
försvårar pågående markanvändning det berördainom skiftet.
Att betala efterersättning denna regelut innebär orimliga kost-
nader för naturvärden. Följden har blivit tillbaka förett stort steg
möjligheten bedriva naturvårdshänsynatt vardagslandskapet.i
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Stubbskottsängenbilden.Kumlatofta övre ärvidskånsk stubbskottsängEn
cahuggesregelbundetträdståendemed glestslåtterängtyp nersomaven

klenvirke.hö ochtid bådeäldrefick iFrån stubbskottsängenår.20:evart man
äldreberättakanexempel påStubbskottsängen naturtypär ett omsomen

ochdjur-och sällsyntaHär finns också många intressantahushållning.tiders
naturvärdenförbådealltså intressedetta slag harMarker ettväxtarter. av

kulturminnesvården.och
fastighet iNaturvårdsförbundsSkånesbilden hur påDen undre visar man

tillslanornaanvänderochstubbskottsänglägerskola sköterunderHörjel enen
demon-hushållningoch äldreSambandet mellanstaketbygge. naturenett

för barnen.på så sättstreras
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Förslag: Bättre tillgänglig och utökad kunskapsbakgrund
rörande naturvård
Samordna all tillgänglig naturvårdsinformation,
inrätta naturbibliotek ochett anställ bibliotekarieen
på miljövårdsenheten länsstyrelsen.på Komplettera
orda naturinventeringar länet.inom

Ansvarig: Staten länsstyrelsernavia

Bakgrund:
Det idag svårt överblickaär naturvärdenatt län.inom Ettett
naturbibliotek, där all information länets naturvärden finnsom
samlad och där det finns bibliotekarie med överblick ordaöveren
inventeringar, skulle underlätta det framtida naturvårdsarbetet för

Ävenlänet, kommuner och enskilda. geografiska informations-
GISsystem jämför kapitel Miljö och demokrati bör finnas

tillgängligt och komplettera biblioteket.

Viss komplettering behövs idag existerande information. Vidav
hittills genomförda inventeringar har vissa naturvårdsmässigt
intressanta biotoper hamnat utanför. Det därför viktigtär att sam-
manföra artinventeringar med biotopinventeringar för upptäckaatt
eventuella brister. Lövskogarna Skånei har olikapå inven-sätt

underterats årens lopp, det ändågår fåinte på fråganattmen svar
de naturvårdsmässigt intressanta områdena belägna.mest ärvar

Förslag: Utvärdering NYLA-anslaget forskningsamtav
kring det k. anläggningsstödets.

Ansvarig: Staten
Kostnad: kr för500 utvärdering000 NYLA %samt 5av av

stödet till anläggning lövskog, energiskog ochav
våtmarker för forsknings- och utvecklingsarbete.

Bakgrund
När samhället på ovanstående utbetalar belopp, börsätt stora utvär-
dering och forsknings- och utvecklingsarbete budgeten.ingå i

9.3.2 Hotade arterodibiotoper

Förslag: Generellt och artrelaterat biotopskydd
Införande naturvårdslagsutredningens före-av-
slagna § NVL biotopskydd21 med tilläggetom
biotoper ekologisk betydelse för land-storav
skapet. Detta tillägg innebär våtmarkeratt
kan omfattas biotopskyddet.av
Rätt för det allmänna sådanai biotoper,att som-
omfattas det föreslagna biotopskyddet, kunnaav
sköta marken medgivandeutan markägarenav

de falli skötseln sådana marker upphört.av
Ansvarig: Staten

147



SOU 1990:93vattendragMark och

Bakgrund
hotade biotoper. Enskydd för vissadag generelltDanmark finns iI

lik-föreslagitMinisterrådet, har attNordiskaunderarbetsgrupp
generella biotop-hela Norden. Detbör införasnande isystem

Tillbiotopen.aktivt förstöraförbjudetdetskyddet innebär attatt är
samhällets sidafrånkopplat garantiskydd skall detdetta envara

hävdad.biotopen blirtillatt attse

utarbetande SNV. Västrapåunderriktningförslag dennaiEtt är
lan-område övrigadock miljömässigt änSkåne trängtettär mera

särskildadel införaSkånesfördärför befogat Västradet. Det attär
följandeskulleFörslagsvisantal biotoper.skydd förregler till ett

skyddas.generelltbiotoper
marker,ogödsladeslagna- såvältidohävdadesådana varitävenstrandängar ensom-

vidvid havet insjöar,som
och fukthedar,ljunghedar-

betade fuktängar,ogödslade-
ochmossarkärr ochinkluderande allamyrar-

sumpskogar-

Ändring Skötsellageni §ansvarsreglerna 12Förslag: av
före-gälla brottfrånändrasStraffansvaret motatt

stöd §medmeddelats 9förbud,läggande eller avsom
för brottstraffansvardirekttilleller mot9 etta

med stöd 6meddelatsföreskrift aavsom
StatenAnsvar:

Bakgrund
utnyttjandetvidnaturvårdshänsynskötsellagen skallEnligt tas av

emel-hänsynsparagrafenEfterlevnaden ärvardagslandskapet. av
därför.föreslåstillämpningenbristfällig. Skärpninglertid av

före-ochinformationmed bättrebör kompletterasLagändringen
skrifter.

Skötsellagen.a§för brotttill 6kan fällas motIdag ingen ansvar
med-föreläggandeellerförbudknutet tillStraffansvaret är som

förbuddessutomstadgasSkötsellagen attmed stöd lagen. Idelats av
lant-det sigsedan visat attmeddelas förstföreläggande fåreller

Naturvårds-följts.interåd och anvisningarbruksnämndens
straffbestämmelserna iföreslår skärpninglagsutredningen aven

ansvarsregel inuvarandeha kvarperspektivetdetNVL. Att i
inkonsekvent.Skötsellagen är
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Förslag: Gör CW-områden Skånei Västra till naturreservat
innebärDetta kring Foteviken ochatt naturreservat

Höllviken bör komma till stånd, liksomsnarast att
bildasmarina Höllviken och Foteviken.ireservat

Vidare innebär det betydande områden inomatt
Revinge pansarövningsfält blir docknaturreservat
med viss bibehållen militär aktivitet. Skötselplanen
för ska utformad avsiktensåreservaten iattvara
CW konventionens artiklar bevara bestån-attom-
den flyttande våtmarksfåglar uppfylls.av

Ansvarig: Staten

Bakgrund
Sverige har förbundit efterlevasig våtmarkskonventionenatt
CW Convention Wetlands, konventionen infördinteäron men
i svensk lag. Effekten detta märktes bl. beslutetav a. genom om

Vellingei kommun.100väg

Förslag: Skyddszoner längs vattendrag
Inför femminst bred skyddszon varderapåmeteren
sidan vattendragen. Där får bekämpningsmedelom
och gödselmedel inte användas. Vidare får inte
marken dennai plöjas bestäm-varje år. Dennazon
melse bör införas skötsellagen och träda deni krafti

januari Under kommer mark-1 1995. 1991 1995-
upphöratvingas med normal jordbruks-ägare, som

skötsel längs vattendrag grund denna lag,på attav
ha möjlighet med hjälp omställningsmedel ochatt av
anläggningsstöd sin markanvändning tillanpassa
denna bestämmelse skötsellagen.inya

Ansvarig: Staten

Bakgrund
I 5§ LKP allmän hänsyn ska iakttas vid hanteringenattanges av
kemiska produkter. Vidare finns spridningskungörelseni en

beskrivning denna hänsyn då det gäller spridningnärmare av av
bl. bekämpningsmedel jordbruket.inom skydds-Här sägs atta. en

känsliga områden bör lämnas. Vattendrag sådant.mot ettärzon

För minska urlakningen fosfor skapa buffertatt samt motav en
bekämpningsmedel och ellernäringsämnen, direkt viasom
ytavrinning förs i vattendragen, bör odlingsfri minstut en zon av
fem bredd finnas längs vattendragen. Att skapameters gröna
bälten längs vattendragen också värdefullt för flora och faunaär
och för människor. längsKanterna vattendrag naturligtett utgör

rik biotop med dag hotade djur ochmånga i växtarter.en

149



SOU 1990:93Mark och vattendrag

närsalterminskar flödetEn med naturlig längs åstrandenvegetation avzon
Här skapas ocksåvattendraget.och bekämpningsmedel från åkern iut

livsrum för djur och människor.växter,

vattendragåkerkanter längsSpridningskungörelsen innebär att
kanknappastbör brukas medför full avkastningpå ett sätt attsom

överföradärför mindre ekonomiskterhållas. Det ingrepp attettär
konventionell odlingmark till odlingsfri eftersom intedenna zon,

anläggningsstödet,ska bedrivas här. Samhället kan, bl. genoma.
livsmedelspolitiskasamband med detbeslutats riksdagen isom av

åkerjordbrukare överförbeslutet, ekonomiskt bidrag tillett somge
markägaren fålängs vattendrag till odlingsfri sikt kanPåzon.en

denna åtgärd. odlingsfriaekonomisk båtnad Denviss zonenen av
innehållabetesvall, ellerkan gräsmark, eventuelltvara en ren en

träd och buskar.

betescentralerFörslag: Betesföreningar och
värdefullaför sådanaSkapa sambetesföreningar

och ådalar,naturbetesmarker strandängarsåsom
upphör.idag riskerar betetförsvinna omsom

lämpligen förHushållningssällskapet sam-svarar
ordningen sambetesföreningarna.av

Ansvarig: Hushållningssällskapen
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De här korna anställda Vellinge kommun för bevara naturvärden påär attav
Skanörs Ljung. Rasen Highland Cattle klarar mark, likhet medsig på imager
den gamla svenska lantrasen rödkulla.

Ett fåtal naturskog finns Västra Skåne. Dessa områden börirester tryggasav
reservatsbildning och lämnas till utveckling.genom
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Förslag: Striktanatumkogslveseivat
SNV och Skånes kommuner börVästra snarast ta

till bilda medinitiativ antalatt ett naturreservat
syfte bevara naturskog. innebär skogenDettaatt att
lämnas till fri utveckling och helstingenatt som

eller dylikt får förekomma.röjning Dessa reservat
kan bildas till markägaren eller iersättninggenom
tillämpliga fall inköp. Uppskattningsvisgenom

Malmöhus län,finns det ha sådan skog i600ca
ha Kristianstads län och ha i Västrai1 000 300

Skåne.
Ansvarig: Staten och kommunerna
Kostnad: Kostnaderna blir Malmöhus län miljoner kronor,i 9

Kristianstads län miljoner kronor ochi i Västra15
Skåne miljoner kronor. kostnadernaDetta4,5 avser
för inköp. storleksord-Kostnaderna blir i samma

vid bildande med fortsattning naturreservatav
ägande, ska tillprivat eftersom ersättning utgå

markägaren.

Bakgrund
Mindre utspridda land-naturskog ligger fortfarande iytor av
skapet. skog har Sådan skogDenna naturvärde. mestett stort är

den heller lämnarintressant sköts och med andra ord inteinteom
normal ekonomisk samhälletnågon avkastning. Därför bör sträva

efter bilda och lämna dem tillsådana markerpåatt naturreservat
fri utveckling. SNV sådana inköpvissa medel föravsätter men
Sydsverige bör dockprioriterat detta avseende. Stateni snarastär
medverka till skogar med naturskogskvalitéer inköps Skåneiatt
och lämnas till fri utveckling.

Minskad granplantering9.3.8

ÄndringFörslag: enlighet med20§ NVL, i natur-avav
vårdslagsutredningen framlagt förslag.

naturvårdsverketsKomplettering anvisningar2. i
granplante-för samråd enligt 20§ vad gällerNVL,

Arealen granplantering fårring i Västra Skåne. av
ökas. känsligare områden införsInom vissa

granförbud. underlagsmaterial Mark ochSe vatten-
drag [SOU 1990:951.

Ansvarig: Staten, jordägarna

Bakgrund
bestårVid jämförelse med Västskånes inhemska skogar, somen

granskogarnalövträd, barrskogarna och framför allt då art-ärav
Granskogenfattiga miljöer dåliga rekreationsytor.mässigt samt
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försurar marken vad lövskogen beror bl.Dettaän pågör.mer a.
granskogens förmåga uppfånga försurande luftföro-större att
reningar. Förbud granplantering föreslås därför införasmot i
sådana områden där försurande inverkan bety-är mestgranens
dande. Förbudet bör kunna bort den dag luftfororeningssitua-tas
tionen förbättrats.avsevärt

9.3.4 Brist på rekreationsmark

ÖverhållningFörslag: lövskog lagändringav -
Överhållningsersättning ska utbetalas för vissa
ädellövskogar har högt rekreationsvärde.som
Skogsvårdsstyrelsen bör arbeta med målsättningen

överhålla ädellövskogen med Vidareatt minst år.20
bör vid nyplantering framför allt bok, ävenmen

ädellövskog, prioriteras framför icke ädlaannan
lövträd.

Ansvarig: Staten och kommunervissa
Kostnad: krår500 000

Överhållning, kostnader miljoner kronor:i
Malmöhus län 2
Kristianstads län 2

SkåneVästra 0,5

Bakgrund
För behålla tillräckliga arealer äldre lövskogatt i Västra Skåne

Åldersstrukturenkrävs viss överhållning. den västskånskapå
bokskogen och ädellövskogen Arealenojämn. medelålders be-är
stånd mindre arealen äldre awerkningsmogna bestånd.är Enän
normal avverkning förinom ädellövskogslagen kommerramen
därför under de årtiondena leda till stark minsk-närmaste att en
ning arealen strövvänlig bokskog och ädel-övrigav uppvuxen
lövskog. För undvika detta föreslås och kommun träffaratt att stat
ekonomiska överenskommelser med markägare for att garantera

viss överhållning. Bokskogar och ädellövskogar i SkåneVästraen
kommunalpå och statlig mark bör generellt överhållas.

Förslag: Kommunala mkreationsytor
Malmö, Burlöv, Staffanstorp, Lund, Trelleborg och
Kävlinge Landskrona, Helsingborg ochsamt
Höganäs bör planering ledersnarast starta en som
fram till sammanlagt ha400att tätortsnäraca ny
rekreationsmark skapas tioårsperiod.inom Deten
innebär ha mark bör nyskapas50 inom varjeatt ca
kommun.

Ansvarig: Kommunerna
Kostnad: miljoner kronor16 på år10
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Om vill behållaDen lövskogen inbjuder till utflykter och uiströvtåg.uppvuxna
den areal, dag tillgänglig för friluftsliv, avverkningenmåstei är senare-som
läggas områden.i vissa

DeOmgivningarna Staffanstorp inbjuder direkt till promenader.interunt
flesta andra Västra ocksåSkåne haritätorter ont närnatur.om

154



SOU Mark och vattendrag1990:93

Bakgrund
Västra Skåne den till-Sverige där harregion i invånarna sämstär

tillgång naturmark för rekreation. Speciellt saknas tätortsnära
Skånes kommuner bör tillskapa sammanlagtVästra minstnatur.

ha naturmark. Rekreationsmarken ska400 tätortsnärany vara
inriktad högkvalitativa naturvärdenpå och också tjänstgöra som
refuger för antal hotade och djurarter. Med kostnad påett växt- en ca

krha för eventuell markinlösen färdigställande40 000 och av
marken, skulle markha omförd kosta miljoner kronor.400 16ca

9.3.5 Begränsning närsaltshalten i ekosystemenav

Förslag: våtmarkernaIntegrera i samhällsplaneringen
karterar ochKommunerna befintliga våtmarker

förutsätts kunna bli våtmark före denytor som
kom-januari Dessa bör tydligt framgå1993. i1 ytor

översiktsplan. bör arbeta forKommunernamunens
återskapa eller nyskapa ha våtmarker ca000att 5

landarealen Skåne% i Västra före1 år 2000.av
Ansvarig: Staten och kommunerna
Kostnad: Se Underlagsmaterial Mark och vattendrag [SOU

1990:951.

Bakgrund
Miljödelegationen har översiktligagjort våtmarksplaner for
Skånes Underlagsmaterial Mark och vattendrag [SOUåar, se

framgår bl. det lämpligast biologisk- och1990:951. Där urära. var
närsaltssynpunkt skapa och översilningsängar.våtmarkeratt

Våtmarkema har betydelse både artbevarandebiotop- ochstoren ur
synvinkel, for rekreation naturliga reningsverk. Framsamt som
till bör ha våtmark och återskapasår i2 000 10 000 restaurerasca
hela Skåne. Preliminärt åtgärd skullekan dennaanta attman
leda till vattendragen Skåne skulle föra medi sig 2 000att -

mindre kväve. Betydligt hälften denna reduk-5 000 ton änmer av
tion skulle falla Malmöhus län. Sompå åar rinner iutsom en
första åtgärd identifieras de har naturliga förutsättningarytor som

kunna bli våtmark. översiktsplanen, hän-Dessaatt på så attanges
kan vid planering markanvändningen kommunen.itassyn av

Ytorna bör undantas från sådan verksamhet kan verka hin-som
drande vid framtida våtmarksrestaurering, bebyggelse ochex.
skogsplantering.
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Med förväntningarde kväveretention dagens forskningpå som
kan anläggandet våtmarker utifrånha motiveras5 000ger, av

riksdagens mål halvera kväveutsläppen till havet. arealEn påatt
ha kan dock naturvårdsskäl.enbart500 motiverasca av

tillgångFörslag: Lagstiftning samhällets till potentiellom
våtmark
Införande Expropriationslagenparagraf iav nyen

2kap. Expropriationsändamålen,1972:719 inne-
bärande får ske förexpropriationatt att restaurera
eller våtmark miljövårds-återskapa eller för annat
ändamål särskild betydelse.ärsom av

Ansvarig: Staten

Bakgrund
hjälpMestadels bör våtmarker kunna tillskapas med miljö-nya av

nyckelytorersättningar. speciella fall kan det finnas iI vissa
landskapet särskilt lämpliga vid restaurering ettärsom aven
vattendrag. Sådana bör samhället ha lagliga möjligheterytor att
förvärva till rimligt ändrasExpropriationslagen börpris. så att
samhället har erhålla markmöjligheter angelägna fall föriatt
våtmarksrestaurering. skulle verka häm-En expropriationsrätt
mande eventuell markspekulation detta sammanhang.på i

Förslag: Markavvattning och skyddsdikning
Införande den naturvårdslagsutredningen före-iav
slagna bemyn-d§ Därmed18 NVL. regeringenges
digande utpeka delar landet därvissaatt sär-av
skilda tillstånd till markav-skäl skall föreligga för

dock södraRedan lagen bör det framgåvattning. i att
Sverige sådant område. anmälnings-Enutgör ett
plikt bör införas vid skyddsdikning, första handi i
enlighet naturvårdslagsutredningen före-med de i

ochslagna ändringarna skogsvårdslagen skogs-i
vårdsförordningen.

Ansvarig: Staten

Bakgrund
landskap.Våtmarkerna hårt trängda dagens sydsvenska Deiär

kvarvarande roll naturligavåtmarkerna spelar positiven som
reningsverk samtidigt de innehåller rik fauna och flora.som en

flera våtmarksområdenAv skäl det därför positivtär störreom
finns kvar landskapet. LA-medlen syftar bl. tilli NY åters-atta.

förkapa våtmarker. Likaså syftar anläggningsstödet inom ramen
våtmarker.den livsmedelspolitiken delvis till återskapaattnya

våtmark.därför beklagligt fortfarande dränerarDet viytterst attär
skogsproduktionen.Detta sker uteslutande för höjanästan att
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Förslag: höst- och vinterbevuxen mark80 %
Föreskrifterna till b§ Skötsellagen den6 attanger
höst- och vinterbevuxna andel öka tillmarkens skall

Skåne. Miljödelegationeni föreslår ökning60 % en
till 80 %.

Ansvarig: Staten och jordbruksnäringen
Kostnad: miljoner kronorår50 150-

Bakgrund
Om odlingsmarken60 % blev vinterbevuxen skulle kväve-av
läckaget Sverige minska med bliri Skåne dock effekten3 300 Iton.

relation till denringa i minskning kvävetill-50-procentiga av
förseln regering och riksdag mål fram till 1995.sattsom upp som

behövsT. Malmöhus län, från vilket kväveåri 16 000 tonex. ca
havet, minskning med kommeri 8 Härtransporteras 000ut ton.en

vinterbevuxen mark resultera minskning med60% iatt caen
En förbättrad gödselhantering kan ungefär550 vinsterton. ge av
storleksklass.samma

Det förslag grönmark utarbetats, otill-vintertid,60 % ärom som
räckligt. Fler höstgrödoroch bättre kombinerat med förbättrad
odlingsteknik och inslag energivallar med fååriga energi-ett av
grödor bör framtid möjlighet %-mål.inom nå 80ettatten snar ge
Detta kan eventuellt tillsammans med andra åtgärder möjliggöra

kvävetillförselnreduktionsig 50-procentigatt närmarman en av
till haven tioårsperiod. Lantbruksstyrelsens utredninginom Ien

Ävenräknas Miljö-sockerbetor in i mark.60% iäven grön
delegationens förslag räknas sockerbetor in.

9.3.6 Förbud halmbränningmot

ÄndringFörslag: § Hälsoskyddsförordningen inne-11av
bärande möjlighet meddelakommunerna fåratt att
föreskrifter halmbränning.om

Ansvarig: Staten

Bakgrund
Fortfarande bränns under betydande kvantitetersensommaren
halm förorsakar luft-de skånska åkrarna. Halmbränningenpå
föroreningar allergiker. Omfattandebl. till besvär förärsom a.

jordenhalmbränning medför också den organiska halten iatt
minskas. siktsådan minskning lång negativEn påär ur

Överskottshalmproduktionssynpunkt. kan dessutom användas
Biobränslen och bioenergi.energiråvara jämför kapitelsom
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framtida nationalparkOdensjön kommer förhoppningsvis påingå iatt en
Europas ädellövskogs-Söderásen. Vi kommer då häröstra störreatt ett av

områden där får utveckla fritt.signaturen

kvarvarande strand-Naturen Västra Skåne. Bilden litetsitter trångt i visar ett
Burlövs kommun. Strandängarna härängsavsnitt i omgivna soptipp,är av

bebyggelse och utyllda grundområden.
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Avfall och avlopp1 0

Avfall, avlopp och utsläpp det finns olika benämningar detpå som-
blir produktions-i och konsumtionssamhâllet. försökTrägnaöver
har orts sprida uppfattningen avfall Bristenatt påatt är en resurs.
efterfrågan emellertid budskap. eländetvill haIngenett motsattger

det därförju försöker bli med det. Samhället har gripitär man av-
in. I Västra Skåne finns idag kvalificerade för avfalls- ochsystem
avloppshantering. kan dockDe inte själva komma slöserietåt som
ligger bakom delar avfalls- och slamberget: misshushállningenav
med och och miljöfarlighetenenergi inaturresurser vissa typer av
avfall, avlopp och utsläpp. behövs ochDet satsningarengagemang
också från näringsliv och hushåll eller annorlunda uttryckt: från
tillverkningsindustri, byggarbetsplatser, handel, konsumenter.

Jorden känner det blundar för
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vad gällernormalt område SverigeSkåne tämligen iVästra ettär
och Av dettaAvfallsmängden kgavfall. invånare år.1100 ärär per

kg. Industri-industriavfallet kg och hushållsavfallet 400700 caca
också detavfallet bara omfattande detinte sämst sorte-mest årär -

rade.

PÅGATÅGEN
MALMOHUSLÅNSTRAFIKEN

till med hus-fortsätta det arbetet med kommaLåt intensiva rättagärna attoss
med dekan bli bieñêkt: sighållsavfallet. Det viktigaste resultatet taratten man

oftadet emellertid alltförgoda hemavfallsrutinerna till arbetsplatsen. I dag ser
tillbilden Svensson undergår personlighetsförändring påpå vägenut som en-

Han blandar mängder avfall tanke påarbetet. att sortera.stora utan en
gruppackord, obetänk-Skälen till detta kan allehanda: föråldnade rutiner,vara

kapitelsamhet Skyddskommittéer och fackligt jämföretc. ett engagemang
arbetsmiljö-och demokrati skulle här kunna betydelse,Miljö storen om

Miljödelegationensarbetet vidgades till omfatta också den miljön.att yttre
med fackligaerfarenheter från kan komma kontaktervart genomman

arbetsplatser stadsdel goda.på inomorganisationer ären

och avloppssituationen Västramed avfalls- iDet positivamest
avfallsbolagen derasSkåne de kvalificerade samkommunalaär -

deras starkavardagsarbete, deras påverkansarbete och satsning på
fram-och utvecklingsarbete. ocksåforsknings- Bra regionensär

matproducenterna kunnatida möjligheter närheten tillatt genom
minska och förpackningsbehovet.transport-

adde-avfalls- och avloppsproblemSkånesDet negativa Västraattär
till luft disku-till områdets miljöproblem. Utsläppenövrigaras

kapitel Särskilt miljöskyddat område.iteras
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10.1 Problem

harMånga arbetat med problemdeñnitioner för avfall,att göra av-
lopp och utsläpp fysikaliskt-kemiskai SNV, KEMII, våratermer:
avfallsbolag väljer därförVi ställeti analysera problemenetc. att

âtgärdsperspektiv. Vilka handlingarett det, skaparärur som av-
falls-, avlopps- och utsläppsproblemen idag Vilka svårigheter
finns det, vill åtgärdavi dessa problemnär

Det övergripande avfallsproblemet omfattar mycket självaänmer
avfallsbehandlingen det handlar producerarvi ochatt använ-om-
der fel produkter felpå Problem skapas längs hela kedjan frånsätt.

tillråvara produkt och produktanvändning och slutligen avfall och
avlopp. Men problemen ofta först i avfallsfasen, och därför ärsyns
det också där de flesta människor känner möjlighet attsom en
själv konkret miljöinsats. Vissa produkter bordegöra emeller-en
tid inte producerats huvud de skadliga effekter, deöver taget: som
medför under produktions-,sin användnings- och avfallscykel, är

deras dessstörre Men saknasän verkningsgrads-nytta. värre ett
tänkande, och produkts nyttighet ställs alltför sällan relationien
till dess skadlighet.

Exempel:
Kvicksilverströmbrytare i bagagerumsbelysningen SAABspå

och9000-serie Volvos Kvicksilverströmbrytaren700-serie. är
enkel och driftssäker teknisk lösning, den tekniskaen men

förträffligheten gäller bara under bilens livstid. bilen blirNär
avfall kan kvicksilvret komma miljön.iut
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Dåligt10.1.1 samspel

Om mängden avfall skall minskas och avfallet dessutom skall
så det hantera och delvisgår nyttiggöra,sorterat,göras att att

krävs insatser alla led. då söka bättre balanseri Man måste
mellan enskilda,insatserna näringsliv och samhälle.av

decennietDet har mängd individuella initiativ påsenaste stupaten
samhället blivit alltför dominerande roll omhänder-att i sin som

avfall. har låst fast hämtningstider och kärl-Mantagare av ex.
storlekar och ställt synnerligen enskilda käll-sig kallsinnig till
sorteringsinitiativ eller till olikheten landsbygdeni behov och ipå
staden. Nu källsortering, kompostering kommer bredpånär m.m.
front, visserligen attityderna de ombytta själva likrikt-är men

tankemönstretningen i bibehåller alla skallDet förutsätts attman.
ungefär och det kraftpå läggs ingen på nyttig-göra sätt, attsamma

styrkan deti enskildagöra engagemanget.

Också konsument-producentrelationen utvecklad. Detsvagtär är -
alla märkningar till miljömed-tok förpå svårttrots attnya vara-

konsument. föga skulleDet människorveten vissanyttar att vara
beredda betala lite de får ändå knappast vägled-någonatt extra -

värdning inför vad de skall skulle ärlig-välja. Härnamnet en ny
het mellan producent och konsument plats.på sin Bas-vara

skullesortimentet standard. Vad därutövergivengaranteras en
borde miljövinstspecificeras, reella val blev möjliga.så attvar

ÄvenMöjligheterna välja förpackningar ofta obefintliga. deatt är
människor, medvetna samhällsekonomiskadeärsom om sanna
och ekologiska kostnaderna för förpackningar, har slippasvårt att
ifrån dem. Handeln mellanhanden ochhär den naturliga denär

skulle kunna påskynda utvecklingen. fortfarandeMensom
betraktar handeln utbyggda med särskiltinte retursystemex.
blida försökerDessvärre det affäreringa gåögon. är nästan som

förenågot sina konsumenter. undantag finns. Stor hederMenens
dessaåt föredömen och troligen också ekonomisk inomavans en-

framtidsnar

bättreEtt industri- och byggavfall, avlopp och bättre slamrenare
kräver mycket tydligare till näringslivet.signaler från samhället

och kraftigareHögre differentierade avfalls- och avloppstaxor är en
de kan välja. avfallet och detmånga Det mestavägar mestaav man

avloppet förorsakar problem. därför rimligtringa Det inte attär
förorenandesvårt avlopp kostar standardavlopp.inte änex. mer
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Man bör också i utsträckning möjlighetenstörre utnyttja att vägra
visst avlopp.ta emot

SkåneMiljöfarlig biltvätt förbjuds i
ncngonnnnindcnlllmsmiljonFnvhudci lorbrukas20skåningarna gallerhan cirka000 nnuNu hi-ska Innlvatla MnlmohurskitkulIulurmalmnullhil-uArssklllcl halilenhnllvallar,fnldnn.av 1 ochbnlurksuderlenmiljövänligt.Malmö nnnlhu-vann: mminn nunnnuemkhar nnnrVisaallgar knncoch bumxdupnnluluunpoumcr.nnharförbjuditunsnäppvissamil-av kallavlellnnngsme-lvauaranvaSlammetproblem .som n lerjöfarligaavfcnnings-ochren- lacknaflznklarardelbaserad: nnlc Nuskaxonnmnnn-nnochsk.:kon-ngorinçmødtl.Fleraandrakom- gnnsurdclkurnun:nuuljuvskilj-Irollcnkrmnkupmduklutullar:av nNonyllenoleloxylalcrvanligar narSkåneharfalla mni västra Lonnnnncnnulgfntnd:han.nn--muner ramendun .rcngonngsmcdellmbilar ger vcrksamhckrellerproduklglupperavsküjan:hmhilnnllarochhulverkxun-liknandebeslut, hm nonylfennlull giltigochmmar kommer slorleksordnmgpåuppnsamma detPánnntmfornn hallerkommernnnnmnas Annvauenorganlámern kolvaleuulappcnAromauskukolvrncnHer herauna.:r rorcnnrcnsbryh ntd ochne nnnenrcmngu: frånkannavrennnningnnneagnkzn.| sam-Xml udmn hmmEnmangdprodukterrand:for 0hsanering.nu baralångsamnamnen| xcrkanmedandra skadaamn:n.manarockxâp;nbekostnadvårda Foroch våra MångaInna av nrcnarcnn. ar Annnngenhamnardetslammclel-n .skurochvaxlev unlappkunmnksvslsammn.skadligalormusaochrnnljo.Du non. vnmarIzr Ingemar:visarun onskvarl.nalurcnn ar sn- kuDropparihilvårds frånoduklcrkemi-lappen vatten uncnom Olacnnnnzcssnnpåm|I|nochhalsorger Gusukwnkzliennspekunncn tyckermunka-lansslyrcl auskyddslolvallmngenMannnnn.n | IlclnxpcklmbordeGoneboochBohus akhvarcdenIan, ;é- vannsn. ns: naxnnaeproblem.Som kauavlnnnnnnnpmc-allcrnanvnu- u na- harrnagnnskullenegnunnnMn n..Akluell4[990 merSka ellerlagg.:dupa nenrzkommcnduzrMnlmümlkvoemul-vi nnnn-.n knhelalandet.Nuu..Flera kevkdlickommunerSkånehar | :nvasua åkern .n varI nu bordel småm0|l|gI dropparlensnücvvaraum val-som snonnen a n [inbjudenkommunnllfucnmedproblemetugn m :nnu nNunyllenolcloxylaler .ka Det vilmglIensndcmalen.nauas anm ar ar nnnnnknnnnnnnnen|Malmokommerde langt:nnlc au betydligdrcm|l mjuka.lannedbrylbaraoch giltigaslut rnleumnen. vnllåtel kcmnknllcmxpckvnannmpmdnklcr gannnnanan rvara -som lvalkom AlkaliskarengöringsmedelocksåhraIcxvnxca ar lnlcinnehåller:åkallad: munen hannonyllenoleloxlz- mnaggnmnn.,sagerKallaulcunlnpmcálcnulpckadesine pHulgiend:vanennn.överstigerom |ochkallavlcllnlngxmedelhzwrler mnkaliennspckuonensulrcdmugmmammznnskIacknarxasådansm KristinaFAxén:u an szrskillangelägnaâlgzrdaVarje:nn Miljo-ochhalsoskyddslorvallnlngen.nn |

Ur Miljöaktuellt den oktober5 1990

10.1.2 Bristande samhällsplanering

Samtidigt kan rikta kritik samhället för detmot varitattsom man
alltför dominant enskilda individersgentemot iengagemang
avfallsfrågor, kan anmärkningsvärd hosnotera passivitetman en
kommunerna vad gäller godi tid och i samverkan sökaatt nya
platser för avfallsanläggningar och deponier. Insatserna för att
inom Västra Skåne hand del det miljö-ta störreom en av egna
farliga avfallet, likaledes långt ifrån tillräckliga. delstegär Ett
har tagits tillkomsten Kemiavfall och NSR återvinning.genom av

Till bristande samhällsplanering kan också hänföraman
dålig handatt på dagvattnet,är att taman om-

skyddaratt inte grundvattentäkter odlings-man genom-
skyddszoner och trañkrestriktioner derasi närhet och

inte bättre använderatt möjlighetsin föredömeattman agera-
vad gäller avfall och avlopp skolor,i daghem, sjukhus, vård-
centraler och offentligaövriga lokaler stationer, bibliotek,
kyrkor m..m.

10.1.3 Avloppet det osynliga och okända-

Avloppsproblemen mindre synliga förär Det ärgemene man.
därför svårt skapa självklara känsla föratt behovet attsamma

Ändåkällsortera avlopp för källsortera avfall. dettaatt ärsom
oundgängligt skallvi få slam återföra tillgårett attom som
marken, och minskad belastning Skälderviken,på åarna,en

Östersjön.Öresund och Liksom för det fasta avfallet det viktig-är
de miljöfarligaaste att försvinner från avloppsvattnet.ämnena
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hälla detBäst utatt
gamla giftet,där

ska juman vara
miljövänlig
nuförtiden.

härSå får det inte vara

dagDet viktigt bättre kunna föroreningskälloma. Ispåraatt ärâr
avloppets inre okänd låda. det omöjligt iDettasvart attgörsom en

led kvaliteten slammet.påett garanterasenare

Exempel:
Slammet från Lund innehållerKällby reningsverk i 4mg
kvicksilverkg anmärkningsvärttorrsubstans. Detta är
mycket jämfört med kommunens reningsverk. Manövriga
klarar det gällande riktvärdet för jordbruksanvändning på

mgkg torrsubstans kommer klara den skärp-5 inte attmen
ning till mgkg, föreslås gälla med mindrefrån2,5 1995,som

kan Kemicentrumföroreningskällorna.spåraattän man
Lasarettet industrierna komma medNågon Det går attav
hypoteser och idéer borde mätningar. Mengöraom var man
faktum kvarstår dag osäkerheten total.iatt är

Bristande teknikutveckling10.1.4 och -utbildning

Marknadskrafternas bristande avfallssidanför visar sigintresse
bl. bristande ledeti avfallsteknikutveckling. förstaIa. en
tillverkas produkter, onödigt mycket och onödigt skadligtsom ger
avfall. Och slutfasen,i avfallshanteringen, kunnandet avsevärtär
mycket vad hade nödvändigt.varitsämre än som

generellt huvudmönster produk-Ett områden, syftar tillattär som
teknikresurser, syftartion, utnyttjar medan områden,stora som
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följas ändatill omhändertagande, försummas. kanMönstret ner
detaljnivá. teknikutvecklingsresurser påpå Det satsas störreex.

led kedjan.produktionens omedelbara utsläpp ipåän senareegna

Staten har de decen-Samhället här märklig roll.intar senasteen
näringsliv och högskolor.samverkan mellannierna uppmuntrat

motsvarande försökt få de hög-harMen inte på sätt egnaman
den offentligaskolorna arbeta med teknikutveckling inomatt

eller äldre-sektorn detta sedan gälla avfallshantering, avloppmå-
där teknikutvecklingenIdag har alltsåvi situation, äromsorg. en

där samhället hållereller obefintlig sådana områden,på justsvag
växande problemen.knäckas depå att av

Kvicksilverutsläpp till luft1 0.1 .5

tungmetal-Bland de skadliga tillförs miljövår intarämnen som
de bryts ned. mängderlerna särställning Deinteatt somen genom

kommit hamnar eller miljön.produktionen förr iin i senare
medKvicksilver de skadligaste tungmetallerna och finnsär en av

miljöfarligaKemikalieinspektionens 13-lista förteckningpå över
kemiska skall avvecklas.ämnen som

kgår
I Avfallsförbr3500

I3000- Smältverk

2500- Klor-alkali

2000
Krematorier

1500
Gruvind

1000-
Kolförbr

500
Övrigt0

1984 1988 1992

Atmosfäriskt Sverige från olika verksamheter årenutsläpp kvicksilver iav
hämtad frånprognosvärden för RVF Figuren1984, 1988 1992, ärsamt

ochREF ORSK FoU stiftelsen REF ORSK kommunernas49 är statens,nr -
avfalls- ochindustrins forsknings- och utvecklingsorgan inomgemensamma

minskat kraftigtåtervinningsområdet. Avfallsförbränningens utsläpp har
förbättradframför allt till batteriinsamling grundföljd påäven avmenav

rökgasrening.
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örbränninga s

Kremaborier

Utsläpp kvicksilver till atmosfären Västra Skånei från olika källor 1988.av
Krematorierna den dominerande utsläppskällan Västra Skåne,är i vilket inte

vanligt i Sverige.övriga Detta beror delsär andel kremationer,på störreen
dels på mindre industriutsläpp. Utsläppen från krematorierna Västra Skånei
kan förväntas öka till cirka kg fram till75 år vidtar2020 vi åtgärder.om
Nedfallet kvicksilver dåligt känt. Dock det starkt vind-viär ärvet attav
riktningsberoende.

10.2 Möjligheter

Västra Skåne har goda möjligheter själv komma till medatt rätta
avfalls-sin och avloppssituation. Beslut går och genomföra påatt ta

lokal eller regional Statligtnivå. stöd behövs endast lagstiftning,i
förbud vissa produkter,mot miljöavgifter och pantavgifter.
Dessutom behövs omfattande statliga satsningar forskning ochpå
utbildning i avfallsfrågor. I övrigt avfallsomrádet väl förpassar
regionala insatser, och SkåneVästra kan själv besluta hurom
området skall hantera sitt avfall avgifter, teknikval m..m.

Lösningarna på avfallsproblemen byggamåste samverkanpå en
mellan individer, samhälle och näringsliv. Lösningar, där sam-
hället i onödan, skall undvikas.tar Vid inköpen skallöver haman
reella möjligheter välja produkter lite och miljö-att så såsom ger

avfall möjligt.anpassat För avfallshanteringen skallsom man
kunna välja mellan lösningar, i sin ytterlighet mot storasom ena
avgifter möjlighet köpa alla tjänster, i den andra ytterlig-attger en
heten innebär sköter det själv och därmedatt hellerintemestaman
har några utgifter för avfallshanteringen.större Sådan individua-
lisering har tidigare otänkbarvarit tättbebyggda samhällen.i Men
med dagens tekniska lösningar vad gäller komposteringskärl,
hygieniska mulltoaletter och vad gäller datoriseringm. m. som
möjliggör individuella och dessa hinderrutiner, borta.taxor är
Kvar finns främst hinder skapade föråldrade rutiner, fantasi-av
löshet, bristande respekt för enskilda initiativ etc.
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signaler.skall präglas tydligaSamspelet samhälle-näringsliv av
tillverkarna fårbästa produktpáverkan sinaDen nås attgenom

Alternativt får samhälletmiljöstörningar märkbari retur.
hand onödigt ochutveckla alltmer förfinade försystem att ta om

effektivt,miljöstörande avfall. Kortsiktigt kan det vara men
verksamhetdirekt koppling kan fortsättaföretag sinatt utangenom

denursprungsproblemen.har egentligen angripit Dettainte ärman
behövs föronda cirkel befunnit Nu rutinervi returer avoss nya

blirförpackningar och förbrukade produkter till företaget ifråga i
avloppteknikutvecklingen, avstängdastimulerande försanning

utsläpp, differentieradeför dem sköterinte sina taxor m. m.som
självaomöjliga kan stället miljöavgifterDär i påtas utreturer är

bättre troligen katten-på-råttan-produkterna. Men ännu är
systemet:

på ráttankattenOch
påráttan repet

på slaktarenrepet
slaktaren på oxen

Miljödelegationen kommunerna och avfallsbolagenrekommenderar att
exempelråttan-leken. Några påalla möjligheter katteni påöverväga

möjligheter:
dvs. därMan skall bli med restprodukter platsen för brottet,kunna på manav

med direkthetenprodukterna. En sådan metodik iursprungligen fick
signaler till producenter och handel,hunduppfostran förebild klaragersom

Människor skall kanske heltskapar krav och driver fram produktutveckling.
vid affärernaenkelt kunna lämna tillbaka avfall flerfacksbehållaresitt i

retur DeBrevbärarna och tidningsbuden skall kanske i trotsta papperet som
tillbakasprida direktreklam skall kanske hämtaolämpligheten fortsätter att

avfallden inaktuella reklamen Affärerna skall kanske låta mängd gåen
tillbaka till tillverkaren Illustrationen Peter Chihas Pojken intesomav ur

Carlsenville gammal bearbetad Lennart Hellsing,skolan,gå i aven ramsa
Stockholm 1979.
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Innan framnår till det avfallsled, för vilket Miljödelegationen föreslårman en
katten-på-råttan-metod, finns råttan-på-katten-fas enligt bilden ären ovan
hämtad Naturskyddsföreningens Handla Miljövänligt bok vilkeniur en man-
kan tips tvättmedel, förpackningar och mycket Det bärannat. hemom man
hamnar förr eller avfall ochi avlopp. Detta ställer inför flera val:senare oss
Vad vill bära hem Hur skall det det bärs bort Ochsorterat när vartvara
skall de olika säckarna bäras
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Mycket kan åstadkommas med enkla medel. enda behövsDet som
egentligen tolererad spelförare,är regional eller lokal motor.en en

Miljödelegationen Västra Skåne hade under sin möjlighetexistens
sådan totalprojektatt inom Kommundeli Norrett iagera som en

Lund ett 60-talsområde med bostäder, industrier och övrig
verksamhet och med 8 invånare flerfamiljshus, radhus500 i och
villor. Grundtanken det skulle speciella effektergå nåatt attvar

antal åtgärder, samtidigt riktadesett alltnästan motgenom som
sker området hushållen,på skolorna, daghemmen, handeln,som

industrier-na, krematoriet och den gamla soptippen.

barnenNär kommer hem från skolan med avfallssyn, nären ny
kunderna börjar ställa krav affärerna,på affärernanär ger ny
stimulans, det kommer sopkärl och kom-när taxor,nya
posteringsmöjligheter, kan läsa tidningen detinär attman om
äntligen på lossna för rening krematoriet dåär påväg att -
samverkar dessa tydliga signaler vad och möjligt.rättärom som
Egna initiativ själv,sig ochinspireras inteväxer närupp av man
får mothugg. Det genuina miljöintresset får helt enkelt chans.sin
Impulserna leder också till tvärkontakter mellan människor.

Sex klasser Norra Fäladenpå Lundi speciella miljöklasser. Derasvar
betydelse bestod dels derasi uträttade arbete, dels deras pådrivandeieget
inflytande.

Skriftlig information står sig slätt jämfört med de direktkontakter
kärnan i ovanstående modellär både deti direkta arbetet och isom -

dess indirekta effekter. Viktigt vid genomförandet det fannsattvar
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kommundelsnämnd med all verksamhet området.ien grepp om
Viktigt också Lunds Renhållningsverk ageradeattvar synner-
ligen aktivt.

Avfallsprojektet kvantitativt utvärderat.inte Menär ävenännu
har börjat effekter. gjordesmå insatser När sats-storage man en

Fäladen, för byta kvicksilvertermometrarning på Norra motatt ut
digitala, blev vecka kvicksilvertermometrar utbytta ochpå 500en
därutöver digitala sålda. anmärkningsvärtEtt500 termometrar
resultat för område med hushåll.200ett 3ca

Näringslivets roll det skallframtida avfalls- och avloppsspeleti
för utveckling bättre anpassade produkter ochståattvara av

Samhällets skall den stimulerande tydligtmotorn,processer. vara
markera skall tolererad spelförare för utvecklingenvem som vara

avfalls- och avloppsområdet, föredöme och bästapå påett gottvara
ekonomiska och ekologiska för de storskaliga delarnastå isätt
avfalls- och avloppshanteringen. gäller allt från flerfacks-Det för
fordonens och till avfallshanteringsstationentömning transporten

till själva deponeringen eller förbränningen.över

kan planeras den hydrologiska balansenDagvattensystemet så att
lite reningsverk medså möjligt. Spillvatten kan istörs som renas

Översilningsängarbiologisk fosfor- och kvävereduktion. och
våtmarker kan för avloppsvatten. Slamutnyttjas efterrening av
från reningsverk kan användas gödsla energiskogs-för att
odlingar kunna kvaliteten slammetFör påatt garanteram. m.
skall ochspåra otillåtna utsläpp.strypaman

nuvarande viktig rollDe samhâllsägda avfallsbolagen fyller en
för Skåne. Speciellt viktigt deras framtidsplanerVästra attär
pekar i riktning. skall avfallet mycket bättreFramöverrätt vara

kommerDå det miljöanpassatgå påsorterat. sätt,att att, ett mer
både vid deponering och förbränning.utvinna energi

Mycket talar för regionala samkommunala avloppsbolag skulleatt
kunna bli viktiga de samkommunalamotsvarandepå sätt som
avfallsbolagen. Speciellt de för de kommu-betydelsefulla småvore

konsultbranschen.idag helt hänvisade till Dessaärnerna, som
bolags utvecklingsarbete, under-uppgift skulle forattvara svara

skullehåll, kontinuitet och kompetens avloppsomrâdet. Depå
garanteradekunna den drivande denpå motmotorn vägenvara

slamkvalitet, avfallspropositionen ochi senaste varsangavssom
tillkommerkriterier bearbetas SNV. Närnärmare överav mannu

åtgärdsfasen blir det faktiska lokala och regionala kompe-den
resultatet.kommer helt avgörande förtensen, attsom vara
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Åtgärder10.3

Åtgärder10.3.1 industri- och verksamhetsavfallmot

ÄvenDet viktigt beakta ochsmå medelstora företag. före-är att små
kan ha betydande mängdertag miljöfarligt avfall. Det ocksåär

viktigt komma ihåg institutioner ochatt verksamheter skolor,som
daghem, sjukhus och förvaltningar olika slag.av

Miljödelegationen stöder till delar det arbete bedrivs ochstora som
planeras avfallsbolagen för minska mängden industriavfallattav
och förbättra miljöskadligautsorteringen och återvin-ämnenav
ningsprodukter. Se SYSAV:s förslag till regional avfallsplan och
NSR:s avfallsreduktionsplan. Några förslag förtjänar att näm-

speciellt.nas

Förslag: Använd avfallstaxor styrmedelsom
Ansvariga: Avfallsbolagen

Bakgrund:
Avfallsbolagen har dag differentieradei för containeravfall.taxor
Denna differentiering kan successivt vidareutvecklas för att
ytterligare stimulera till källsortering och skadligtutsortering av
avfall. För full effekt börnå detta kombineras med rådgivningatt
och vägledning utbildning chaufförer se nedan.samt av

Förslag: Satsa samordnadpå rådgivning och information
Ansvariga: Kommuner, avfallsbolag fl.entreprenörer, m.
Kostnad: Bör finansieras via taxor

Bakgrund:
För kunna uppnåatt materialåtervinning ochstörre ett renare
avfall och avlopp behöver kunskapen ökas väsentligt hos företagen
gäller framför allt de och medelstora företagen.små bör skeDetta

kostnadsfri rådgivning och information det ärgenom men av
vikt rådgivningsinsatsernastörsta samordnas. dagatt I är

information, rådgivning och kontroll uppsplittrat allt förpå många
instanser Miljö- och hälsoskyddsförvaltning, VA-verk, Renhåll-
ningsverk, Avfallsbolag, Brandkår fl., och risken för subopti-m.
mering åtgärder stor.ärav

Förslag: Byggnadsnämnden begär, sambandi med rivnings-
lov, rivningsplaner där hänsyn till miljöfarligttas
avfall och återvinningsbart material enligt nedan.

Ansvarig: Kommunen
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Bakgrund:
Miljödelegationen stöder förslag enligt projektet Insamling och

kvicksilveravfall [REFORSK FoU 49].återvinning av nr
redovisarbör begära rivningsfirmaKommunerna ansvarigatt en

plan innehållaför plan skall bl. inven-rivningen. Denna ena.
redovisningtering och av

kvicksilverhaltig form trappljusautomater,utrustning i av-
brytare kylskåp, ochi frysar varmvattenpannor, termometrar
m. m.,
PCB-kondensatorer,-
totalt antal kylskåp och frysar med särskild uppgift om-
kylvätskor innehållande klorfluorkarboner,
oljerester,-

avfall,kemikalierester och miljöfarligtövrigt-
rostfritt material, järnskrot, koppar och återvinnings-annat-
bart material och
asbest och asbesthaltigt material-

materialförslag till omhändertagande redovisadesamt av ovan
rivningsavfall.samt

på utvecklingSatsa kr avfall10.3.2 10 tonper

Förslag: Enligt rubrik
Ansvarig: Avfallsbolag

Bakgrund:
Förslag till regionalMiljödelegationen stöder SYSAV:s förslag se

utvecklingavfallsplan krton avfall till satsning på10att avsätta
och metoder for framtida avfallshanteringsystem samt per-av nya

regionalt samarbetesonalutveckling och utveckling inomav
avfallsfrågor.

Satsningar på utbildning forskningoch10.3.3

miljonerTekniska högskolan LundFörslag: Tillför i 3
avloppsutbildningkronor för avfalls- ochårper

hälften till vardera. Serespektive -forskning mera
utbildning.detta kapitel Miljö ochiom

gAnsvarig: Staten
Kostnad: miljoner kronor år3 per

personalen vidFörslag: Satsa utbildning renings-på av
pilotutbild-verken, med Miljödelegationensgärna
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ning Denna direkt knuten till denstomme.som var
arbetsplatsen.egna

Satsa också utbildningpå personalen inomav
avfallshanteringen, första hand renhållnings-i
arbetare och chaufförer. Renhâllningsarbetare kan
alltmer få rollen miljöinformatörer. Medsom
lämplig utbildning kan chaufförer kör industri-som
avfall och delta detsig i nätverkengagera som

för avfallet ordentligtatt är sorterat.ansvarar
Viktigt utbildningen till dialog forär att göra atten
fånga och nyttiggöra också del all denupp en av
kunskap och de idéer, reningsverks- ochsom ren-
hållningsverkspersonalen besitter.

Ansvarig: Kommunerna

Ändring103.4 Renhållningslagenav

Förslag: Följ miljöavgiftsutredningens förslag till ändring
Renhållningslagen.av

Ansvarig: Staten

Bakgrund:
Med stöd Renhållningslagen 1979:596 har avfallstaxornaav
tidigare bundnavarit till k. självkostnadstaxor, dvs.att vara s.

bara täcker de direktataxor kostnaderna för självasom
avfallshanteringen. eftersomMen de indirekta kostnaderna ofta

mycket behövs detär utifrånavsevärt större, taxesättningen annan
samhällsekonomiska kostnader. Miljödelegationen stödersanna

därför förslaget från Miljöavgiftsutredningen kommunernaattom
skall kunna besluta kostnadseffektiva Dessa skallsant taxor.om
täcka inte bara sophanteringen också konsument-utan ex.
information och gamlasanering soptippar.av

10.3.5 Individens möjligheter

Förslag: Kommunerna principbeslut individenstar attom
möjligheter själv påverka avfallshanteringsinatt
skall prioriteras. lederDetta bl. till atta.

det skall möjligt för alla vill där såatt,vara som-
möjligt, själv kompostera hushålls- ochsittär

trädgárdsavfall,
.flexibelt skall råda. De,taxesystem såsom-

önskar, skall högre avgifter kunna köpamot
avfallstjänster alla slag.av
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skall kunna välja allehanda lösningar,man-
välja hämtningsintervall, välja ihopgåattex.

med sopkärl Taxesättningetc.grannen om
skall användas medel stimulera tillett attsom
detta.
återvinningsgårdar, där allehanda avfall kan-
lämnas in.

Ansvarig: Alla. Inledningsvis det viktigaste kom-attär
bort antal hinder.tar ettmunerna

10.3 Minskad tillförsel kvicksilver och.6 till luft vattenav

Kvicksilverutsläppen till atmosfären Skåne kan minskasi Västra
väsentligt införa rökgasrening krematorierna.på Föratt attgenom

det mål minskning kvicksilverutsläppen tilluppnå på %55 1995,av
föreslagits SNV, krävs dock åtgärder.ytterligare Utsläppensom av

från avfallsförbränning och deponier kan minskas radikalt
endast kvicksilverhaltiga produkter elleratt sorteras utgenom

hellre tillverkas. Produkter förännu storasom svarar
kvicksilverflöden är

batterier,-
amalgam tandvården,inom-
termometrar,-
lysrör och kvicksilverlampor och-
elinstrument och apparater-

Förslag: fattar beslut krematoriernaKommunerna attom
skall klara med planeringsin1991senast avvara

rökgasrening och åtgärderna skallatt vara genom-
förda 1993.senast

Ansvarig: Kyrkan eller kommunen den försvararsom
krematoriet.

Kostnad: miljoner kronor krematorium.2 3 per-

Bakgrund:
Ännu finns rökgasrening drift anläggningingen i ärenmen
under uppförande Vänersborg. utsläppet cirkai Lund, därI varit
4kg kvicksilver har påtryckningarna från allmänhetenår,per
länge Miljödelegationenvarit intensiv. Efter samspel mellanett
och Kyrkogårdsförvaltningen Lund för närvarandei pågår
anbudsgranskning rökgasanläggningar för krematoriet iav
Lund. beslutNämnas bör också Malmö kommun fattatatt att
ålägga krematorierna kommunen klara med planeringi att vara
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rökgasrening krematorier Rökgasrening1993. påsenastav av
krematorier motiverad flera skäl:är av

krematorier för andel kvicksilverutsläppenstår tillstoren av-
luft Skåne,i Västra
den sektorn bör föregå med exempel ochgottgemensamma-
ingen skall behöva betrakta sig miljöbelastning eftersom en-
sin död.

Förslag: Förbud försäljning kvicksilvertermometrar.mot av
Ansvarig: Staten

Bakgrund:
Endast liten del försålda kvicksilvertermometrar samlas in.en av
Detta betyder runda tali kg kvicksilver kommer driftatt 100 på
årligen i Västra Skåne. kvicksilverDetta kommer förr eller

avfall elleri avlopp. dagI finns alternativ tillutsenare
febertermometrar med kvicksilver.

En Erlenmeyerkolv med kvicksilver ingen ovanlig laboratorium.påär ettsyn
Denna mängd kvicksilver motsvarar

drygt årsförbrukningen för normal tandläkare,en-
utsläpp från kremationer,125-
innehållet febertermometrar,i 300-
räkgasutsläpp från förbränt10 000 avfall ellerton-
innehållet lysröri 25 000-
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Förslag: kvicksilverlamporInfor pantavgifter lysrör ochpå
Ansvarig: Staten

Bakgrund:
Lysrör källa till diffus spridnig kvicksilver. litenEnutgör en av
del direktgår atmosfären från krossade lysrör. En del hamnariut

avfallsförbränning, del deponi och deli átervinnes. Trotspåen en
lysrören Sverige innehåller kvicksilvermängderi iatt samma

storleksordning krematorierna detta problem bedömaskansom
mindre angeläget grund del kvicksilvret bindspå attsom avav en

under längre tid Medavfallsdeponier spridningen fördröjs.i
tillräckligt höga pantavgifter lysrör och kvicksilverlampor kanpå
utvecklingen kvicksilverfria lågenergiljuskällor stimuleras.av

Ytterligare åtgärder sambandkvicksilver avfall redovisasi imot
med krav rivningsplaner sepå 10.3.1.

10.3.7 Nya avfallsupplag lokalisering-

Förslag: skall kommande översiktsplane-Kommunerna i
plats både för framtida deponeringring reservera

och för anläggningar det långt möjligtså så gåratt
hand det miljöfarligainom regionenatt ta om egna

avfallet.
Ansvarig: regionalaKommunerna och den föreslagna

för trafik, miljö och planering seorganisationen
kapitel Miljö och demokrati

Bakgrund:
budgetpropositionI bl. följande hanteringårets anges a. om av

miljöfarligt avfall nationellt och internationellt:
Under har uppmärksamheten riktats bl.år motsenare a.
ökade material,internationella miljöfarligttransporter av

avfall, till utvecklingsländer och andra länder medinte minst
möjligheter hand det brasmå på Dettaatt ett sätt. ettta ärom

skrämmande tecken industriländerna har hanteratpå inteatt
avfallsfrågor ansvarsfullt landsina på I vårt måsteett sätt.

handutgångspunkten själva skall vårtvi egetatt tavara om
medavfall. det lämpligt skall självfallet samarbetaNär viär

andra länder miljön bästa möjligaför den fornåatt
hanteringen.

kan modifierad form överföras VästraResonemanget i något på
Skåne. Utgångspunkten bör själva skall handvi vårtatt tavara om

med till behand-miljöfarliga avfall det hänsyninte,eget om
lingsvolymer specielltoch behandlingsresurser, motiverat att taär

avfallet riktninghand plats. Ett ipå steg rätt ärom annan
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Kemiavfalls anläggning för omhändertagande oljeavfall frånav
oljeavskiljare.

Arbetsmetodiken for hand miljöfarligt kräver:avfallatt ta om

kartläggningBättre flödena miljöfarligt avfall.av av-
arbetePrioritering med industrier alstrar miljöfarligtav som-

avfall. Metoderna dels de allmänt for industri-är samma som
avfallet se 10.3.1, dvs. rådgivning och delstaxestyrning,

avancerad rådgivning som Landskrona-i TEM:smera
projekt, syftande till utbyte industriprocesser.av
Det miljöfarliga avfall ändå uppkommer behandlas påsom-
bästa likaDet skulle kunna hand härsätt. gärna tassom om
bör skickasinte området.ut ur

10.8.8 Gamla avfallsupplag

Förslag: Kommunerna efter bättre kartläggningtar, änen
den existerande, risksynpunktfram miljö- ochett ur

åtgärdsprogram ochprioriterat för avfallsupplagen
från gamla gasverk. väsentligaste skallDetrester

det långsiktiga: hur avfallsupplagenvara annars
kan komma påverka grundvattnet år.100att om

Ansvarig: Kommunerna
Kostnad: miljoner kronor2

Bakgrund:
Under 1983 inventerade kommunerna avfallsupplag.1984 gamla-
Målsättningen att få klarlagt äldre avfallsupplag ärvar var
belägna och vilka dessa kan innehållamisstänkas störreav som
mängder miljöfarligt avfall. medföraVidare borde karteringenav

tillsyn och åtgärder de behovinitieras objektatt på iärsom av
detta.

Kommunernas läns-uppgifter samlades och bearbetadesin av
styrelserna landetoch sedan sammanställdes materialet från hela

Naturvårdsverket.av

Vid karteringen gjordes klassificering avfallsupplagenen av
enligt fyrgradig skala:en

Grupp undersökningar åtgärder behövs.Mätningar, samt
Grupp och undersökningar bör utföras förMätningar

ställningstagande.senare
Grupp Begränsade åtgärder behövs.
Grupp behövs.Inga åtgärder
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Naturvårdsverket redovisade skrivelse till kommunernai en
hur1986-07-21 arbetet med äldre avfallsupplag böransåg attman

bedrivas. alla upplag gällde dokumentationen hållasFör måsteatt
aktuell och regionaltillgänglig och användas vid kommunal och
planering. upplag gällde ytterligareFör i och 32 attgrupperna
åtgärder fråga behövdes.i tillsyn och återställandeom

kommuner harI dock åtgärder vidtagits.många inga

Erfarenheter från bl. pågående arbete kommun stöttati Växjöa. av
Naturvårdsverket överföra till andra kommuner.går De visaratt

behöver komma med åtgärdsinriktad ochi gångatt man nu en
forfinad upplagsinventering och vidta åtgärder för förhindraatt
framtida skador miljön. risken för spridningpå Förutom av
föroreningar dessa gamla upplag risk de bebyggs.utgör storen om
Gamla upplag ordentligt avslutade och täcktainte ärsom

också lätt till illegal Allvarligasttippning.uppmuntrar är
emellertid risken for framtida skador grundvattnet.på

Att10.3 .9 slammets kvalitetgarantera

Förslag: Kommunerna föreslås omedelbart påbörjaatt ett
kartläggningsarbete innehållet avloppet olikai iav
delar med syfte kunnanätet, att snarast garanteraav
slammets kvalitet. Differentiering VA-taxor förav
industrier bör idag,betydligt bättreutnyttjas än
likaså avlopp.avstängning av

Ansvarig: Kommunerna

Bakgrund:
skallKommunerna enligt den budgetpropositionensenaste senast

ha lagt fast skallför hur de farligaste1995 ett ämnenaprogram
försvinna slammet reningsverken.de kommunala Natur-iur
vårdsverkets föreslagna riktvärden härvid följas. Problemetkan

avloppssystemet idag utsträckning låda.iattär svartstor är en
Några kommuner, bl. undersökningarMalmö, har påbörjat ia.
avloppsnätet, kunskapen innehållet avloppet olikaiimen om
punkter föri bristfällig. omedelbarEnsystemet ettstartär
kartläggningsarbete VA-lagenkrävs. Eventuellt kan ändring av
krävas för kostnaderna skall kunna läggas påatt taxorna.
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b

Reningsverkens möjligheter klara vaduppgifter bra beror påsina mestatt
Ävenkommer till reningsverket.in till oskyldiga föroreningarsom somsynes

nedspolade ochkan skapa problem de fastnar itopz, stora attgenom pumpar
centrifuger.
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10.3.1 0 Regionala avloppsneningsbolag

Förslag: Miljödelegationen föreslår det inrättas regionalaatt
bolag för avloppsreningsverksamhet för kompetens-
utveckling, inköpgemensamma m. m.

Ansvariga: Kommunerna

Bakgrund:
Antalet kvalificerade och högutbildade kommunala tekniker fåär
och till del sysselsattastor med administrativt arbete. Kom-

köper därför tjänster från konsultföretag medi regionen,munerna
de för- och nackdelar detta innebär. nackdel med dettaEn attär
kompetensen och motivationen hos driftspersonalen blir mindre.
De idéer och förslag till ändringar, uppkommer vid densom
dagliga driften, har svårare få genomslag. nackdelEnatt annan

olika konsultföretagattär anlitas vid olika tillfällen, vilket
ytterligare försämrar möjligheterna till samlad kompetens.en

Genom bilda kommunalaatt bolag för avloppsvattenreningen kan
bygga expertkompetens, fördelaktiga inköp, hagöraman upp egen

policy anslutna industrier, tillgång till special-motgemensam
laboratorium Framför allt kan optimera insatser för attm. m. man
nå regional utsläppsminskning och förbättring slam,en av
kväveutsläpp m. m.

1 0.3.1 1 Dagvatten och bräddvatten

Förslag: Kommunerna föreslås efter inledande inven-att en
tering fram prioriterat åtgärdsförslagta förett om-
händertagande dagvatten och bräddvatten, bl.av a.

översilning.genom
Ansvarig: Kommunerna
Kostnad: miljoner0,5 kronor för förstudie

Bakgrund:
Dagvatten och bräddvattenutsläppen tillhör de urbana utsläpp som
kommunerna minsttar för. Vanligtvis släpps bådeansvar
dagvatten och bräddvatten direkt vattendrageni eller denut i
kustnära vattenzonen någon alls föreutan rening utsläppet.
Periodvis kan dagvattnet och bräddvattnet helt dominera flödet dei
vattendrag harvi i Västra Skåne. Bräddvattenflödet kan blisom
8-10 gånger flödetstörre i vattendraget och dagvattenflödetän ända

till 25-30 gånger Detta innebär och djurstörre. måsteatt växterupp
leva kraftigti förorenat vatten.
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Kemiska1 produkter1

Kemikaliesamhället bara faktum här och detinte ettär ärnu -
också stark tillväxt globalt och tiden. infiltrerar överallt.på i Det
En de förändringar, behövs,många tillverkarna, im-är attav som

branschorganisationerna och detaljhandelsförsäljarnaportörerna,
sitt heltpå dag.tar iett annat sätt änansvar

OKTakvuinu. m Ghana j TKamIylT Tua..., nwuq. , , m1ggnmtga-ayumømmgamøuøømämøpnmWunhgupuahlmäuøm-msuøuuyigrxäâsä.åâquuuauupggymg Fungcum gwxñrmmmmy., rnutonrdKumtyl .ua-mg-nøuy. |v lQiIGl1x.oxr u wummwm... -qb- --Y u.oxráuxuj. Iiurnnkylzvhhpngylr upcumw-sñzmuyn-ouGullan FannygåTvinrvnxx-pmwpavuuwyanmmsyâ. ubhänpuäfrp-wlmmyiäüdiniülwuth-MandaIJ Wu Dubai-l CmwmiløbbyA Kumar-FüxüüVi-Wvuw umDuuDubHOK ,Ehn-Madi- W iümvlT-RMHcbvyñrz Dual Fru-rymm. gimnnádubllOKUmvu-ulolpv Mobils;när,MmoIpISW-mnrmltlktnhvluWunhVnm-Bnøm, Km-:IylTJnmDue-städ 0. h, mcumgnu;Dinäzuktanpzlümggymgävmmn MI1maliin h-nuulbdjn Wurmvupoüd .MunkaMax-ammar:uni w mnazmbpr mmwammmn.mommmuäxrpuruoxtmaucøumumølguawpøacuugm ämäzmx mGin-ns xx-upa- ma...opamsoam 1-j - blnxKakydd. .. q..u,,5gåghan, .ha...vag: Gunn- amma l indreoz: can-msn ;anvmmmr ywy ubH-OrgvnIIB-Edu Car-mWP uuuixiuua blønánnwubñ-gxyoegnau manus hl n i hm-flm01-Suuhzlw - uwummxuwmmodidesuirmarkørumuxmodmbmkaavdessa.. .omm-Föran- du c-m mmäcum ...nupoduherspcxasisldcxiutzegxamatñyndavdántxxde..oxyaexmupiAmzmgaC-nnmoxysamm::Amølrnaøvl: n$mlxdiw qimmun -.Om då -âváwlw Cum-av. lv-mknnummmrmxäaxgäpm c I, C-vunüzyyl . .manP-nd-Fs-u-Idit.Brik:hi Mian-i: vunnaFund-V C Grund-admin; nmvmununlvlmnwHuFBC ålüyhümüüucuguuds uacojo Hu V..p I, .a C S, BI I .. m uamnoamummuzlannans C-rlogmklmrjønáumüt-:W rum på...uuu-.pamxauøuaoøgnnv.pdre nisruümdcmsmsw w° y år.. -. ., .mmm uumsmmnqmPau-nam cuionmnidquuuøvuwym mlmüfgülmvåâoøyäACadofaudir;i Ti m än3 iPam-mmm. bum .man mnq:mdnlnmøviøuqáuamärmuFwm-Ii-Ilrü-phmwüäng -krm-ex om n nu- wRun-umil Dr anamma..., 55mmmanasmpuwååüüzâgl ma.:Kg,...Special.lånarorm -,Km u EgenømdAdm° lamp-innanJ :II-Irm-t vn 934-100:idoMnuDlosl vuMMmmm.: uni-ak alumn-mn s wiänuiü amauwsmagpq....mmox,;.°.üli.nanm; Um PINAy u: u: mano :så aorumpan-nianmamacuiotonplmuuunuåsø-unamma,KvmdA ynukgdd pduu cmman pm;m, -Muddy-n- Carløfønrlnur-drdvmüm Blfzmçvø;gm:- ox auAcmeobaamamman-anninja-pr., nPwmdDnn-JymmuphnCulotun Duohuh lmpxuwnmmnçczgnugga,... WW mg...]man:man: omm.mouwh enahanda.n Duon lm-plv Blüpxugiky GMhar...A445...mv -

Endast 10 tillverkare15 importörer kemiska produkter svarade påstoraav av
förfrågan från Miljödelegationen utvalda miljö-vissa produktersen om

effekter, och endast de gjorde försök beskriva produktersI 15 sinaattav
miljöeffekter. Ovanstående exempel för produkter,visar tvåett av svaren som
innehåller miljöfarliga Detta företagens och importörernasämnen. trots att
undersökningsplikt fastställd lag. I Lagen Kemiska produkter §i 6är sägesom
Det åligger särskilt den tillverkar eller kemisk produktimporterar attsom en

undersökningar eller till det finns tillfreds-på sättannat attgenom egna se
ställande utredning för bedömning vilka kälso- eller miljöeffekterav som
produkten kan orsaka.

Analyser och förslag kring användningen kemiska produkterav
finns med eller mindre tydligt detta betänkandes samtligaimer
avsnitt, dock främst Miljö och demokratii kapitel Särskilt2,
miljöskyddat område kapitel Miljö och kapitel3, utbildning 4,
lylark och vattendrag kapitel 9, Avfall och avlopp kapitel 10,
Oresund och Skälderviken kapitel 12 och Trafik kapitel 13. Det
här föreliggande avsnittet renodling specifikavissautgör en av
kemikalierelaterade problem och möjligheter. hänvisar ocksåVi
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till förändringsförslag för användningen kemiska produkter iav
övriga avsnitt.

delEn analyserna och förslagen kapitel har utvecklatsdettaiav
efter samarbetsprojekt med hälsoskyddsinspektörer-miljö- ochett

de viktigaste miljöskyddsarbetet. Inspektörerina, en av grupperna
från samtligai västskånska kommuners miljö- och hälso-stort sett
skyddsförvaltningar specialstuderade bilvård,branschernågra
grafisk industri och jordbruk tillsammans med Miljödelegati-

Resultaten flerfaldiga:äronen.

branschanknutna resultat se underlagsmaterial ochDiverse-
sammanställningar [SOU 1990:941,

spirande regionalt samarbete kemikalietillsynen,ett i-
viss erfarenhet arbete med datainsamlat material,av-

ökad kunskap problem relaterade till kemikalietillsyn,en om-
ökade krav på omvärlden både centrala ochmyndigheterpå- -

branscher,på tillverkare, leverantörer, försäljare ochpå kon-
sumenter.

Problem11.1

Redan idag har vi svårigheter förstå och hantera destora att
kemiska produkternas effekter och människa. fram-på Förnatur
tiden behövs kombination lagreglerad tillsyn, självsaneringen av

kemikalieanvändningen bransch och långtinom varjeav en
driven bevakning från konsumentsidan ansträng-en gemensam-
ning för kemiska och deras omsättningsprodukteratt inteämnen
skall få ansamlas eller användas de försämrar livsbetingel-så att

jorden.på Utvecklingen kemikalieanvändningen allt-ärserna av
för snabb, mångfacetterad och diffus för samhället enbartatt genom
lagar och tillsyn skall kunna vrida utvecklingen rätt.

Diffusa från1 1 1 1 utsläpp användning kemiska produkter iav. .
SkåneVästra

Diffusa utsläpp kommer både från industrin och andra verksam-
heter: hushåll, jordbrukuppvärmningssystem, och trafik. Kemika-
lieanvändningen hör inte till det automatiskt regleras försom ens

Äventillståndspliktig verksamhet. de miljöfarliganär mest
kemiska förbjudna, kommer försäljning och använd-ämnena är

kemiskaning produkter och olika medföra omfat-attav varor en
tande diffus spridning olika kemiskamånga ämnen.av
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frånExempel: utsläppen kolväten bilvårdsprodukter iav
utsläppen frånregionen Detta500 600 100ton.är motsvarar ca-

billackerare med anmälningsplikt till miljö- och hälso-
skyddsnämnd.

I Miljödelegationens bilvårdsprodukterinventering utgörav
ovanstående exempel de få, där redovisar summeradeviett av
utsläpp Västra Skåne. finns svårigheter förknippadei Det många
med fram totalutsläpp utifrån lokal försälj-inventeringatt ta av

kemiska produkter. hindren haltan-ning Ett de dåligaärav av
givelserna produktförpackningarna och detpå varuinformations-i
blad ska finnas för produkt. Kemikalieinspektionenvarjesom
tillåter betydande variationer i innehållsdeklarationen. Kolväte-
halten produkt kani mellan och %. En30 100en ex. uppges vara

svårighet länge bara hälsofarligasåattär än ämnenannan
behöver deklareras. tidsödande få allaDet företag ipåattär tag en
kommun tillhandahåller bilvårdsprodukter och dem fåsom av upp-
gifter försålda mängder. Branschen har för bok-inga rutinerom
föring kemikalieomsâttning.sin kunde rationaliseratVi vårav
undersökning till de regionala leverantörernavi förvänt attom oss
få säkrare uppgifter försålda mängder. ville kombineraMen viom
undersökningen med inspektion möjligtföretagpå så många som
för därmed hög utbildningseffekt ochnå för både inspektöreratt en
företag.

Den totala effekten de kemiska produkternas miljöpåverkan svårär attav
förutsäga.

mängd kunskaperEn kemiska produkter deras miljö- ochom
hälsofara, bristande innehållsdeklarationer, felaktiga märkning-

etc. fram hos de inspektörer deltog projektet.växtear som

Trots tillverkande och harimporterande företag enligt lagenatt
skyldighet både undersöka miljöeffekter och informeraatt att om
dem, detta försummat område.så liggerFöretagens intresseär ett

ökadpå försäljning produkter rådgivningpåänav snarare om
bästa teknik och bästa kemikalieanvändning. Anställda inom

bilvårdsbranschen kan liksom företagen branschen därföriex.
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ha uppriktig vilja byta till bättre miljöanpassade bilvårdspro-atten
dukter ändå klarainte detta, eftersom djungeln produktermen av

ogenomtränglig. De anställdas möjligheter ligger tillsam-är i att
utifrån fackligt börja driva kravenett gentemotmans engagemang

arbetsgivaresin och denne tillverkarnaimportörerna.via mot
kanKonsumenterna också öka kraven låta bli köpaatt attgenom

produkter innehállsdeklaration och informationutan miljö-om
effekter.

affärerFå utnyttjar sin möjlighet aktivt påverkaatt tvätt-ex
medelsanvändningen riktningi bättre miljöanpassademot pro-
dukter. Handeln skulle kunna individuellautnyttja sin prissätt-
ning lägre priser miljöanpassadeatt på tvättmedel,sättagenom

skulle kunna på skyltningsatsa Det finns före-etc.man en annan
gångare, sköter detta berömvärtpå ett sätt.som

Radionvittsägerfröken,nu
lagskillnaden.Minahand-t ser

grådukar mot
Radiontvättade,z

binNi Radionmcrmlcn,prova Denäenkeloharbusbesmrzndc.Radionu-betarigenomkladcrnam ytterstskonsamtunderkokning.:au vnlrcnblirfin zrbcrcrvnrrbrada.påuranXW:Klad blihsiiigi mhstrålanderenaRadionvira.kommerNi bli nojdnu enLxhgladhusmoriEnRndinnhcm.i

ATHTRADIONTVÄTTÅR nÄnrön Än3 vn DEN REM
n::ManuNyklnlu

Många denminns gamla Radionreklamen med dess hyllning till husmors-
stolthet inför kritvit tvätt.
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Men handeln hari lång levergå innanattväggemen en man upp
till sitt Idag använder hushållenmajoritetenansvar. ex. av
fortfarande tvättmedel med blekmedel också till den kulörtvätt,

egentligeningen vill ha blekt. hela kvarleva frånDet ärsom en
den tid, då kritvit del husmorsstoltheten.ansågstvätt vara en av

Med nuvarande kemikalie- och avloppsperspektiv borde de, harsom
kritvit skämmas. Såvida de intetvätt, snarast använt separat
miljöanpassat blekmedel till Sådant finnsjust vittvätten.
nämligen flertalet affärer saluför det inte gång.men en-

1 1 .2 Kunskapsläget.1

Vid krigsslutet kände till miljon kemiska1945 1 iämnen;man
dag känner till miljoner Med känna till10 ämnen.man menas
här kemisterna har undersökt och beskrivit kemiskaatt ämnenas
struktur och egenskaper. Långt ifrån alla beskrivs,ämnen, som
kommer till användning. Flertalet syntetiska ke-är ämnen, som

harmisterna tillverkat laboratorier,i och har identifieratsintesom
i För de använda kemiskanaturen. pågårtusen mest ettämnena
internationellt samarbete mellan myndigheter olika länder.i
Avsikten skall samordna befintliga kunskaper ochattär man
initiera undersökningar, de enskildaså inver-att ämnenasnya
kan människor, djurpå och skall bli tillräckligt väl kart-växter
lagda. De synergistiska effekterna mellan olika kommerämnen

dvs.inte åt, hos specialisterna kunskapslägetinteatt ärman ens
tillfredsställande. användarnaFör och allmänheten bör situa-
tionen betecknas omöjlig. tillräckligMan fårnärmast intesom
insyn och information, har tillräckliga kunskaper, ochinteman

får inte tillräckligt entydiga råd för kunna handlaatt rätt.man

1 1 .3 Marknadens oförmåga.1

Av alla de kemiska finns eller kan syntetiserasämnen som an-
vänder Sverigevi i for bereda och sälja ungefär10 20 tusen att-

olika kemiska60 produkter saluförda tankar, dunkar,tusen i
burkar, tuber, flaskor Ungefär hälften dem hälsofarligaetc. ärav

grundpå innehåll hälsovådliga kemiska och skallämnenav av
därför förses med varningsmärken enligt Kemikalieinspek-
tionens nuvarande föreskrifter.

Marknaden har kunnat och kanskeinte hellerinte velat sålla i
floran kemiska produkter. Man tillsatte bly bensineni för attav
förbättra drivmedelsegenskaperna, blyvisstetrots att att ärman
skadligt for hälsa och miljö. lanseradeMan braTipp-Ex som en

185



Kemiska produkter SOU 1990:93

kontorsprodukt, fast dess innehåll trikloretan miljöfarligtärav
och hälsofarligt. Konkurrensen och marknadskrafterna har ver-
kat heltutifrån andra kriterier miljöanpassning. möjli-Nuän är

konsumenttrycket på ändra detta, det ocksåattväg utan attgen men
kommer ökat tryck tillverkare,på och leverantörerett importörer
från centralt håll, lär det bli fartinte självsaneringen.på

Lagstiftningen1 1 .1 .4

Syftet med lagen kemiska produkter kemiska ochämnenom
beredningar skydda miljön och människors hälsaattär mot
skadliga effekter de kemiska Tillämpningenämnena.av av
lagen har blivit allt bättre frågai kemiska produkter. Däremotom
har den inte tillämpats i alls frågai hälso- ochstort sett om
miljöfarliga såväl den allmänna aktsamhets-trots attvaror,

inklusiveprincipen substitutionsprincipen och informations-
skyldigheten också gäller för sådana behövs mycketDetvaror.
tydliga styrmedel för kemikaliekontrollen skall riktas ocksåatt

varuområdet. finnsDet anledning lagensmot krav påatt överse
och behovet ytterligare styrmedel. Sverigesvaror av

importberoende det nödvändigt internationellagör att även
överenskommelser ingås.

Exempel: Freoner, bromerade flamskyddsmedel, kadmium
och svavelsyra kemiska produkter, de kylskåp, TV-är men

och batterier dessa produkter förekommerapparater isom
räknas som varor.

kemiskaLagen produkter gjord detinte så går utfärdaär att attom
generellt lokalt förbud användning olämpligett produkt.mot av en

Förbud kan bara utfärdas olämpliga produkter enskilda fall.imot

Exempel: Skåne detI vanligare hittar bekämp-är att man
ningsmedel vattendrageni andra ställen landet. Lokaltpå iän
förbud eller bättre kontroll efter fynd skullesådana sådanai
fall skydd för miljön och vattendragen.ett gottvara

Vissa problem lokaltinte betingade nationellär utan snarare av
karaktär.

Exempel: kommuner har med hjälpVissa lagenav om
allmänna och avloppsanläggningar VA-lagen utfär-vatten-
dat lokala förbud utsläpp till avloppet tensidermot typav en av

används biltvättar. sådant förbud skulle bli effekti-i Ettsom
det utfärdades centralt med hjälp kemis-Lagenvare om av om

ka produkter och skall behöva belasta de lokala myndig-inte
heterna.
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Kemikalieanvändningen påverkas efter-miljöskyddslagen,av
det denna reglerar tillstånds-koncessions- ochärsom som

Miljöskyddslagen degivningen. omfattar bara utsläppen, inte
producerade Naturresurslagens därförperspektiv saknasvarorna.
vid tillståndsprövningen liksom möjligheten verk-att väga en-
samhet Miljöskyddslagen reglerar hellerinte påmot en annan.

alla kemikalieanvändares förLKPsätt attsamma som ansvar
förhindra kemikalier skadar miljön. Genom tillföraatt att
miljöskyddslagen inslag från lagen kemiska produkter skulleom
sådana och utkrävandeavvägningar sådant bli möjligtav ansvar
se vidare under förslaget 11.3.1.

Registrering, undersökning1 1 .1.5 och märkning

Tillverkareimportörer kemiska produkter dag skyldigai attärav
till Kemikalieinspektionens produktregister anmäla sinapånamn

och innehållsdeklaration hälsovådligaviss ämnen.varor av
Anmälan skall ske årligen före datum, det föreliggervisstett men

viss eftersläpning Av den information,i registreringen.en som
förpackningar, det tillsynsmyndighetpå inte möjligt förärges en

tillverkare eller produkterimportör kemiskaatt avgöra om en av
har fullgjort anmälningsplikt till Kemikalieinspektionen.sin

Varken konsument eller tillsynsmyndighet kan märkningenav
de kemiska produkternapå produkt omärkt påavgöra ärom en

grund tillverkareimportör skött märkningspliktinte sinattav
eller produkten ofarlig.ärom

Det bör möjligt för tillsynsmyndighet eller intres-vara en annan
serad få reda vilka miljö- eller hälsofarligapåatt ämnen en
produkt innehåller och i vilka mängder. eftersomDetta går inte nu

vida tillåts innehållsdeklarationer och miljöfarligaså igränser
inte deklareras de borde.ämnen som

Kemikalieinspektionens produktregister innehåller uppgifter som
regionala och lokala tillsynsmyndigheter kan haäven nytta av.

Det saknas klaraför närvarande för hur dessarutiner
myndigheter kan få del uppgifter i registret.ta av

Det vilar på tillverkaren eller till alla kemiskaimportören att attse
produkter används väl undersökta vad gäller effekter påärsom
hälsa, miljö och vilken avfall de leder till. Någranatur samt typ av
föreskrifter hur undersökningen skall till har integå ännuom
utfärdats. gäller föreskrifter för miljöfarlighets-Detsamma
märkning. Av tillverkare och har detta uppfattatsimportörer som

någon undersökningsskyldighet avseende miljöfarlighet inteatt
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finns. föreskrifterDe finns märkning gällersom om
hälsofarlighet, brandfara och explosionsrisk. framVi emotser
resultaten kemikalieinspektionens arbetepågående medav
föreskrifter undersökningsskyldighet och för miljöfarlighets-om
märkning.

Problemet för konsumenten det ofta finnsinte någonär att
miljömärkning huvud varken sådan talaröver taget, attsom om
produkten skadlig eller den skonsam för miljön.är att är

Exempel: Miljödelegationen har produktinventeringort en
bensinstationer.på Av de115 produkter förekom1 300ca som

fanns det endast enstaka produkter med upplysning om
miljöfarlighet.

Bland de produkter marknadenpå hälsofarliga finns ettärsom
antal omärkta eller felmârkta.stort ärsom

Exempel: Miljödelegationen gjorde detaljgranskningen av
rengöringsmedel232 inom bilvårdsbranschen. dessaAv var

131 på något felmärkta enligt de märkningsföreskriftersätt
för hälsofara finns. stöder de undersökningarDettasom som
Kemikalieinspektionen utfört [rapport 187].

1 1.1 .6 Tillsyn och tillsynssamspel

Det Kemikalieinspektionens uppgift kontrollera till-såär att att
verkare och importörer kemiska produkter uppfyller skyl-sinaav
digheter. Naturvårdsverket har det centrala både föransvaret
tillsynen i användarledet och för miljö- och hälsoskydds-att ge
nämnderna vägledning för deras tillsyn användningenöver av
kemikalier.

dagI de lokalt ansvariga miljö- och hälsoskyddsinspektörernaär
villrådiga tillsynen utifrån lagen kemiska produkter. Deom om
lokala myndigheterna har inte uppfattat vilken roll de har i
tillsynsarbetet, och tillsynen har därför obefintlig.varit Natur-
vårdsverket har nyligen givit praktiska råd för kemikalie-ut
bedömningar. Miljö- och hälsoskyddsnämndernas tillsyn inteär
utvecklad, bl. beroende bristande central vägledning. Därförpåa.
behövs ytterligare för hur lokalaanvisningar den tillsynen ska gå
till.

Miljö- och hälsoskyddsnämnderna kan enskild försäljarehos en
användare förbjuda produkter uppfyller de krav lagenintesom som
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föreskriver. För åtgärder ansvarig tillverkareimportör kanmot
det lämpligt överlämna sådant ärende tillatt Kemi-ettvara
kalieinspektionen.

Länsstyrelsens handelsregister omfattar företag inte ärsom
aktiebolag, det utformatinte så miljö- och hälso-är attmen
skyddsnämnderna kan få hjälp med aktuella adresser forex.
tillsynen alla företagsmå inom viss bransch i kommun.sinav en
Handelsregistret har önskemål datorkapacitet Förstörre attom
kunna registrera företagens branschtillhörighet och för fåatt ett
smidigare för hålla aktuella adressuppgiftersystem att m. m.

1 1 Lantbrukets.1.7 kemikalieanvändning

Sveriges bördigaste åkermark finns inom Skåne.Västra Det är
slättema, klimatet, växtperiodens längd och jordmånen, görsom
förhållandena så Jordbruket intensivt och starktärgynnsamma.
beroende produktionsmedel formi kemiska produkter, dvs.av av
drivmedel, handelsgödsel, kalk, bekämpningsmedel mot ogräs,

och insekter, veterinärmedicinska och rengörings-preparatsvamp
medel.

-Den användningen handelsgödselstora och bekämpningsmedelav
har

dels lett till hotet flora och fauna,mot-
dels till livsmedelsöverskottet-

Även kemikalieanvändningen kommer minska de delariattom
det skånska landskapet har särskilda ekologiska värden,av som

så det risk för den blir oförändradär elleratt ökar io. m
vardagslandskapet, kapitel Mark och vattendrag.se

Användningen bekämpningsmedel mängd aktivmättav som
substans har i enlighet med planerna halverats i landet under den

femårsperioden ochsenaste ytterligare halvering diskuteras.en
Men minskningen bekämpningsmedelsanvändningen har inteav

likavarit tydlig i slättbygderna i landet och den medrestensom av
bekämpningsmedel behandlade har inte minskat iytan mot-
svarande grad. Viss återhållsamhet, speciellt ogräsbekämp-i
ningen har iakttagits. Förändringen beror också utvecklingenpå

bekämpningsmedlen, går användning alltmotav som av
effektivare kemiska verksamma lågai koncentrationenämnen

Risken för anrikning tungmetaller i jorden tillfördaav genom
näringsämnen kan motverkas användning handels-genom av
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Gränsvärdetgödsel med låg tungmetallhalt, speciellt kadmium.
och WHOsför kadmium föremål för diskussion. Enligt FAOsär

EGriktvärden får spannmål innehålla kg, inom0,3 ärmg per
gränsvärdet kg och Codex Alimentarius,0,1 inom annanmg per en
internationell gränsvärdet kgföreslåsorganisation, 0,05 mg per
spannmål. skånskt spannmål ligger värdena omkringI 0,1 mg per

lättakg med förhöjning skördar de delarna medviss i från östra
handelsgödsel med kadmiumjordar. Jordbrukets import mot-av

dag de totala utsläppen kadmium landet.ii %1svarar ca av av

hållas lågaKadmiumhalterna den skånska åkermarken bör såi
spannmålde internationellt diskuterade gränsvärdena för inteatt

kadmiumöverskrids. Därför användning och utsläpp imåste av
utomordentligt betydelsealla former reduceras. ocksåDet storär av

kadmiumhalt,hushålla med fosfatmineral med låg eftersomatt
framtida fosfat med lågt kadmiuminnehåll beräknasutvinning av
kräva ökande energiinsatser.

Möjligheter1 1.2

ochhar goda möjligheter minska de risker tillverkningVi att som
användning kemiska produkter innebär för miljön iochämnenav

vilkaSkåne. det kräver starkt ökat medvetandeVästra Men ett om
skada miljön och huroch produkter kan användavi utan attämnen

ska hantera dem. också miljöfarligavi Det kräver i fråga om
och de mängderprodukter begränsning antalet produkter aven av

vad kemikalie-används. utvecklat medvetandeNär vi ettsom om
och fått tillanvändning och kemikaliehantering innebär, vinär

och mellanstånd samspel mellan samhällets olika nivåerett
dåsamhället, branschorganisationerna och övriga intressenter -

hanterbart.kan kanske kemikomplexet efter hand bli Detäven
miljöfarlighet,fram kriterier förinsatser förpågår stora att ta

miljöfarlighetsmärkningföreskrifter för undersökningsplikt och
innehållsdeklarationersymbol: döda fiskar, krav på noggranna

bestämmelser.och försök få fram internationellt enhetligaatt
för nordiska kriterier och märkningArbete få framatt av

också symbol:produkter, innebär bra miljöval, pågår grönsom
svan.

utmärktlag inskrivna substitutionsprincipenDen i ger ennumera
skyl-substitutionsprincipenmöjlighet. För tillverkaren innebär

farliga medbyta ingredienser mindredighet farligaatt ut mot
försäljaren betyder denfunktion. ellerFör importören attsamma

bättre alternativkemiska produkter får marknadsförasinte om
användarenfinns marknaden. den yrkesmässigepå För är

mindre farligafarliga produkter skall bytasinnebörden motatt ut
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eller mindre miljöstörande teknikatt ska användas. Dettaannan
kan bli fantastisk kedja. Central vägledning för prövnings-en
skyldigheten kan början. Men det behövs också tydligautgöra och

föreskrifter för hur substitutionsprincipen ska tilläm-noggranna
olikapå nivåer. Ett systematiserat samspel med Lunds univer-pas

sitet för kontinuerlig kunskapsförsörjning kan bidra med
information vilka utbyten kemiska produkter ochämnen,om av
tekniker, bör ske i vår region, jämför kapitel Miljö ochsom
demokrati.

T.T.T.

Erindringsvers.

har skrevetJeg sted.et
hvor dagligjeg må se.
det manende tankesprog:

T. T.

Når føler hvor Iidetman
mednåer sin flid.man

det nyttigt mindes.at ater
Ting Tar Tid.

Ting Tar Tid. Miljödelegationen väl medveten detta. Men för rimligaär om
resultat krävs ändå ökad snabbhet. Det gäller kunna utvecklingenatt styraen
och barainte för långsam fotbollsspelare sparka påmotpartensom en- -benen. Det krävs barainte individuella prestationer också bra ochutan ett
samspelt lag.
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märkningRegistrering, undersökning och1 .2.11

anmälningsplikten tillden lagen föreskrivnaTillämpningen iav
produkt ellermärkningenKemikalieinspektionen och varaav en
Sverige kräverskärpas hantering och försäljningkan i attså att

Vidförsetts med produktregistrets registreringsnummer.varan
information denkan då och fåanmälan tillverkare importör om

och de föreskrifter gäller. Ett registrerings-lagstiftning som
tillsynsmyndighetskulle både för konsument och visa attnummer

anmälningsplikt.tillverkareimportör skött Ettsin nummer
fältetför inspektörskulle också det lättare på attutegöra en

fråninformation denidentifiera produkten och begära om
leverantören.

föranleder varnings-Om produkt har egenskaperinte somen
det framgår denmärkning, bör den ändå märkas så att äratt

bedömd.

Tillsyn och tillsynssamspel1 1.2.3

kemikalie-förCentralt utfärdade bestämmelser och anvisningar
detoch miljöskydd regel effektiva ihantering mest ävenär som

behövs, både förlokala perspektivet. den lokala tillsynenMen att
kompletteraoch regler och förgenomföra centralt fattade beslut att

dem med lokala åtgärder. gällerDet att:

kemikalieanvändande verksamheterallatillsynutöva över-
miljö-företag däroch också kemikaliehanteringen påav

produktertill deskyddstillsyn bedrivs och samtidigt så attse
ställs,används uppfyller de lagliga krav somsom

regionalamyndigheter och medsamverka med andra lokala-
projektverksamhet.och centrala myndigheter i

dedirektiv lämnas fråneffektiviseras tydligaTillsynen attgenom
har kommit fråndelcentrala myndigheterna. anvisningarEn

dessa framgårNaturvårdsverket Kemikalieinspektionen. Avoch
överlâtareomfatta andrabl. den lokala tillsynen böratt ava.

tillsynkemiska produkter tillverkare och importörer attsamtän av
kemiska produkter.den miljön skyddas vid hanteringyttre av

Verksamhetensamordnare.har viktig rollLänsstyrelsen somen
mellanutbyte informationkontakter ochkan läggas så att avupp

kanoch intensiñeras. Detmyndighet underlättaslokal och central
samtidigt successivochbli kontinuerlig utbildningssituation enen

branscher.olikaoch problemkartläggning situation inomav
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Exempel: Alla de projekt Miljödelegationen har initieratsom
kemiområdetpå visar klart svårigheterna allapå nivåer att

komma medigång tillsynen kemikalieanvändningen. Detav
räcker inte med lagar och förordningar, föreskrifter och
allmänna råd, det behövs också allapå nivåer. Deresurser

ska arbeta med tillsynen behöver direkt involverade isom vara
handledda tillsynsprojekt. branschVarje för inspektörettär en
och tillsynsmyndighet okänt fält det gäller tillsynnär av
kemikalieanvändningen. kräverDet inledande utbild-en

bästning, erhålles praktiskt tillsynsarbete. För attsom genom
utbildning, åtgärder och information till leverantörer, detalj-
handel och allmänhet ska kunna behövergenomföras det
lokala tillsynsarbetet samordnas branschvis mellan kom-

i lokaltregion. De verksamma inspektörernamunerna en
behöver hög gradi varandras stöd både för kunskapssökande,

kreativgenerering planering och genomförande arbetet.av av

Den tillsyn skyddsombuden utför bör kunna utökas till attsom
omfatta den miljön. Ett kunskaps- och erfarenhetsutbyteyttre
mellan regionala skyddsombud och miljö- och hälsoskydds-

Äveninspektörer bör kunna komma båda till godo. Yrkesinspek-
tionen skulle kunna det lokala tillsynssamspelet.ingå i Tillsyn av
kemikalieanvändning och miljöskydd inom lantbruket kan
underlättas kontakter mellan miljö- och hälsoskydds-genom
inspektörerna, lantbruksnämnderna och kommungrupper.LRF:s
Jämför kapitel Miljö och demokrati.

1 1.2.4 Lantbrukets kemikalieanvändning

Lantbrukarna själva angelägna minska användningenär attom
bekämpningsmedel inte för hållasåannat attav om nere-

kostnaderna. gällerDet de tillpå miljö-initiativatt ta vara
förbättrande åtgärder och resurssnåla tekniker, kan tillämpassom

vardagslandskapet,i särskilt anslutning till jordbruks-inu
omläggning och livsmedelspolitik.ny

Inom lantbruket olika försöksverksamhetpågår försorters att
reducera kemikalieanvändning. Man försöker sänka kravet på
ogräsbekämpningen från effekt till eller lägre, vilket95 % %75
innebär de använda doserna herbicider kan sänkas. Manatt av
försöker också bekämpningen behovsanpassad bättregöra genom
prognosverksamhet och rådgivning. försöker kompletteraMan att
den kemiska ogräsbekämpningen med mekanisk bekämpning i

sockerbetsodlingen. Näringsläckaget ska klaras medex.
fånggrödor, vissa våtmarker och skyddszoner längs vattendragen.
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medBåstad kommun småLantbruksföretagenExempel: i är
har oftaha mark.bara Deskånska mätt, genomsnittmått i 20

sambandoch grönsaker.odling Idjur och potatisintensiv av
Laholmsbuktenlösa miljöproblemen imed försöken att

Miljöskyddslagena§miljöskyddat område enligt 8särskilt
utifrånförBåstads kommungick lantbrukarna i attsamman

hararbeta med miljöfrågoma. Kommunenföretag stöttsina
lantbruken med.och alla Förekonomiskt treprojektet i år7 är

skullepotatisarealensedan beslut %10år ett atttogs avom
underläcka kvävebesås med fånggröda för inte restenatt av

areal besådd.dennadagI %90säsongen. år av

HushållningssällskapetfrånRådgivningsbrev går ut om ex.

stallgödseltillvaratagandeåtgärder för bättre av-
bekämpningsmedeloch bättre utprovadenya-

detinformationbladlusläget och ärnäromprognoser om-
bekämpningsåtgärdernödvändigt inatt sätta

myckethur närings-utvärderarLantbruksuniversitetet
försökerlantbrukarnaochminskat. Forskarnaläckaget har

kålfluge-prognosmetoder förtillsammans få fram bättre
Påminska bekämpning.ska kunnaså att manangrepp,

morotsflugankontinuerligtföljersätt angrepp avmansamma
bland heltisbergssallad och har ipå såoch skadegörare på sätt

Tillsammansbekämpningsmedel.undvikakunnat gör man
förbeteende vidockså iakttagelser insekternas angreppenav

bekämpning.alternativmetoder förmöjligt komma påatt om

lantbruket litenfinnskonventionellaVid sidan det gruppenom
flestaallraha mark. Demed tillsammansaltemativodlare 1 000ca

och ansluterSKAPtill Skånes Alternativ Producenteranslutnaär
deställtsregler KRAVtill desig upp avsomgemensamma

KRAV-reglerna inne-svenska alternativodlarnas organisation.
kemiskthandelsgödsel ochanvänderbär bl. inteatta. man

harAlternativodlarenbekämpningsmedel odlingen.producerade i
konventionelle odlaren.odlingen denofta på änen annan syn

odlingalternativomställning tillstöd förunder 198990Staten gav
Alternativ-under år.kr hamotsvarande 900 tre700 2 av sexper-

driftenmed djur ilättare genomföraodling änatt som renanses
djur.växtodling. detMen går utanäven

ha, harSöderslätt 50spannmålsgårdExempel: påEn
inköp Dealtemativodling eftertill 1971.förtssuccessivt över

bekämpningsmedelheltgården drivitsfyra haråren utansista
Erfarenhethandelsgödsel.heltocksåoch det sista året utan av

markeffekterdess påbekämpningsmedelsanvändningen och
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och och viljan från resurskrävande jordbrukavståväxter att ett
ligger bakom omställningen, bygger accepterandepå ettsom av
lägre inkomster. Gröngödsling tillämpas odlinggenom av
luzem, plöjs före sådd huvudgrödan.på våren Dettasom ner av
betraktas form energiodling, eftersom solen ställetisom en av
för fossila bränslen används for binda luftkvävet. Gårdenatt
har modern kvarn, kopplad till egenhändigtären som
konstruerat vindkraftverk. Med nuvarande låga energipriser

detta lönsamt. Cirkulation odlingen,i undvikandeär av
monokulturer och minimal användning hjälpenergiav
betonas.

Avkastningen i överensstämmelse med jordens produk-är
tionsförmåga fosfatinsatsen den naturlig vittring iär som-
jorden upphov till. avkastningenMen skulle bli högreger om
latrin från konsumenterna återfördes. Med nuvarande system
blir avkastningen ungefär hälften skulleDjurav grannens.
kunna driften,ingå i eftersom detavstår skullemen man
kräva anställning förädlingViss råvaranav en person. av
planeras gårdenpå spillet från kvarnenpå föratt ta vara-
tillverkning kreatursfoder.av

Verksamheten bygger direktkontaktpå med konsumenten ett-
slags kontraktsodling med leveranser till kollektiv,privata
Rudolf Steiner-skolan Hardebergai och skolköket undervis-
ningskök vid skola i Trelleborg. Rågmjöl och vetemjölen
kan säljas till fördelaktigapå så priser.sätt

Vissa de konventionella odlarna och delar lantbruks-av av
kooperationen alternativodlama föregångare. delEnser som av
deras kunskaper och metoder den konventionella odlingenitas upp

dag.i Möjligheten få fram marknad for alternativodladeatt en
produkter och användningen sådana nischgrödorav som ses som
betydelsefullt. Skåne goda förutsättningarVästra har för livs-
medelsproduktion efter KRAV-reglerna och detta kan bli värdefullt
på växande EG-marknad.en

1 1.2.5 inflytandeKonsumenternas kemikalieanvänd-över
ningen

Det lång tid för de olika myndigheterna alla desigtar in iatt sätta
problem kemikalieanvändningen medför, utarbeta olikaattsom
bestämmelser, kriterier, föreskrifter.märkningssystem och Sam-
tidigt alla kunskaperna finns hos och detföretagenvet att att
egentligen de lösa framtidens problem. skullemåste Ettär sättsom
kunna utveckla mellan ochöppenhet företagatt störrevara en
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innehållsdeklarationerkonsumenter fullständiga pågenom
för och mediciner. skulleDessutomsätt matvaror mansamma som

ingående kompo-deklarera vilka miljö- och hälsoeffekter desom
bästa kunskapernaföretagen med deDenenterna störstager.

dem. Medbrukar rädda för hårda krav, det brukarinte vara gynna
fullständig information skulle konsumenterna kunnadelen av

enkelmedverka till skapa starkare produkter medtryck föratt ett
bådeskonar miljön. behöver företag,sammansättning, Vi somsom

till med kemikaliesnål och konsumenterstår tjänst teknik, som
informationbojkottar produkter med hemligt innehåll och dålig om

miljö- och hälsoeffekter.

Åtgärder11.3

Flera de viktigaste åtgärderna kemikaliesamhället be-inomav
handlas andra kapitel. hör:i Dit

utbildning,-
den offentliga sektorns möjligheter föregångare ochatt agera-
inspiratör,
handelns åtgärder för konsumenterna möjlighet tillatt ge en-
medvetna miljöval,
lokala krav vad avloppet får innehålla kapitel ochpå se 10-
lokala krav begränsning användning jordbruks-på i av-
kemikalier och skydd grundvatten kapitelse 9.av

Tillsynen kan utvecklas spiranderegionalt och lokalt jämför det
samarbetet kring kemitillsynen. Medel för utveckling dettaav
samspel, jämför kapitel demokrati, bör kunna godMiljö och ge
utdelning. Resultat kan också denås utnyttjarattgenom man
möjligheter, kan ligga aktioner kännetecknade dynamikisom av
och samtidighet. Branschkampanjer behövs för öka medveten-att
heten, kemikaliesanering, fram hanteringsrutinerfå bättrestarta
och bättre teknik eller och slå lokalfå dem igenom iattprocesser
verksamhet. Samarbete med handeln kan lika-och påverkan av
ledes goda resultat kapitel och avlopp, ochse Avfall Diverse10,ge
underlagsmaterial och sammanställningar [SOU 1990:941. Sam-
hällets behöverinsats särskilt härinte istor,egen vara men som
andra sammanhang behövs det spelförare för bollentolererad atten
skall börja rulla.
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11.3.1 lagstiftning

Förslag: kemiska produkterLagen ändras så att:om

det klarare framgår reglerarhur den hälso- och-
miljöfarliga varor,
miljö- hälsoskyddsnämndernaoch och läns--
styrelserna kan utfärda lokala respektive
regionala, generella förbud och föreskrifter for
produkter och effekter har särskildvaror, vars
betydelse för den lokala eller regionala miljön,
utredningsskyldigheten kemiska produkterom-
och hälso och miljöfarliga tydligare änvaror
för närvarande skall omfatta miljökonsekvens-
beskrivningar,
rollfördelningen mellan dels centrala tillsyns--
myndigheter, dels regionala och lokala tillsyns-
myndigheter klargörs.

Ansvarig: Staten och sittande miljöskyddskommitté

Förslag: Miljöskyddslagen ändras olika kemiskaså att
produkters och hälso- och miljöfarliga hälso-varors
och miljöeffekter kanbeaktas vid produktion och
beaktas vid tillståndsgivning.

Ansvarig: Staten och sittande miljöskyddskommitté

Bakgrund
Miljöskyddslagen tillämpas traditionellt endast frånåverkanpå
produktionen vid den aktuella verksamheten desspå närmaste
omgivning. Det innebär de föroreningaratt transporterassom

fabriksportama produktervia regleras vid prövningintegenom
och tillsyn enligt miljöskyddslagen. Genom tillägg miljöskydds-i
lagen kan kemiska produkter och hälso- och miljöfarliga varor

vid tillämpning miljöskyddslagen. Vid ställnings-prövas av
tagande till eventuella restriktioner bör ske mellanavvägningen
de risker förenade med produkten och de fördelar forärsom
samhället produkten för med Ställning därvidsig. måste tassom
till frågan hurvida produkten socialt och ekonomiskttjänar ett

ändamål... hälso- ochnyttigt Prop. till lagen1973:17 94s. om
miljöfarliga varor.
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Föreskrifter, vägledning1.3.21 m.m.

Förslag: Utarbeta:

substitutions-tillämpningVägledning för av-
olika nivåer.principen på

skallProdukterFöreskrifter märkning.om-
Pro-märkas med registreringsnummer.sitt

varningsmärkasbehöverdukter intesom
produktendet framgårmärks så ärattatt

bedömd.
myndig-till lokalaYtterligare anvisningar-

tillsynsarbetet.heter hjälp isom
bör ställas påde grundkravFöreskrifter för som-

konsumenttillgängligamiljökvalité för
kemiska produkter.
Åtgärder underlätta produktregistretsför att-
tillgänglighet.

miljöfarlighetsmärkning.Föreskrifter för-
NaturvårdsverketKemikalieinspektionen ochAnsvarig:

Bakgrund
undersökningföreskrifter förarbete med utarbetaDet pågår ett att

miljöfarlighets-förkemiska produkters miljöeffekter,av
miljöfarligademärkning och för förbud mest ämnena.mot

skall kunnadiskuteras hur produktregistretLikaledes göras mer
otåligt frammyndigheter.tillgängligt för andra Vi motser

ovanståendemedkompletterasresultaten och de börattmenar
förslag.

SkåneKemikalietillsyn i1.8.8 Västra1

Skåne.kemikalieplan förFörslag: VästraUpprätta en
hälso-Miljö- ochsamarbete medLänsstyrelsernaAnsvarig: i

skyddsnämnderna

kemikalietillsynkommunernasFörslag Förstärk
Ansvarig: Kommunerna

Bakgrund
och läns-samarbetet mellan kommunernadet nyligen påbörjadeI

möjligheternaharKristianstads länstyrelserna Malmöhus ochi
sådan plan börkemikalieplan diskuterats. Enatt upprätta en

medkommande arbetet regio-detutformas den underlättarså att
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nala kvalitetsmål och utsläppsgränser se kapitel Särskilt
miljöskyddat område. behövs bättre kunskaper kemikalie-Det om
användningen och underlag för beräkningar den totalaav
kemikaliebelastningen Arbetet för få fram detta kani regionen. att

allehanda former.sig arbetsmetodema branschvisEnta attärav
granska kemikalieanvändningen. Länsstyrelserna bör samordna
och bl. på sig det datoranvändarstöd och medverka medta atta. ge
sådan databashantering, Miljödelegationen utfört. ökadeDesom
kunskaper använda kemikalier arbetet medom som en
kemikalieplan skulle kan komma till användning miljö- ochige
hälsoskyddsnämndernas informationsverksamhet.

1 1 .3.4 Branschorganisationer aktiva kunskapsförmedlanesom

Förslag: Påverka branschorganisationerna till ökatatt ta
för miljöproblemenansvar

Ansvarig: Branschorganisationerna

Bakgrund
kemikalieleverantörerDagens helt inriktade ökad försälj-påär

ning. Branschorganisationerna skulle kunna fylla funktionen
konsulter och kunskapsöverförare till företagen inomsom

respektive bransch. Organisationerna skulle kunnapå så gå isätt
för bland kemikalier.saneringenspetsen

1 1 .3.5 Lantbruksorganisationer föregångaresom

Förslag: Utveckla miljösamspelet mellan den offentliga
sektorn och Lantbrukskooperationen

Ansvarig: Offentlig sektor, Lantbrukskooperationen.

Bakgrund
kapitelI diskuterade2 hur mellan samhälls-vi samspelet

demokratin och den inofficiella demokratin behöver utvecklas för
miljöns skull. Inom jordbruket finns det goda möjligheter. För att
välja bland många exempel: har lanserat idéett Lantmännen atten
lantbrukarna kan adoptera vattendrag för självaett att utan
myndighetsinblandning vilka försiktighetsåtgärder iutröna
kemikalieanvändningen, behövs för skona miljön. Sådanaattsom
positiva initiativ bör och spelrum och stöduppmuntras stortges om

önskar.så Det troligt det speciellt jordbruketinom gårär attman
kanaliseraatt genuint naturintresse till konkreta samverkans-ett

insatser.
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Förslag: Stöd den försöksverksamheten medprivata ett
resurssnålt jordbruk attgenom

inkomststöd och omställningsstöd forge om--
läggning till altemativodling,
betrakta gröngödsling energigrödasom som-
berättigar till omställningsstöd kombinera-
med forskning och rådgivning för undvikaatt
läckagerisker,
kontrollera alternativrådgivartjänsternaatt-
blir kvar vid lantbruksnämnderna vid sam-
gåendet med länsstyrelsen 1991.

Ansvarig: Staten

Förslag: Utveckla första handi lokala marknader för
resurssnált odlade produkter direktkontaktergenom
mellan odlare och konsumenter produktionenså att
utvecklas takti med konsumtionen.

Ansvarig: KRAVSKAP-organisationerna, kommunala och
privata intressenter

Bakgrund:
odlingstekniker,De tillämpas altemativodlingeni bygger påsom

naturresursbevarande, cirkulation mellanväxtnäringsämnenav
konsument och åkermark och undvikande bekämpningsmedel.av
Alternativodlingen bygger också idealitet. Både kunskapernapå
och attityderna kan visa sig värdefulla längrei perspektiv.ett
Alternativodlingens produkter kan dessutom komma bliatt av
betydande kommersiellt intresse EG-marknadpå eller andraien
Världsdelar.
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Önesundochskäldeiviken12

Materia försvinner aldrig spårlöst. Därför kan heller havetinte ses
den slutliga utsläppen land.recipienten frånmottagarensom av

Det växelspel, vilket land ochpågår i männis-påett naturenäven
kan havens reaktioner utsläpp.på vårareturmottagareär av egna
Speciellt tydliga reaktionerna de kustnära haven, dvs. föri vårär

Öresunddel främst och Skâlderviken.

ÖresundLarmen och Skälderviken har efterhandsituationen iom
ökat styrka, och ochi situationen kräver åtgärder både kortpånu
lång sikt. Miljödelegationen vill bidra att:genom

tillföra och relevant kunskap därmed bättreoch ettny ge-
diskussions- och beslutsunderlag,
föreslå omedelbara åtgärder,-
föreslå organisatoriska förändringar, underlättakansom-
framtida åtgärder.

ÖresundResultaten Miljödelegationens undersökningar ochiav
Skälderviken redovisas dels underlagsmaterial ochi Diverse sam-
manställningar [SOU dels film.1990:94], i en

ÖresundProvtagning i
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Problem12.1

Havsforskare och marinbiologer har haft skiftandetidernagenom
uppfattningar hur mänsklig aktivitet kan påverka olika havs-om
områden. Flertalet har hävdat endast lokala och begränsadeatt
områden kan påverkas, eftersom den goda vattenomsättningen
förhindrar storskaliga effekter. förändringar djurlivet,De av som

allt har popula-tolkats naturliga svängningar itrots ägt rum, som
eller resultat klimatvariationer. under-tionerna Fåsom av

sökningar har inriktats långtidsförändringar. Redanpå på 1930-
talet lade emellertid märke till generella förändringarman av
djurlivet kunde tänkas under-bero föroreningar. Dessapåsom
sökningar utgick från marinbiologisk vid Barsebäcks-stationen
hamn.

flesta nutida harDe miljörelaterade undersökningar i regionen
utförts inom tidsbegränsade forskningsprojekt vid Lunds univer-

Uppföljningar har och undersökningarnassitet. varit sällsynta,
värde därmed begränsat. vattenkvaliténProvtagningar påär görs
regelbundet SMHI längs den svenska kusten. Bottenfauna-av
undersökningar övervakningProgrammet förinomgörs av
miljökvalitet PMK.

Provpunkter enligt miljökvalitet.PMK, Programmet för övervakning av
Observera bristen mätställenpá våra kustvatten.i
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Tyvärr provtagningspunkterna geografiskt fördelade. Inte någonojämntär
Öresund dessprovpunkt ligger ellerSMHIw kontinuerliga ii provtagningsnât

denSenare syrehalten bottenvattnet visarmätningar iårs attav
hela svenska kusten vid deoroande utvecklingen längs pågårmest

Västskåne: Anholtprovtagningsplatser, ligger inärmastsom
Östersjön. bot-Kattegatt och Arkona i södra De få provtagningar på

liknandetenfauna, under området, antyderorts år isom senare
havsmiljön. sig såstörningar i Detta vår omgivning visatatt vara

Öresunds illa-påverkad dåliga miljöövervakning specielltgör
varslande. vid de indust-direkta recipientkontrollenDen större

sundet.tillståndetytterligt begränsad information irierna ger om

näringsked-Vissa föroreningar, tungmetaller, ansamlas iex.
ochjorna kan därigenom hota djur och människor. Ett mätasätt att

halterna fisken. dåtungmetaller undersöka Det sigvisarattärav
tungmetallhalterna relativt höga kustvatten,i våraatt är manmen

ellermycket källorna till miljögifternainte sigvet omvare om
spridningsmönstret.
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l2.1.1 Noterade förändringar

behövsDet allmän bild eventuella långtidsförändringar ien av
området. Därför har Miljödelegationen ort få avvikel-sinaen av

från uppdraget initiera och samordna åtgärder ochattser
inriktat delar arbete medsitt de kustnära haven fåstora på attav
fram mätningar, går relatera till tidigare kända faktaattsom
registrerade för 80 sedan. harår Vi kvantitativa och kvalita-gjort

undersökningartiva bottenfaunan för kunna jämföra medattav
hur förhållandena för sedan.80 år Vi har också miljö-ortvar
giftsanalyser i sediment och Nuläget har dessutomorganismer.
dokumenterats undervattensñlmning med stöd Malmö-genom av
hus läns landstings Miljövårdsfond.

Miljödelegationens sexkvantitativa undersökningsplatser längs den skånska
västkusten den kvalitativa undersökningsplatsen vid Knähaken utanförsamt
Helsingborg.
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Sex provtagningsområden, där kvantitativa under årentogsprover
Johannesden danske marinbiologen Carl Georg1910- 1916 av

del tvivel framförtsPetersen, har återbesökts. Eftersom en
avseende jämförbarheten mellan data och data harPetersensnya
Miljödelegationen metodik likatagit mångasamtanvänt samma

början seklet. resultat börPetersen orde i Våraprover som av
därför kunna tillföra den livliga debatten kring tillståndet i
Öresund ökad och skärpa.stringensen

bakom undersökningarPetersen pionjärerna avvar en av
mjukbottenfaunan betydelse föda for fiskar.och dess Hansom

det behövs kvantitativa data antal individer ellerinsåg, t.att ex.
m2mängd biomassa bottenyta för skall kunna jämföraattper man

provplats vid olika tillfällen. Miljödelegationenssamma prov-
har skett bottnar under språngskiktet 5tagningar framför allt på

platser, där och salthalt relativt stabila. Påtemperatur är en av
endastprovtagningsplatsema Lommabukten dock vattendiupetär

omvärldsfaktorer.vilket innebär variation i15 störreca m,

Resultaten från Miljödelegationens undersökningar totalt 115togs
med bottenhuggare och jämförelser med resultatPetersensprover

dehar information området underfaunaförändringarna igett om
den och80 Dessa intensiva expansivaåren.senaste utgör mest

perioden för urbanisering, industri och jordbruk.

Exempel faunan Jämför med Petersenspå utanför Höganäs julii 1990.vattnet
resultat från sida. Större djur saknas ochjuli se1910 nästa numera

Amphiura filibrmis fler.ormstjärnørna är
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Resultaten från de olika bottenfaunaprovtagningama på enty-är
diga. har skett förändringar bottenfaunans strukturDet stora av
sedan början detta sekel. förändringarna underDe generellaav
språngskiktet sammanfattas enligtpå djup kan20 metersänmer
följande.

medelstorlek minskat. djur saknasdjurens har Större nästan-
helt,
totalbiomassan har ochökat-
förekomsten havsborstmaskar harochormstjärnor småav-
ökat, medan snäckor och musslor mindre vanliga.blivit

kroniskallmänna förändringen kustvattnen troligenDen är avav
ha tid. Dock haroch torde förekommit under långnatur en

detta:skett tid. bland exempelaccentuering på Ett många påsenare
utgjordepå Petersenstationerna ormstjämeart %1912 16 aven av en

biomassan, den1984 andelen och %. För-% 4025 utgörvar nu
ändringen verkar under dealltså kraftigare senasteavsevärtvara

under de föregåendeåren6 72.än närmast

följdeFaunan utanför Höganäs juli Originalteckning konstnär,1910. somav
med Petersens undersökning.på
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Vid algblomningar kan ochvissa giftiga utvecklastyper ämnenav
syrgashalten minska samband med algernas nedbrytning.i
Särskilt känsliga sådana platser, där språngskiktet liggerär
alldeles invid botten Lommabukten djup.i på 15 meterssom ex. ca

dettaI skikt kan plankton ansamlas och närheten till bottnen
innebär mycket liten volym finns tillgänglig för ned-att en syrgas
brytning.

12.l.2 Ekologiska konsekvenser

De resultat vid Miljödelegationensuppnåtts provtagningar,som
väl med de tidigare utförda undersökningarna istämmer överens

ochKattegatt Bälten. Vid oberoende undersökningar olikaitre
kustområden har alltså likartade resultat erhållits. faktumDetta
pekar generell och storskalig förändringpå att ägten rum.

Öresund,Föreliggande undersökning speciellt osed-visar att trots
vanligt vattenutbyte, förändringarför mycket kraftiga igott utsatts
bottenfaunastruktur sedan början botten-detta sekel. Eftersomav
faunan diur, alla har speciella nisch, d.v.s.sinutgörs av som spe-
cifika levnadsförhållanden och kannäringsupptag, förändringen
avspegla ändrade omvärldsfaktorer. förändringar,De främstsom
anförts troliga, ärsom

effekter trålning,av
ändrat bytesuttag bottenfisk,av
långsiktiga temperaturförändringar och
eutrofiering ökning närsalter.av

ÖresundI kan bortse från effekten trålning. råderDetman av
trålningsförbud, och trålning förekommit härhar iintenumera

någon omfattning sedan sekelskiftet. från denResultatenstörre
tidigare nämnda danska undersökningen också dettavisar inteatt

den troliga orsaken till förändringarna Bälten.iär

Ändrat bytesuttag inte heller sannolik förklaring till denågonär
uppnådda resultaten. kraftigast tillbaka,De gåttarter, är näm-som
ligen inte de viktigast fiskföda.ärsom som

Hydrografiska förändringar kan under detta sekel. Botten-noteras
och salthalt har periodisktvattnets varierat med någontemperatur

grad respektive med promille salthalt. ytterligtnågra Men det är
tveksamt dessa trender skulle kunnat resultera dra-i såom svaga
matiska faunaförändringar.
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troligaste förklaringen konstaterade mycketDen stället deni attär
kraftiga ökningen nårsalter kustvattnen lett till högreiav en
primärproduktion med ökad partikelmängd följd.i Devattnet som
djur t. ormstjäman Amphiura filiformis, mest,ex. som gynnas
lever suspenderatpå material och klarar partikelmängderextrema

låga syrgasvärden.samt

ñtâasuuvlffffêkülSKAGERAK

Masatfsfiám MATfzbATfSWu mmm;

Närsaltflödet till Kattegatts ytvatten

försök bedömaEtt hur mycket eutrofieringen, kommeratt av som
från olika svenska områden uppdelat olika källor och hurpå
mycket kommer från andra länder, SNV:s ochi Hav90görssom
dess bakgrundsmaterial.

Akuta katastrofer skapar speciella förändringar. Känsliga arter
dör tillfälligt, de brukar återkommaut livsbetingelsernanärmen
blivit lämpliga. Deras medelstorlek minskar och fler individer
kan etablera sig ytenhet. kan öka längeBiomassan såper
syrgashalten räcker för djurens överlevnad. Efter hand klarar
emellertid allt färre djurarter de alltmer förhållandena,extrema
och artantal och biomassa minskar. Akuta katastrofer inträffar

troligen oftare tidigare bevittnades Miljödele-enännumera av
gationens dykare i Lommabukten.

Dykare har flertali olika skyddade grunda områden råkatett på
lösa fintrådiga alger. Under dessastora mattor,massor av som

hot främst de ekologiskt viktiga grundområdenautgör ett mot men
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också påverkar djupare bottnar, har svavelvätebildningsom
iakttagits. Orsakerna kan flera. Stora närsaltutsläppvara som
härrör från luftnedfall eller från väldränerad jordbruksmark
betyder troligen allra Besiktning vid avloppstubermest. från
reningsverk visar dessa alltidinte fungeraratt tillfredsställande.
Större föremål, borde avskiljts redan börjani renings-som av

har vid flertal tillfällenett utanför tubmyn-noteratsprocessen,
ningarna. Kvantitativa mätningar trådformiga rödalger vidav-
Kullaberg visar också ökningpå sedan 1970-talet.en

12.l.8 Konsekvenserförñske, turism och bad

En allt artfattigare livsmiljö under barainte teckenvattnet är påett
vi våldatt andrautövat och genomförtmot etisktarter ett övergrepp

dem. Långsiktigt harmot förändringarna också orimliga konse-
kvenser för själva. Kortsiktigt klaravi negativa konse-oss ser
kvenser för fiske, turism och bad.

ÖresundDen innebär för yrkes- och sportfisket,resurs som
kommer minska. Enbartatt sportfisket miljonbelopp iomsätter
regionen. Det berömda torskñsket har redan minskat. Orsakerna
till detta kan troligen sökas i för torsken förändrad livsmiljö.en
Reproduktion har troligen och viktigaavtagit, uppväxtmiljöer har
förändrats. Väsentliga födoresurser för torsken har troligen också
minskat. Yrkesfisket rödspätta kommer också tillbaka,gåattav
eftersom förekomsten dess stapelföda, de tunnskaligaav muss-
lorna, också minskar. Sillen kommer inte drabbas iatt samma
utsträckning. Eftersom den lever plankton, kanav o. m. en
ökning ske.

De ökade mängderna fintrådiga alger grundområdenapåav
innebär hot många fiskartersett mot uppväxtmiljö. algerDessa
kommer successivt försämra också badmiljön.att Alla dessa
förändringar kan få ekonomiska återverkningar. Vi påär väg att
bli med de miljövärden, skulle kunnat delutgöraav som en av
Öresundsområdets attraktivitet god miljö framöver blirnär en
bristvara.

l2.1.4 Utsläppskontmll

Utsläppskontrollen och dess avgiftsñnansiering lag reglerad.iär
Myndigheten Länsstyrelsen fastställer ochett matprogram, ut-
släpparnas roll skall betala kontrollen enligtatt matprogram-vara

Till utsläppama hör bl.met. industrier och kommuner. Längsa.
Öresundåarna har de organiserat sig i vattenvårdsförbund och för i
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Öresunds bådeorganiserarVattenvårdsförbund,samfälltett som
Öresund.direkt tillvattendragsförbunden och utslâppama

viktigasteochförstadenna arbetsform. Detgrundfelfinns två iDet
Åtgärder vidtasåtgärdskoppling.verksamhetenshandlar vagaom

meddeladeenligtutsläppsrättighetervisarendast mätningar attom
kopplingdetsaknastillstånd överskrids. I övrigtenskilda en

vattenvårds-hosVerksamhetenåtgärder.ochmellan mätningar
marginelltendast påochinriktad mätningförbunden påär

förförbundenkallaärligarehadeVattenvård. varitDet att
vattenmätningsförbund.

mellan medborgar-balansensubtilafelet avslöjar denandraDet
harutsläpparen interimligtförtroende och Detmisstro. attärnas

utsläppen.dekontrolleninflytandehelstnågot över egnaavsom
full-skall hysamänniskorförförutsättning ettOmvänt: atten

tydligfinnsdettillförtroende för alltständigt går atträttatt är en
uppdel-för klarvikasåledes fårollfördelning. Samråd bör enge

åtskilda roller.heltbör haMyndigheten och utsläpparenning.

Öresund följande:för kontrollSituationen i är

fastställerliänsstyrelsen mätprogrammet.-
mätningarna,avtalVattenvårdsförbund sluterOresunds om-

tillvattenvårdsförbundet ortkonsult,vilka utförs den somav
handläggare.sin egen

Öresunds Vattenvárdsför-följd uppbyggnadenSom avaven-
AButsläpparen Kemiraenskildeöverlägsetbund den störsteär

kontrollmät-finansiärenden överlägsetockså störste av
ningar.

Öresunds Vattenvårdsförbund.adjungeradLänsstyrelsen iär-

tilltronacceptabla,fullthadeOvanstående fyra punkter varit om
förfaringssättetdet betyderden ochtotal. det inte, attMenvarit är

likgiltighet. Detuppgivenhet ochfallellerväcker misstro i värsta
denmellanömsesidig misstroråderslump detingen attär en

Öresunds deochVattenvårdsförbund,officiella organisationen,
Öresundsfonden starkt stödmedsammanslutningmiljöaktivas

människor.mångaav

roll. Myn-betalarenstilldelasutsläpparen enbartbörFramöver
dethurskallbåde vadfullt bestämmabör mätas,digheten ut som

förefallerskall och Detvarför detskall mätasmätas, somvem.av
tolkningeller dessmiljöskyddslagenotydlighetdet finns ienom

denna punkt.på just
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12.2 Möjligheter

Möjligheterna rädda kusthavvåra goda. räcker dockatt Det inteär
med förändringar ellermätningar organisation. Det behövsav en
synvända grundläggande omvärdering, innebär viatten som-
betraktar havet med minst respekt miljöerna påsamma som
land. Sådana synvändor kräver först period avlärning ochen av
nyinlärning. Miljödelegationen vill skapa goda förutsättningar
för sådan period skall kommaatt till stånd. Nu.en

Öresund uppvisar inom begränsat område exempel de flestaett på
förekommande marina miljöer längs den svenska kusten. Ytterst
få kustområden kan medsig sundet vad beträffarmäta Variations-
rikedom allt från de omfattande grundområden söder,i ärsom-
viktiga barnkammare för olika fiskar, till de olika typerna av
mjukbottnar dei centrala delarna med den dynamiska sandplatån
Disken, moränbottnarna vid Ven, musselbankama vid Knähaken

hårdbottnen vid Kullaberg.samt Intressant också läget mellanär
Östersjönvästkusten och och utbytet mellan dessa vitt skilda

världar. Precis det land finnspå åkrar, och skogarängar ärsom
vårt kusthav fullt med olika miljöer, vilket betyder mångfalden av
möjligheter för olika arter.

En likhet med situationen land detpå lyckligtvisär attannan
verkar finnas refuger under fortfarande hyser riktvattnet, ettsom
liv. Därmed kan få tillbaka denvi tidigare mångfalden. harDetta

likheter medstora situationen landpå i Västra Skåne. Fortfarande
finns det rikedom på och biotoper kvar denarter även ären om-
undanträngd till områden.små viktigasteDet lyftainteär attnu
fram och s.k. bottendödutarmning det viktigaste visaär att upp-
mängden hotade och miljöer, fortfarande rädda.arter går attsom

Troligen kan återhämtning ske relativt snabbt, eftersom plank-en
toniska larvstadier sprids effektivt detvia omfattande Vattenut-
bytet.-Återkolonisationen kan studeras lokalt och det endaär
riktiga måttet på god vattenmiljö. Om kundevi sådananåen
resultat och tydligt föra dem till allmänheten, skulle det med-ut
verka till grundeni förändrad kusthavet.påen syn
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Åtgärder12.3

Skånes Havsvärn123.1

miljö-för bedrivastiftelseformiFörslag: Ny organisation att
aktionsforskning, utförarelaterad marin mät-

till allmän-informationutbildning ochningar, ge
åtgärdsför-och läggabeslutsunderlagheten, framta

slag.
.regionala organisatio-bl. denStiftarnaAnsvarig: utgörs av a.

kapitel och SNV.enligt 2 avnen
miljoner kronorårKostnad: Ca 10

Bakgrund
förändringarMiljödelegationens undersökningar visar storaatt

för-såväl allmännakontrollenkustvattnet pågår, attmen avav
brister.synnerligenlokala utsläppändringar uppvisar storasom

frånutsläppen till kustvatten näringsämnenDe vårastörsta av
Halternakommer frånjordbruk och industrier regionen. tung-av

metaller fisk för höga.i är

Öresund lagstad-bör revideras. DenKustkontrollprogrammet för
börverksamhetertillståndspliktigagade kontrollen utsläpp frånav

undersökningarkontinuerliga och jämförbarakompletteras med
Resultaten börden totalmiljön och dess förändringar.marinaav

kommeruppföljning.leda till åtgärdspaket med kontinuerlig Det
förändringar land förkrävas omfattande beslut på attatt manom

kan handlakomma kusthaven. Detskall kunna åt situationen i om
utnyttjande detoch reningsverk,våtmarker åkanter, avomom

kommunala planmonopolet för lokaliseringenatt styra nyaav
framtidennödvändigt det förverksamheter, såledesDet attetc. är

tillstark knytningfinns tydligt kontrollprogram medett enen
åtgärder ochkan besluta regionalaorganisation, genom-som om

före-inkluderas det kapitelföra dessa. kustnära haven i i 2De
slagna regionprogrammet.

Öresund, härbör finnas ikustvattnet, kanske främstKompetens på
Öresund kusthav.området. skiljer markant från andra Mät-sig

återföras baraoch deras tolkning bör kontinuerligt interesultat
ocksåbåde offentlig sektor och näringslivtill beslutsfattare i utan

förståelse för dettaallmänheten. Nationellt har fögatill visatman -
Stockholm ochskall bara finnas Göteborg,imarina centrum

möjligden forskningen denna organisationUmeå. För är omrena
Öresunds-dess specifikaock beklaglig den Sydsverige påtömmer-

växelverkaför aktionsforskning,kompetens. bedrivaMen attatt
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avlägsnamed föreslå och följa åtgärder,intressenter, äratt upp
helt otillräckliga.marina centrum

Arbetsuppgifterna för Skånes skallHavsvärn vara:

aktionsforskning kust-bedriva miljörelaterad imarinatt-
fast-haven och undersökningar enligtutföra ettatt program

framtagandeställt Ständig resultatrapportering,i regionen. av
samverkan medåtgärdsförslag och beslutsunderlag. Nära

Danmark,

Öresund ochbedriva och information kringutbildningatt-
Skälderviken, och

tillstånds-vidanbud för recipientkontrollpå mätningaratt ge-
önskas.genomföra dessa, därpliktiga verksamheter och såatt

skydd123.2 Marint reservat-

Öresund föreslåsdess helhetFörslag: och södra Kattegatt iFör
orenadesandtäkt,generella bestämmelser mot

bestämmelser-tillåtna halter specificerasutsläpp i
och trålning.oljeprospektering, tippningna,

föroch endastUtfyllnad tillåts mycket restriktivt
starkt havsberoen-verksamheter och företag, ärsom

sker. Under-lite möjligtde och ingreppså såatt som
medde utförshållsmuddring hamnar tillåts omav

ochbiologiskoch medförsiktighetyttersta noggrann
söderOmrådet begränsas itoxikologisk kontroll. av

56° 30. IFalsterbo klint ochlinjen Stevns i norr av-
denfrånöstvästlig riktning bör området avgränsas

territorialvattengränsen.svenska kusten tillut

följandereservatsbestämmelser förVidare föreslås
områden:

förbudKnähakenområdet Helsingborgutanför-
vid provtagningutfyllnad, tillståndspliktmot

utanförVâsterflacketDjuphålan väster om-
tillstånds-utfyllnad,Landskrona förbud mot

plikt vid provtagning
utfyllnadSandplatån Disken förbud mot-

Grollegrund-
Lommabukten-
Höllviken-

SkäldervikenInre-
Lundåkrabukten-
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Ansvarig: Staten

Bakgrund
kartorFör Diverse underlagsmaterial ochöver reservaten: se

sammanställningar [SOU 1990:94]. Vid Kullaberg finns redan ett
marint I gäller:övrigtreservat.

sandtâkter och förekommertippning relativt liteni utsträck--
svensktning på När sådana utförs de emellertidvatten. ger

kraftig och långvarig inverkan bottnama,på
orenade utsläpp förekommer,-
oljeprospektering tillåten enligt gällande avtal. Förnyatär-
avtal bör absolut inte ingås,
muddermassor från hamnar och annorstädes läggs ibland i-
havet. bör läggasDe land,på
utfyllnad grunda områden sker främst de södra delarnaiav-

Oresund, vilket bl. minskar beståndet värdefullaav a. av upp-
vâxtmiljöer för fisk.

ÖresundakustenF. dagvattenutsläpp från industri vid mynnande påen en
badstrand. Området också viktigt uppuäxtmiljö för fiskar.är som
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Trafik13

fördelar den fått inreTrafiken så sortsstora attär enrymmer som
allt flerblir bara och trafik takt,Det i attmotor. görmer en sommer

har blivit med-börjar tycka här vill fortsätta.vi inte Mansåattnu
olycksfall, förändrademiljöproblem utsläpp, nedfall,veten om som

harstads- landskapsbilder, hotade och biotoper. Menoch arter man
kanske uppmärksammat de direkta nackdelar,ännu som varmer

barn trafiken.och vardags. oroliga för iupplever till Vi våraären
Parkeringseländetoch infarter.börjar bliDet trångt på gator

köra bilBullret Bilsamhället psykiskt. Attstör. tärväxer. även en-
kostar for de flesta den skattade inkomsten fråntimme treänmer

mycketblir detarbetstimmar. Gör det och kväll inteman morgon
högre. Ochsamhällsekonomiskt kostnaden växan-över. är ännu

de. trafiken förutsättningar.Det sinaäterär upp egnasom om

barnAtt sittäta egetupp -
det tids-är som om
besparingarna i trafiken

avkomma,slukar sin
Francisco depåprecis som

Goyas konstverk.
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Olycksfallen i trafiken har ungefär lika konsekvenser förstora
människors liv andra miljöeffekter. Miljödelegationen harsom
emellertid valt inte trafikolycksfallenatt inom arbete.ta sittupp
Däremot har analyseratvi förslagvåra trafiksäkerhetssyn-ur
punkt se Underlagsmaterial Trafik [SOU 1990:97].

13.1 Problem

Västra Skånes trafikproblem kommasvåra eftersomåt,är att om-
rådet både och glesbebyggt. Samhälletär tätt- med andra ord inteär
planerat för goda trafikförutsättningar.att harDess strukturge
ändrats kraftigt de åren. människor lämnat30 Många harsenaste
de städerna. Mindrestörre och kommuner har deorter vuxit på

bekostnad. Arbetstillfällenastörres har flyttats andraåt hållet, till
de städerna. Resultatet harstörre blivit kraftigt ökad arbets-en
pendling till övervägande delen sker med bil. Samtidigt harsom
fritidsresoma ökat markant, de för ungefär hälftenstår alltnu av
personbilsresande här.

Godstransporterna ökar likaså. Västra Skåne Sveriges vikti-är
transitområdegaste all% trafik,75 skall vidaregå utrikesav som-

färja,på här. Hälften detta lastbilgår på och hälften påpasserar av
järnväg vilket innebär genomfartstrafiken med lastbilaratt inom
regionen mycket belastning.är Förutom lastbilar till ochstoren
från Sverige går del Finlands ochstor Norges utrikestrafiken av

Sverige. Prognoserna för hur mycket antalet lastbilar ochgenom
långtradare kommer öka framtiden,iatt de flesta tillstämmer
eftertanke.

Luftföroreningar och buller miljöproblem:storager

Kväveoxider och kolväten: Trafiken förstår 80 kväve-% av-
oxidutsläppen och för kolvätena.60% Uppskattningsvisav
20 000 människor dagligen for höga kvävedioxid-utsätts så och
kolmonoxidhalter, det kan direktatt skadligt. Betydligtvara
fler människor så för luftföroreningar, kanän utsätts som ge
upphov till och kan bidra till allergier och astma.cancer som

Växthusgaser och fossil Halternaenergi: bl. koldioxidav a.-
som atmosfären kraftigaregör att reflekterar tillbaka jordens
värmestrålning och dikväveoxid bidrar både till växthus-
effekten och till uttunning atmosfärens ozonskikt ökarav
kraftigt. Transportsektorn står för andel förbruk-storen av
ningen fossila bränslen, ungefär tredjedel Sverigesav en av
förbrukning fossila bränslen till drivagår åt bilar ochattav
bussar.
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medBuller: människor Skåne bor längsi Västra15 000 gator-
områdenmycket höga bullemivåer. människor bor i300 000

där bullemivån störande. Bullerstörningarna kommer såär
helt transportsektorn.frångott som

Skånes miljö starkt påverkad trafikenVästra och inatur är av men
skånsk. globalamycket denna påverkan specifikt Deinteär

lokala ochproblemen hör självklart till dessa heller deintemen
kan specifiktregionala luftföroreningsproblemen sägas vara

skånska. där-Markbristen och den genomfartstrafikentunga är
accentuerade skånska problem.emot

deMotorvägar och andra trafikanläggningar har ofia placerats så att ger
landskapsbilden. E Hallandsåsen.sår i 6:an överstora

olika trafikanlägg-problem de kostnaderEtt i sig storaär som
innebär. Utbyggnad innebär investe-ningar järnvägsnâtetav

miljardklassen. Ytterligare problem deringar mångai ett är
Möjligheterna effektivainblandade. uppnåintressenter attärsom

systemlösningar begränsade.därförär
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Ängelholm:SpånystemetiVisunSkåneår det möjligtIMO är att
dra dubbelspår längsett nu-

Nuvarande spårsystem varande sträckning kon-uppvisar utan
brister och behovet flikter med bl. naturvårds-inves-stora av a.

teringar i järnvägsnätet intressen Innebär dragningär uppen-
Ängelholmsbart. För väsentliga delar utanför centrum attav

utbyggnaden krävs omfattande nuvarande utarmasett centrum
Ängelholm-Teckomatorputrednings- och planeringsarbete 2. via

det möjligt utbyggnad tillinnan prioritera de Helsingborg:är att
olika utbyggnadsobjekten. dubbelspår för persontrafiken är

önskvärt.
SpårsystemetiVisü-aüåneårmw tillLandskrona: anslutning8.

Västkustbanan innebär förmod-
Senast år 2000 måste följande brister ligen behövsstationatt en ny

ha åtgärdats: Landskrona. Därföri järnvägssystemet öster om
måste snabbspårväg Lands-

Hallandsåsen: dubbelspårig alter-krona-Helsingborg1. som
tunnel. Västkustbanan medtillnativ
Helsingborg-Hässleholm pågatågstrafik Landskrona2. viaöver
Åstorp: utredas färdigt det gårupprustning. innan att
Helsingborg Teckomatorp: till spårsystemetsställning3. ta-

slutliga utformning på dettaupprustning.smärre
En riksgodsbangård behövs4. i avsnitt.
södra Sverige. Teckomatorp är

läge.intressant h-afiksystemøtett
Teckomatorp-Lund: dubbelspår.5.
Lund-Malmö: tredje spår kan Det överordnade järnvägsnätet6. ett
behövas kapacitetsskäl. Västkustbanan ochbestår år 2000av av
Fasta förbindelser Dan- får kapacitetSödra stambanan7. mot som
mark: dessa måste utformas slags persontågså för såväl olika

Malmö C blir säck- snabbtåg, fjärr-tåg, regional-övrigaatt en
lokaltåg kort- och långvägastation. och som

ÖvrigaYstadbanan: och godståg. järnvägssträckor8. upprustning
elektrifiering. trafikeras dels godståg, dels avav
Snabbspårvägar behövs särskilda regionaltåg,pågatåg eller9. som
komplement till tillgodoser anslutnings-järnvägen. ävensom

aktuell förMest utbyggnad trafiken till riksjärnvägarna. Deär
Lund-Staffanstorp-Malmö och snabbspårvägarna ettutgörnya
eventuellt vidare tillVellinge. komplement pågatågen imot tunga

därregionala pendlingsstråk
SpånystemetiVSsu-askåneårmm spårförbindelser tidigare saknats.

Tillsammans med lokala spårvägs-
Behovet kollek-efter år och matarbussar höjer deinvesteringar nätav

fortfarande Under tivtrafikens attraktionskraft och blir2000 är stort.
perioden bebyggelse-kan det bli aktuellt med strukturbildande förnya
snabbspårvägar Pendlarparkeringaroch Västkust- planeringen.att ge
banan dubbelspår på den återstående goda möjligheter kombineraattger

Ängelholm-Helsingborg- spårburna trafikenssträckan bilens och den
Infartspar-Teckomatorp med bl. följande goda egenskaper.a.
städer förviktiga keringar behövsavsnitt: i större att

stadskärnan.minska biltrafiken i
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Möjligheter13.2

Det bara överlåta till samhället komma till medgår inte att rättaatt
trafikproblemen. bestämsStora delar trafikomfattningen iav
praktiken individuella dessaval, direkt och indirekt. Vissaav av
kan ändra från dag till dag. kräver längre omställ-vi Andra en
ningstid. det tvekan detMen ingenär att är en summa avom
åtaganden från individer, näringsliv och samhällegrupper, som
behövs för förändringar skall komma till stånd.att

samhälletNär relativt blygsamma bilismeningrepp igör utan att
förankrade folkviljani blir reaktionerna häftiga. Toleransvara

och samhällsingripanden trafiken för-iacceptans mot är nära
knippade med människor själva vill ändra trafikmönster.sittom
Med andra ord: trafikökningen kan hejdas och trafikens omfatt-

kan minskas kraftigtning då andel människornastor sam-en av
tidigt vill ha förändring. troligen där före-Vi är nären nu, o. m.
trädarna för bilindustrin vill tätortstrafik. Dese en annan sum-
merade effekterna individuella och samhälleligainitiativav
trafikbeslut kan därför bli stora.

Bilen kommer kvar mycket bilkörandet kanatt vara men av-
försvinna. Inkörsporten troligen samhället föremåste gårattvara
med goda exempel attraktiv kollektivtrafik. kan dåpå Varten en
väl fungerande kollektivtrafik leda

Lángresenåren väljer åka blir snabba ochtåg, tågenatt när-
bekväma och det blir enkelt ställa vidsin bil stationen.när att

Stadsresenären och kortdistanspendlaren kan välja åkaatt-
med bekväma snabbspårvagnar turtätheten ochoch bussar när
resstandarden blir hög. kanske kan tänkaMan sig atto.m.
åka kollektivt för handla detta förutsätteratt attmen man-
kommer tillräckligt bostäder och detaffärer och finnsattnära
goda för kassarna skallbussenspårvagnen. Detpåutrymmen

behövainte bli obekvämare vad det handla med bilän attär -
speciellt slipper parkeringseländet.som man

Fritidsresorna däremot, framför allt de relativt korta iut-
kan troligen klaras med kollektivtrafik.inte Därnaturen, är

den individuella friheten självaviktig för funktionen i re-
sandet, och där skall den finnas kvar. kan ha råd tillDet vi
både ekologiskt och ekonomiskt, åtgärdatvi annatnär
resande.
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sambandspårsträckningar iolika skäl diskussionenAv flera av-
Öresundsförbindelse, dubbelspårigadragningmed fast av nyaen

samverkangodsterminaler,jämvägslinjer, lokalisering störreav
med bestämdhetdetmellan olika trafikformer svårt attärm. m. -

Hela måstehävda den bästa. spår-systemetlösningnågon som
hållersammanhang. Underlaget för detta påplaneras i att tasett

bl.utredningarnärvarande,fram för i regionen pågår om a.
dettaför Malmö.snabbspårvägar och järnvägslösningar Innan

möjligheterde olikaunderlag klart det värderasvårt attärär som
finns.

framtidadetMiljödelegationen har valt sin visionatt presentera av
perspektiv: tiokollektivtrafiksystemet Skåne påi Västra i två ett

uppdrag, ochmed tidsgränsensikt, i vårtårs överensstämmersom
långsiktigt perspektiv se karta.ett mer

toleransen landsvägs-takt med byggs bör ocksåI spår motutatt
transittrañkenminskas. omfattandeburen godstrañk kunna Den

minska.kommer då ocksåmed lastbil SkåneVästra attgenom

Bahnhofstrasse Zürich.Exempel spárvägsdragning stadskärna: ipá i en

Samhällsplanering13.2.1

dessTrañksystemets uppbyggnad avgörande betydelse förär av
uppbyggnad då den tillmiljöpåverkan. svårDenna styra storär att

Människorsdel bestäms utanför samhällets planeringsprocessen

221



Trafik SOU 1990:93

val, konjunkturvariationer och oljepriset faktorertreär ärsom av
avgörande betydelse för hur trafiksystemet utformas och ärsom
svåra därförDet ytterligt betydelsefulltatt samhälletstyra. är att
låter omtanke miljön vägledande den planerings- ochiom vara
prövningsprocess led uppbyggnaden trañksystemet.iär ettsom av
Att få trañk- och miljöfrågorna allsidigt belysta planstadietpåmer
och få utbyggnad olika objekt påverkar trafiksystemetav som
prövade enligt Miljöskyddslagen därför viktigt då detta kanär
bidra till bygga samhället på sådant transportbehovetatt ett sätt att
minskar.

Med de investeringar, förändrat trafiksystem kommerstora ettsom
kräva, blir det nödvändigtatt ytterligare hänsyn till huratt tas

trafiksystemet uppbyggt: trafiken kommer få heltär att en annan
betydelse for samhällsplaneringen den har dag.i Därförän är
förslagen kapiteli Miljö och demokrati, kring framtida
organisation för trafikbeslut Skånei Västra ytterligt viktiga.

Tekniken18.22

Avgjort viktigast för minska utsläppen luftföroreningaratt ärav
införandet bättre teknik. de luftföroreningarFör ärav som av av-
görande betydelse lokalt och regionalt kväveoxider, svaveldioxid,-
kolväten, kolmonoxid och partiklar finns idag bra teknik för-
personbilar. Trevägskatalysatorn mycket effektiv, de bästaär
modellerna har reningsgrad kring for kväveoxider och95 %en
kolväten. Utsläppen från personbilsparken kan därför minskas
effektivt.

För fordon dominerar utsläppen kväveoxider ochtunga av par-
tiklar. diesel-Bättre och naturgasteknik har de årensenaste
inneburit bitavsevärt återstår innanmotorer ännurenare men en
katalysatorbilens goda värden Samhället här förenås. måste gå
och kollektivtrafikeni systematiskt använda bästapåsatsa att
teknik.

Även eltillförseln skulle ske från kondenskraftverk deärom
eldrivna fordonen Elfordon bör därför bättre förutsätt-renast. ges
ningar skattelättnader.genom ex.

Energiförbrukningen och därmed utsläppen koldioxid kanav
minskas långtgående energieffektivisering trans-genom en av
portsektorn. Störst potential finns för personbilar där energi-
åtgången skulle kunna minskas med alla kon-minst 30% om
sekvent valde energisnåla modeller.
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olika åtgärder. In-vägtrafiken kan reducerasBullret från genom
vägbeläggningarbullerdämpandekapsling och hjul samtmotorav

däckbuller.ocheffektivt och minskar både motor-är mest

effek-minskade utsläpp kanframkomlighet och nåsBättre genom
Kollektiv-signalsystem och olika informationssystem.tivare

sådanamed hjälptrafiken kan prioriteras system.av

1990-talet.till Västra Skåne underSJs snabbtåg kommernya

Restriktioner182.8

faktoreroftasamhällsutvecklingen bestäms, nämnts ovan, avsom
specielltkompensera för detta,svårpåverkbara. För attär somsom

miljövänligtenderar gå iutvecklingen självsig inte attav
Exempel dettapåolika former restriktioner.riktning, krävs ärav

miljökostnaddenbaserademiljöavgifter drivmedel, påpå an-som
endaområdesavgifter. Detorsakar, ochdrivmedletvändningen av

trafikutvecklingenvändahejda ellerverksamma attär,sättet att
höjastudier,avslutade svenskadöma flera nyligen attav

drivmedelspris.högretransportkostnaden, ettgenomex.

andra åtgärder,restriktioner, medSvårigheten med att ut-ärsom
driv-problemet. Högreavseddade löser detforma dem så att

trafikenminskamedelskostnader verksamt sätt attettär men
och detsärskilt besvärligtdetmänniskor får attinnebär någraatt

restriktioneranvändandetdem. Vidkompenserasvårt attär avav
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ekonomisk därförmåste drabbasnatur någraacceptera attman
hårdare genomsnittet.än
Till restriktioner kan också räknas utsläppsbegränsande lagstift-
ning. I allmänhet denna utformad endast nytillkom-såär att
mande fordon omfattas bestämmelserna. fall kan detI vissaav
dock motiverat också äldre fordon omfattas skärptaattvara av
krav, meddela förbud trafik med fordonatt motex. genom som
uppfyller särskilda reningskrav.

Ett alternativ eller komplement till restriktioner och ekonomiska
styrmedel utveckla miljövänliga alternativ.är att Det är
emellertid ofta så bra för miljön har fullatt transportsätt ärsom
företagsekonomisk kostnadstäckning. exempel dettaEtt på är
jämvägstrañken. Dessa behöver därför särskilt stöd.transportsätt

182.4 Valmöjligheter

Såväl samhället individen har möjligher välja vilkastora attsom
trafikslag vill Olika trañklösningarpå. måstesatsa vägasman

varandra helti utsträckning tidigare och allamot påänen annan
nivåer:

På nationell nivå samhälletmåste ställning till hurta man-
vill prioritera olika trafiklösningar i luften, räls,på påväg,

ochpå telekommunikationer.via dettavatten Ett exempel på är
avvägningen medel till riksvägar och stomjämvägar.av

På regional kannivå fördelningen länstrafikanslagen påav-
och övriga anläggningar ifrågasättas. Om läns-vägar 80 % av

trafikanslagen till utbyggnad den spårburnaavsattes av
trafiken skulle rad angelägna objekt kunna genomföras.en

objektsnivå:På det rimligt bibehålla tanken påär att tvär-en-
bana Sturuppå samtidigt planerar för fasta förbindelservisom
med Danmark och för snabbtågsförbindelser med Stockholm
och Göteborg

Varje människa kan bidra till minska trafikproblemen.att-
Att mindre, cykla handla lokalt och välja ochresa mera, en ren
energisnål bil möjligheter för de flesta ochär är öppnasom som

kostarinte särskilt mycket.
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snabb-utbyggd kollektivtrafik, främstFinansiering13.2.5 av
spårvägar

infra-problem förknippade med finansieringDe är av nysom
byggande och ägandestruktur väsentligen två, organisationär av

finansieringen i sig.samt

dvs.uppbyggd kring banan,snabbspårvägarFör organisationär en
Bolagetbanbolag, möjligt lösa organisationsfrágan.ett ett sätt att

läns-kommuner,kan bildas de olika intressenterna, ex.av
tilltrafikbolag och företag. Bolaget lånarprivata ut-pengar

byggnaden och detta klara byggnationen.banan kan på sättav
företagsekonomisk lön-Eftersom de olika projekten uppvisar

krävskalkylförutsättningar någonsamhet videns gynnsamma
form alternativ finansiering.av

banbolagetsbetydelsefullt finansieraalternativt ochEtt attsätt
värdestegring påbolaget del denverksamhet låtaatt taär av

kanprojektet. Dettabyggnader blir följdomgivande avsom en
kanbebyggelsebefintligolika Värdestegringen ipå sätt.göras

eller fas-lägesavgifttill projektet formöverföras någon avgenom
frånkan avgifttighetsskatt. motsvarandePå uttassätt en

sådanaoch andra lokaler.byggandet kommersiella Uttag avav
frånföretag avståravgifter får dock ske så privatainte att

finansieringssättetblir det enda alternativaexploatering. Om detta
storleks-sådannybebyggelsendet nödvändigt att ärär av en

projektdetbyggkostnaden blir orimligt hög. Förordning inteatt
möjligtemellertiddet inteskisserats Skåne atti Västra ärsom

klara enbart dettafinansieringen på sätt.

helt offent-byggs itraditionella, dvs. bananEtt det attannat sätt är
tunnel-och Stockholmslig Göteborgs spárvägsnätregi så som

medtillStockholm byggdes %banenät Tunnelbanan 90byggts iut.
oklart hurnärvarande det dockstatliga medel. störreFör är

Attoffentlig regi.ska kunna lösasinfrastrukturinvesteringar i
ofrånkomligt.verkarfinansieringskällor behövskompletterande

finansieringmodell förvill här föreslåMiljödelegationen aven
snabbspårvägar.

vanligtvisalternativkostnad, vilketberäknas ärFörst Spårvägens
trafikhuvud-bekostaskollektivtrafik delmed buss. Denna av

objektflerabeloppet, föröverskjutandeDet sommannen ensam.
trafikhuvudmannenkommer bekostas delvisbli betydande,att av
tillgodoräknastrafikhuvudmannenoch delvis Förstaten. egnaav
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insatser såsom fördelning medel från länstrafikanslaget,av
kommunala bidrag och olika former näringslivsmedverkan.av
Näringslivsmedverkan kan ske olikapå skatte-sätt, ex. genom
befrielse för bidrag till spårburen trafik eller särskildagenom
avtal vid nyexploatering näringslivet visst ekonomisktsom ger

för spårvägsbyggandet. Staten bidragettansvar ärger som
proportionellt det trafikhuvudmannenmot satsade beloppet.av
Modellen incitament for kommunerett med flera intressenterger
att i projektetsatsa satsad kronavarje direktjupengar ger-
utdelning. Förslagsvis kan det statliga bidraget krona motges
krona, dvs. förstår halvastaten merkostnaden kanmen man
också tänka sig fördelning.en annan

Exempel:

Med utgångspunkt från planerad spårvägsforbindelseen
mellan Lund och Dalby kan följande kalkyl räkne-göras

Översiktsplanexemplet hämtat frånär Lund Utredning90 -
spårburen trafik, VBB 1990:om

årligaDe kostnaderna för spårvägsförbindelse till Dalby ären
18 miljoner kronor. Motsvarande busstrafik kostar drygtca

hälften. Biljettintäkterna har antagits oförändrade,vara
miljoner kronor9 år. Den årliga merkostnaden förper

spårvägsdrift blir miljoner9 kronor. Om länstrafikanslagen
omfördelades så del gick tillatt kollektivtrafik-störreen
anläggningar skulle detta till miljoner40 kronor50 år.ge per
Antag detta% kan5 till denatt gå diskuterade Spårvägen,av
dvs. miljoner kronor.2 Antag vidare det via näringslivs-att
medverkan kan möjligt erhålla bidrag miljonatt påett 1vara
kronor år. För Lunds kommun återstår då betalaattper

miljoner kronor1,5 år skjuter till halva beloppet.statenper om

Projekten blir dettapå avhängiga den regionala och lokalasätt
inställningen. Med viss ansträngning och omprioritering av
befintliga anslag bör också relativt kostsamma objekt kunna
utföras.

Ovannämnda förslag innehåller, den del näringslivetutöver som
kan bidra med, inga medel. För Miljödelegationens förslagattnya
ska möjliga genomföra krävs, valatt oavsettvara av
finansieringsmodell, de statliga och kommunala bidragenatt
täcks omfördelningar budgeti ellergenom genom nya
intäktskällor. Exempel på intäktskällor regionalaärnya
miljöavgifter på vägtrafiken Skåne,i Västra skulle kunna isom ge
storleksordningen miljard kronor intäkter, borttagår i ochen per

arbetsreseavdrag, vilket skulle kunna till miljoner300 500av ge
kronor Västrai ökade skattintäkter Skåne.i
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Åtgärder13.3

speciell.SkåneDen regionala strukturen i Västra någotär
Området ändå del glesbygds-befolkat uppvisartättär men en

kollektivtrafik-relaterade med dåligproblem områdensom
försörjning. tätortsområden byggts under deMånga senastesom

med kollektivtrafik.tjugo till försörjatrettio åren svåra attär
Transittrafiken miljöproblem trafiken VästraDe iär stor. som
Skåne specifikaupphov till kan ändå förinte sägasger vara

specielltområdet och flera åtgärdsförslagen därför inteärav
berörutformade för Skåne. åtgärder särskilt VästraVästra De som

Skåne olika trafikanläggningar. kost-Dessainvesteringar i ärär
nadskrävande och kräver särskild för kunnaansträngning att
finansieras. förslag till hurMiljödelegationen har kunnat enge

kombinationslösningtotalfinansiering kan formNågongöras. av
behövs. hur sådan kanMiljödelegationen har lagt förslagett enom

länstrafik-omfördeladetta finns möjlighetenUtöverut. attse
anslagen.

dem till deVart förslagen kan leda till framgår relaterarom man
olika miljöproblem trafiken upphov till:som ger

minskarBuller: Sänkning bullergränsvärden för fordonav-
bullemivåer dBA medantalet boende för 55utsätts över ensom

krävstredjedel. klara ytterligare minskningFör att enen
kombination åtgärder. förslaglokala Vårt varjeattärav
kommun ska genomföra plan förområdet fram ochi attta en
klara bullerproblemen.

Naturvårds-Luftföroreningar lokalt: överskridandenDe av-
verkets och det krävsriktvärden allmänheti smågörs ärsom

riktvärdena.inga minskningar för komma understörre att
lokalafordon effektivt minskaRenare ett sätt attär

luftföroreningsproblem. beräknat deMalmö stad har gatoratt
överstigandekommer ha kvävedioxidhalterattsom

mikrogramm3 tillkommer minska kraftigt år135 1995.att
riktvärdeEndast längs 6km gatulängd beräknas då detta

överskridas skärpningkm ytterligare1988. Den26mot av
avgasbestämmelserna leda till denföreslår börvi attsom

gatulängden kan minskas ytterligareutsatta även om
trafikvolymerna ökar. kommer detDäremot svårareatt vara

den minskning ochnåatt mutagena ämnenav cancerogena
med krävs cancerrisk.% för acceptabel I90 uppnåattsom en
sammanhanget bör också det finnsnoteras att grupper av
människor riktvärdena överskrides.störs ävensom om
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Luftföroreningar regionalt: Utsläppen kväveoxider ochav-
kommerkolväten minska kraftigt skärpta avgaskravatt om

införs. En minskning med till förefaller50 % år 2000 inte
orimlig med hänsyn tilläven trafikökning.vissen

Luftföroreningar globalt: Om den genomsnittliga drivmedels--
förbrukningen kan sänkas för personbilar bör det möjligtvara

stabilisera utsläppenatt koldioxid från trafiksektom på 1987av
års nivå. Det emellertid nödvändigt regleringenär ben-att av
sinförbrukningen införs för detta.nå För kunnasnarast att att
minska koldioxidutsläppen i någon omfattning krävsstörre
både reglering drivmedelsförbrukningen och ekonomiskaav
styrmedel.

Markkonflikter, trängsel, framkomlighet: problemDessa är-
Ökadtill delen avhängigastörsta trafikvolymen. trafik ökar

trängseln och försvårar framkomligheten eller ställer krav på
vägutbyggnader. De kapacitetsproblem idag finns detisom
västskánska förstai hand beroendevägnätet intensivär av en
arbetspendling under begränsad tidsperiod. Kan delaren av
denna pendling överföras till kollektivtrafik minskar såväl
trängsel behovet vägar.som av nya

Trängsel växande problemär de västskánskapåett allmänhetivägarna men
det endasttrångt kortär stund varje dag.en
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deltrafik tillspårburenresande medtillEn storövergång ärett
trängsel ocheffekter påmiljösynpunkt. Förutompositivt ur

positivt.också luftföroreningssituationenmarkâtgáng påverkas
följdenockså blikanstadskärnorna i regionenMinskad biltrafik i

dockkollektivtrafiksystem. börDetförbättrat noteras attettav
resandekollektivt inte givenfrån bilresande tillövergången är

olikastyrmedelåtgärder. Ocksåstandardhöjandeenbart avgenom
komma behövas.drivmedelsavgifter, kanslag, attex.

trafikalsuandetrafik,Planering och prövning18.3.1 av
ochanläggningar vägar

betydelse för dessavgörandeuppbyggnadTrafiksystemets är av
samhälletbetydelsefulltytterligtmiljöpåverkan. därförDet attär

ochvägledande den planerings-ilåter omtanke miljön varaom
uppbyggnaden trafiksystemet.led iprövningsprocess ettär avsom

planstadietallsidigt belystamiljöfrågorna påAtt få trafik- och mer
trafiksystemetpåverkarolika objektoch få utbyggnad somav

Miljö-därför viktigt.Miljöskyddslagenprövade enligt är
regional planering seförslagdelegationen har dessutom lagt om

demokrati.kapitel Miljö och

planförslagprojekt ochSkärpta krav påFörslag: störreatt
konsekvensbeskrivningarinnehålla tydligaskall

miljön. Förslagettrafiken ochmed avseende på
Storstadstrafikkommit-detaljeratåterfinns imer

[SOU 1990:16].slutbetänkandeténs
Ansvarig: Staten och kommunerna.

miljöfarligförunder definitionenFörslag: Trafik införs
innebärmiljöskyddslagen. Dettaverksamhet atti

krav industrier,ställa påkan stor-sammaman
alstraroch andra anläggningarmarknader som

orsakar miljöstör-företag,trafik på somsom ex.
tilllokaliseringkravvad gäller påningar, en

verk-försiktighetsmått iplats och skäligalämplig
Även produktionen,förändringarsamheten. i ex.

trafiken, skavilka påverkar prövas.

tillståndsplikt.införsanläggningarFör större
prövningsmyndighet.bliLänsstyrelsen föreslås

miljö- ochanmälas hosanläggningar skallMindre
befintliga anläggningarhälsoskyddsnämnden. För

övergångsbestämmelser.särskildainförs
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En väsentlig del förslaget kravet påärav noggranna
miljöeffektbeskrivningar beslutsunderlag.som
Sådana i viss redanupprättas mån idag, det ärmen
otillräckligt reglerat vad de skall innehålla, och
kvaliteten högstvarierar Om sökandenavsevärt.
förordar något alternativ det bästannat än ärsom ur
miljösynpunkt skall detta motiveras.

Ansvarig: Staten lagändring.genom

Förslag: Prövningen miljöhänsyn vid trafikanlägg-av
ningar förs till miljöskyddslagen,över regler ivars
detta avseende betydligt preciseradeär änmer
väglagens. Vägar skall tillståndsprövas, de stora
hos koncessionsnämnden och mindre hosvägar
länsstyrelsen. Detta möjlighet ställa kravatt påger
lokalisering till lämplig plats och skäligaen ange
försiktighetsmått i verksamheten.

Ansvarig: Staten lagändring.genom

Förslag: Fordons miljöpåverkan ska kunna grund förvara
trafikföreskrift, dvs. det ska inom avgränsade
områden i och andra platsertätorter med mycket
trafik möjligt förbjuda trafik medatt motor-vara
fordon, uppfyller särskilda krav på rening.som
Förslaget återfinns detaljerat i Storstads-mer
trafikkommitténs slutbetänkande [SOU 1990:16].

Ansvarig: Staten och för tillämpning kommuner

18.3.2 Fasta förbindelser till Danmark

Förslag: Om fast förbindelse till Danmark kommer tillen
stånd måste denna föregås analys kon-av en av
sekvenserna för trafik och miljö. Särskild hänsyn

Öresundmåste tilltas att vattengenomströmningen i
inte påverkas den fasta förbindelsen, trafikensattav
totala miljöeffekter minskas, trafiksystemetatt ut-
formas kapacitetenså för spårburenatt trafik ökar
kraftigt och spårsystemet planerasatt i ett samman-
hang. Miljödelegationens förslag och bakgrunds-
material bör kunna grundvalarnautgöra ien av
analysen.
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Bakgrund
järnvägstunnelborradförställninghar tagitMiljödelegationen en

Öresund. förställninghar tagitSveriges regeringunder en
Öresund. hurOavsettjärnvägsbrokombinerad och överväg-
följande beaktas innandet viktigtförbindelsen utformas attär

byggandet påbörjas:

minska. Dettamiljöeffektertotala måsteTrafiksystemets-
tillundanröjas år 2000,effekter börhälsofarligainnebär att att

tillundanröjas årböreffekter, försurning,miljöstörande typ
årsstabiliseras på 1988effekter börklimatpåverkandeoch2010

till årnivå 2000.
for spårburenkapacitetenska utformas såTrafiksystemet att-

eventuellainklusiveHelatrafik ökar kraftigt. spårsystemet,
sammanhang.planeras isnabbspårvägslinjer, måste ett

utformasMalmö C inteSärskilt viktigt attär som en
säckstation.

förts kring finansieringendiskussionerDe enavsom- Öresundsbro privatska byggasbronhar på ettgått ut att av
sådanbroavgifter. Vidfårkonsortium upptarätt att ensom

spårsträckoranslutandenödvändigtdetkonstruktion attär
frånochkonsortiet tasbyggs och bekostas att resurserav

utbyggnad järnvägsnätet.planeradpågående eller av
Öresund denpåverkasfår inteVattengenomströmningen i av-

fasta förbindelsen.

kollektivtrafikoch13.3.3 Järnvägar

spårkräverförbättras. Dettaförutsättningar måsteJämvägens nya
stomtrafikenbör ocksåpersontrafik. siktgods- Pâfor såväl som

kollektivaregionalalokala ochkonkurrens.for Detkunna utsättas
UtöverbehöverSkånetrafiksystemet i Västra rustas upp.

därförbehövs systemsatsningarna pá järnvägen ett av
Skåne.snabbspårvägar i Västra

Vik-Skåne.i VästrastomjärnvägarnaFörslag: Rusta upp
höjsVästkustbananstandarden påtigast attär

Också Södratill dubbelspår.utbyggnad stam-genom
ochHelsingborgmellanochbanan järnvägen

Särskilda åtgärderbehöverKristianstad upprustas.
riksbangård.godstrafiken, bl.forbehövs a. en

Banverket.Ansvarig:
tillfram år 2000.miljarder kronorKostnad: Minst 3,8

förslagBanverketsklardelvisFinansiering genom
Återstående till-medel måstestomnätsplan.till

skjutas.
1990-talet.utbyggnad underTidplan: Successiv
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Förslag: Rusta Ystadbanan.upp
Ansvarig: Länstrafiken Malmöhus, länsstyrelsen.
Kostnad: miljoner200 kronor.
Tidplan: Klart senast 1993.

Förslag: Bygg regionala snabbspårvägarut komplementsom
till Pågatâgen. De sträckningar är mestsom
aktuella för närvarande Ve11inge-Malmö-är
Staffanstorp-Lund utreds Malmö kommun ochav
Länstrafiken i Malmöhus län, Landskrona-
Helsingborg-Höganäs utreds Helsingborgsav
kommun och Länstrafiken Malmöhusi län samt
Lund-Dalby utreds Lunds kommun.av

Ansvarig: Länstrafiken och berörda kommuner.
Kostnad: Den totala investeringskostnaden för de föreslagna

linjerna ligger på miljarder kronor.2ca
Tidp la Start 199192. Avslutat kring sekelskiftet.n:

Förslag: Rusta befintliga kollektivtrafikterminaler.upp
Ansvarig: Länstrafiken och berörda kommuner.
Kostnad: miljoner60 kronor.
Tidplan: Klart 1993.senast

up. pmâtêü NIi

t.
Pågatåg under premiäráret Dessa1983. tåg populära och bör kunnaär
trafikera fler sträckor dagens.än
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förpendlar-parkeringaroch attFörslag: infarts-Bygg
med tilllångt järnväg.underlätta för resenärer

Ansvarig: Kommunerna.
tioårsperiod.underKostnad: miljoner kronor3 en

Pendlar-1990-talet.utbyggnad underTidplan: Successiv
tillanslutning spárvägsnätetparkeringar byggs i

byggsefter hand detta ut.som

Citytunnel MalmöFörslag: i
Malmö-Köpenhamn.förbindelsenförAnsvarig: Konsortiet

miljarder kronorKostnad: 53 -

Helsingborg-Bjuv-linjenpågatågstrañkFörslag: Inför på
Åstorp-Klippan.

Skånelänen.Länstrafiken de bådaAnsvarig: i

Godstrañkl3.3.4

har kortakapitalrationaliseringSom följd företagens trans-en av
blivit allt viktigare. Dettasändningsstorlekarporttider och små

Andraandelar.medanhar lastbilen järnvägen tappatgynnat
minskarandel godstransporternaorsaker till järnvägens äratt av

konkurrens-kunderna.de JärnvägensSJ prioriterar störstaatt
viktigtstärkas.godstransportmarknaden därför Ettkraft måstepå

föreslås.bidrag detta den upprustning järnvägsnätettill är somav
SJ använda järnvägsnätetandra företagGenom tillåta attatt än

dettaöka. exempel påkan järnvägstrafiken förväntas Ett är
Österlentåg ochmed kommunerSkånebildats SydöstraAB isom
företag intressenter.som

kanjärnvägsbolagmöjligt bildaFörslag: Gör det att som
finnerSJvagnslasttrafik intedenöverta som

möjligtdetNordvästra Skåne börlönsam. I attvara
Åstorpmedsådant lokalt bolagbilda ett som

lokaliseringsort.
ändringarKommunalförbunden. Staten förAnsvarig: av

förutsättningar.

industrier.Förslag: industrispåren tillBygg störreut
SJ, kommuner och företag.Ansvarig: Banverket,

utbyggnad.Tidplan: Successiv
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3

Nybyggt industrispår Helsingborgi

13.35 Renare, och effektivare fordontystare

finnsDet idag tekniskt och ekonomiskt för skärpautrymme att
avgaskraven samtligapå vägfordon. Svårare, fullt möjligt, ärmen

skärpa också bullerkraven.att Att sänka bullerkraven från 8880
till 8075 dBA skulle medföra antalet boende med buller-nivåeratt

ÄnnudBA skulle55 minska med tredjedel.över oprövat,en men
likafullt möjligt, införa krav energiförbrukningen förpåär att
fordon.

Förslag: Skärp de nationella och bullerkraven för väg-avgas-
fordon. börFör följande värden, mot-avgaser
svarande klass den miljöklassindelningi1 av
fordon Miljöavgiftsutredningen föreslagit,som
ligga till grund.

TungaPersonbilar Lätta lastbilar fordon
gkm och bussar gkm gkWh

Utsläpp m. m.
Koloxid 2,1 3,4 4,9
Kväveoxider 0,25 0,62 7,0
Kolväten 0,16 0,25 0,6
Partiklar 0,05 0,05 0,15
Avdunstning 2,0 gtest gtest2,0 -
Hållbarhet år1610 mil år20 mil000 00011 -
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ochpersonbilardBA gälla förbuller börFör 75
fordon.dBA för80 tunga

199495.bör införandetfordonTidplan: För senastgörastunga
kravskärpningenbörlastbilar och bussarlättaFör

tillfälle.vid Förkunna genomföras person-samma
genomföraskunnakravskärpningenbilar bör

kravskärpningentiden tills dess199394. Under att
med till-miljöklassindelningdenträder kraft böri

föreslagitsekonomiskahörande incitament avsom
träda kraft.Miljöavgiftsutredningen i

Staten.Ansvarig:
avgaskrav.skärpningÖkade bilkostnader vidKostnad: av

medankostnadsökningen ringapersonbilarFör är
till mellanfordon kan 000den för uppgå 35tyngre

bullerkravSkärptafordon.och kronor000100 per
Därtillbilkostnaden.ökningleder till till %105 av

uppfyllerfordonkommer de avgifter på somnya
kraven.

bränsleförbrukninghögsta tillåtenInför förFörslag: gräns
uppfattaFörslagetför personbilar. ettattär som

amerikanskadebl.idéförslag inspirerats a.som av
tagitsavvaktanCAFE-normerna. påI att normer

förslagMiljöavgiftsutredningensfram bör om
genomföras.försäljningsskattenomfördelning av

Ansvarig: Staten.

fåför elbilar för igångGe skattelättnaderFörslag: att en
serieproduktion.

Ansvarig: Staten.

fordon133.6 Byte av

vidkan föreoffentlig verksamhet gåochKommuner annan
Exempel dettamiljöanpassad teknik. påinförandet ärav mer

fordon.naturgasbussar eller eldrivna Bussarintroduktion somav
LETT-kravenk.bör uppfylla detill del går i tätorterstor s.

tätortsfordon.lågemitterande tunga

kraventreprenörsavtal skaomförhandlingVidFörslag: av
exempelSom påmöjliga fordon ställas.på renast

mellanslutsde avtaldetta kan nämnas som
Förslagetochtrafikhuvudmännen entreprenörer.

bussparkenhelabytamedför det blir möjligt attatt
bussar föremiljöanpassade år 2000.till

kontinuerligt.Tidplan: Görs
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Förslag: Kommuner och offentlig verksamhet ska, vid
fordonsbyte, köpa möjliga fordon och användarenast

möjliga bränsle.renast
Tidplan: Görs kontinuerligt.
Ansvarig: Offentliga sektorn
Kostnad: För bensindrivna fordon marginell kostnad. För

bussarstörre 180 kronor buss000ca per om
naturgasdrift väljs. För dieseldrivna fordontyngre

10 000 kronor30 000 fordon beroende påca per-
fordonstyp. Kostnaderna gäller fordon.nya

13.3.7 Finansiering

Kollektivtrafiken, särskilt den spårburna trafiken, kräver särskilt
stöd. För projektstörre såsom snabbspárvägar krävs statlig
medverkan i former.nya

Förslag: För utbyggnad spårburen trafik och andra störreav
trafikprojekt, inklusive vagnmateriel, ska stats-
bidrag kunna fås till minst % merkostnaden50 av
för projektet se avsnitt för detaljerad13.2.5 mer
beskrivning. Bidraget utformas så bidraratt staten
med lika mycket kommuner,regionensom -
länstrafik, privata intressenter fl. kan bidram. -
med.

Ansvarig: Staten.

Förslag: Upphäv beslutet buss- ochpå tågtrafik.om moms
Ansvarig: Staten.
Kostnad: kostnadsförändringarInga nuvarandegentemot

situation.

Förslag: Avsätt 80% länstrañkanslagen till kollektiv-av
trañkutbyggnad. Avsätt 80 Vägverkets% medelav
för riksvägar till utbyggnad stomjärnvägarna.av

Tidplan: Genomförs under kommande tioårsperiod.
Ansvarig: Länsstyrelsen, Vägverket, Banverket.
Kostnad: Omfordelning medel.av

13.3.8 Lokala miljöátgärder

Många människor störda buller eller luftföroreningarär frånav
trafik. Det angeläget antaletär stördaatt människor kan minskas
snabbt och bebyggelseatt inte läggs i områden med särskiltny
dåliga miljöforhållanden. Nedanstående förslag luft- ochavser
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jämvägstrafik. böroch Detbullerstömingar från flyg, noteras-väg
Naturvårdsverketdenedanstående förslag bygger påatt av
finnsriktvärdena detrekommenderade att grupper avmen

dehalterpåverkas vid lägremänniskor astmatiker änex. som- -
människor kanluft ochrekommenderade riktvärdena för att

Avenunderstiger de nedan angivna.ljudnivåernastöras även om
cancereffekter kan kvarstå.

kommun skall föreFörslag: Varje utgången 1991 göra enav
bullersitua-ochkartläggning luftförorenings-av

denna kartläggningMed utgångspunkt fråntionen.
minskaåtgärdsplan förskall att stör-görasen

Åtgärdsplanen skallantalet störda.ochningarna
långmål kan Påredovisa hur och nås.uppsattanär

bullerniváernaskall måletsikt till 2000år attvara
inomhusdBA dygnsvärdeinte överstiger 30 som
inomhusmomentanvärderespektive dBA45 som

högst dBA.Utomhusvärdena fårunder 55natt. vara
bebyggelse, där detta eventuellt intebefintligI är

utomhusvärdenakanmöjligt, tvingas påprutaman
börinomhusvärdena. Före år 1996inte påmen

värdena vara:
utomhus dBA65

dBA dygnsmedelvärdeinomhus 30
dBA momentanvärde45

Ansvarig: Skåne, väghållarna.i VästraKommunerna
utredningskostnader.innebärKostnad: Upprättandefasen

kostnader.kan innebäraGenomfdrandefasen stora

bebyg-befintligFörslag: Nybebyggelse och komplettering av
Naturvårdsverketsområden därgelse ska igöras

överskrids.riktvärden för luftkvalitet i tätorter
buller-förläggas till områden därNybebyggelse ska

överskrider dBAdygnsnivå 55nivån utom-som
inomhus ochhus respektive dBA30 momentan-som

dBA.överskrider Iinomhus undernivå 45natt
komp-dBA kanområden med bullemivåer 55över

denbostadsbebyggelse endast tillåtaslettering omav
luckor ochenstaka bostäder befintligaomfattar i om

inomhus-isoleringsåtgärder vidtasspeciella så att
och dBAdBA dygnsnivåöverstigernivån inte 30 45

momentannivå natt.
Skåne.Ansvarig: Kommunerna i Västra

bebyggelse kandirekta kostnader,Kostnad: Inga men ny
ellertill områden dyrare svåraretvingas attärsom

exploatera.
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Längs Höje kommerå framtideni finnas våtmarker, kan bli tillatt gräsvars
råvara för metangasproduktion. Metangasen kan användas tillbränslesom
stadsbussarna och får miljöanpassat led:allaiett transportsystem ärman som

de våtmarker skapas fångar kväve bidraroch till förbättra miljö-attsom-
situationen havet,i

våtmarkerna kommerpå bl. utrotningshotade vadarfåglar kunnaatta.-
häcka och rasta,
metangasutvinningen till energiinnehållet ochitar gräsetvara ger-
möjlighet återföra näringsämnen till den odlade marken,att

mycket drivmedel och kommer märkbart minskaär ett rent attgasen-
utsläppen olika luftföroreningar,av
gasbussen bullrar mindre konventionell dieselbuss, ochän en-
den biomassa framställda vid förbränning nettobidragingetur gasen ger-

koldioxid till atmosfären och bidrar alltså till växthuseffekten.inteav

I framtiden kommer behovet helhetslösningar öka och kombinations-attav
projekt detta blir då allt vanligare.som
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Internationell samverkan Polen1 4 -

Miljöproblemen har de politiska tids- ochsatt rumsgränserna ur
spel. valperiod ochMiljöstörningar skapade under i visstviss etten
område kan effekter vid tidpunkt och páge annan en annanen
plats. Skåne gäller miljöpåverkningarna frånFör Västra att ex.

deDanmark, Polen och Tyskland mycketavsevärt större änär
från Stockholmsområdet och Norrland.

V

Mellan ochDanmark, Polen, Tyskland och Skåne finns speciella närhetpå
historia grundade näringsliv,förbindelser gäller offentlig sektor, universitet

dialogenetc.. Därför bör kunna med och framgångsrikt kompletteravi vara
ochnationell med regionalt och lokalt utvecklade industri-på nivå

samhällskontakter.

Problem14.1

Bristen det allt överskuggande polsktpå problemet förärresurser
miljöarbete. behövsDet ytterligt medveten optimerande samver-en
kan miljöförbättringar skall kunna komma till stånd samti-om
digt Polen skapar anständig levnadsstandard for in-sinasom en

Om villvånare. miljöutvecklingen utifrån, denstöttaman nyager
demokratin godai princip möjligheter praktiken deti såär änmen
länge Samspelet därför handlagivna rutiner. minstmåsteont om
lika mycket demokratin själva miljöinitiativen.i sigom som om
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14.1.1 Jordbruketodinahnven

Det polska jordbruket långt mindre produktivt det skånska.är än
Den förändrade polska ekonomiska politiken kommer troligen att
ställa högre produktivitetskrav. En jordbrukseffektivisering

vâsternalisering kan komma bidra till omfattandeattgenom en
miljöskador och förstöra del de miljövärden det polskaen av som
jordbruket förstår dag:i

Polens våtmarker tillhör Europas värdefulla delsmest ur- -
naturvårdssynpunkt, dels miljösynpunkt. bidrarDe till attur
minska kväve- ochfosfortransporten i många vattendrag och
därmed också till Ostersjön.
I Polen finns fortfarande vattendrag diken och bäckaröppna-

fyller positiva miljöeffekter våtmarker.som samma som
I Polen finns fortfarande betesmarker, skogsdungarängar,-
och vattenområden inblandade landskapet.i Här finns en
unik artrikedom, på försvinna i övriga Europa,är väg attsom

har potentiella rekreativastora och turistiska värden.men som
polskI jordbruk har betydligt mindre mängderanväntman-

bekämpningsmedel och handelsgödsel areal iän motsva-per
rande västeuropeiskt jordbruk.

Det medverka tillatt skapa ytterligare problem för Polen,attvore
aktivtvi eller passivt deltog i problemom en process, som gav nya

med det,just självvi försöker tasom nu oss ur.

14.1.2 Människors hälsa, luft- och vattenföroreningar

Miljösituationen och människors hälsa kan komma ytterligareatt
försämras, hjulen i Polen börjar rulla snabbare påom men samma

Missbildningar hos barn,sätt. kronisk blyförgiftning, hög och
ökande cancerfrekvens, kortare5 år medellivslängd7 härän- -allt visar ytterligareatt i miljön bör begränsas. detstress Trots kan
industrins utveckling komma prioriteras framför miljöns.att
Några exempel:

stadenI Zabrze flodvattnet så smutsigt det dugerär inte tillatt-
industrins behov. Industrin använder därför det renade
dricksvattnet. Därmed skapas vattenbrist för befolkningen.en
Luftföroreningsproblem löses inte vid källan. I stället bygger-

höga skorstenar.man
Man använder själv den stenkol, eftersomsämsta sortens man-
behöver exportinkomsterna från det högkvalitativa kolet.
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denblirDetkvalitetskolet över,Kol har exporteras.gott somom, menman
själv.användersämsta sorten, man

omvärlden,också iPolenbara iproblem inte utanDetta skapar
längden attrimligt i accepteraintebl. Skåne. Det atti Västra ära.

miljöförut-fördärvakan fålandverksamheten i ett annat
stödförbara utanformer intebehövshos Detsättningarna oss.

dagIochställa kraveffektivaockså för görasätt att prognoser.
Visserligen harPolen avloppsrening.städersaknar i400 nyssman

Östersjöstaterna utsläppmellan attöverenskommelseslutit omen
Östersjön förverk-upphöra. Menskall etttillorenat vattenav

Skånesallasocksåavtalbaraligande kräver äveninte utan --
arbetet.aktivamedverkan deti

Möjligheter14.2

föröverlevnadsfrágaskyddaochmiljönAtt förbättra naturen är en
grundsynnerhet. Påpolackernaför iallmänhet ochvärlden i av

okonventionellaharråder Polen vissairesursknapphetden som
ikan intressantautvecklats,billiga lösningaroch varasom

såledeskantill PolenmiljöstödEttocksåmiljöarbetet i Västeuropa.
tillbaka.idéerge

Exempel:
polska sjöaråstadkommits vissaharRestaurering genomav

används.kemikalierIngasyresättning.sinnriken
Eftermed alger påbevuxenhelt ytan.Rybnicki-sjön varex.
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8 månader inga alger,syntes och biotopen hade markant
förbättrats. Siktdjupet blev efter restaureringen före1,5 meter,
restaureringen hade det varit 0,5 meter.

14.2.1 Hälso- och sjukvård

Behovet sjukvårdsutrustning kuvöser, ambulanser, laboratorie-av
utrustning, mediciner såväl engångsartiklar och hygien-som
artiklar mycket Andraär stort. insatser, medverka medattex.
viss barnkoloniverksamhet på kan medverka till ökadsommaren,
motståndskraft miljöpåfrestningarna.mot

Forskningsmässigt skulle samverkan kunna och viktigen ge ny
kunskap hur människor påverkats det gigantiska fullskale-om av
experiment i miljöförstöring, genomfört Polen.i kanDetsom man
också början till utveckling metoder och teknologierge en av nya
och medföra genombrott för spillvattenrening, sjörestaurering etc.

14.2 .2 Luftföroreningar

Det går idag utmärktaatt analysergöra luftföroreningar. Denav
möjligheten bör utnyttjas både här och Polen.i Här för påvisaatt
vad faktiskt kommer från Polen och därigenom öka detsom
skånska intresset för både med hjälp ochatt krav jämföragera
kapitel Särskilt miljöskyddat område. Och i Polen för ökaatt
insikten det lönarinteatt sig fortsätta spridaatt att utom
luftföroreningar det vidrening källan, krävs.är som-

14.2 .3 Vatten och avlopp

Det viktigt med mönsterfallär kan bli normbildande. Miljö-som
delegationen har försökt medverka initera samarbets-att ettgenom
projekt, syftar till överföra och utvecklaatt ekologisktettsom syn-

Projektets målsätt. tekniskaatt ochär strukturella lös-genom
ningar konkret, välett område en mindre biflodavgränsatsanera
till Bytomka, Mikulczyån och minska belastningen nedströmspå
liggande flod till odose kylvattenbehovsamt att för ett nytt värme-
verk och frigöra dricksvatten.40 000 svenskEn arbetsgrupp harm
tillsammans med polska specialister utarbetat tekniskt ochen
ekonomiskt godtagbar lösning.
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skorstenar.högrevid källan behövs,Det intereningär som

Utbildning14.2.4

Polenhögskoleutbildningen inaturvetenskapligttekniskaDen
påtillgångenknappahög klass. Denhåller anmärkningsvärten

emeller-harutrustningoch övrigböcker, moderna mätinstrument
ochorsakssambandenbearbetamöjligheternatid begränsat att

Studenter,miljöförstöringsprocessen.átgärdsmöjligheterna i
fåbegränsade möjligheterhar haft ytterligt attlärare och forskare

miljökonsekvenserna.grepp om

studiebesök,stipendier,material,all stimulansDetta innebär att -
har tekno-Lundhögt utbyte. Ipraktikantplatser kanetc. ettge-

Miljö-miljöforeningenHögskolan inomlogerna vid Tekniska
harmiljöproblem. ManPolen och dessföreningen sig åtägnat
ochstudenterpolskapraktiskt: inbjuditkonstruktivt ocharbetat
harmiljövårdskurser,studiebesök ochlärare Lundtill på man
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ordnat sommarpraktikplatser för polska studenter företagpå och
miljö- och hälsoskyddsförvaltningar, polsk student sittgören
examensarbete på Tekniska högskolans institution för VA-teknik

Även för medicinstuderande finns och planerasm. mot-m.
svarande aktiviteter. Miljökurser har anordnats för studenter från
hela östeuropa.

Allt detta kan och bör vidareutvecklas. Polska forskare bör få
speciella möjligheter komma hitatt gästforskare. Vid svenskasom
högskolor pågår för närvarande intensivt arbete för Sverigeett iatt
viss omfattning skall kunna bli delaktiga i öppenheten mellan
universitet inom EG. hadeDet utmärkt med EG-passat om man
samarbetet förebild hade byggt samspel också medettsom upp
Polen. Initiativ har redan tagits.

Åtgärder14.3

Åtgärderna i detta kapitel syftar liksom betänkandets övriga-
åtgärder till bättre miljö i Västra Skåne. kanDetta uppnåsen-

viattgenom

medverkar till förbättringar i Polen, effekter också nårvars-
oss,
kan bättre förgöra det framtida nedfallet från Polen,prognoser-
får idéer och kunskap for hemmamiljöarbete.vårtnya ny-

14.3.1 Polska praktikanter

Förslag: Inrätta praktikantplatser kommunernaspå miljö-
och hälsoskyddsforvaltningar

Ansvarig: Kommunerna
Kostnad: Praktikantlön

14.3.2 Regional och lokal samverkan

Förslag: Ta polska politikeremot och tjänstemän och med-
verka pá bekostnad i seminarier, utbildningar,egen

i Polen.m. m.
Ansvarig: Kommunerna
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flodområdeMikulczyckiMiljörestaurering14.3.3 av

flodområde Polen.iMiljörestaureraFörslag: ett
samverkan.SverigePolen och iAnsvarig:

beviljadeMedel preliminärtkronor.Ca miljonerKostnad: 5
BITS förslag.enligtsvenska statenav

Bakgrund:
polsktmedverka tillförsök ettMiljödelegationens attattDetta är

förbättrarpromillebråkdelartillmiljöprojekt genomförs, avsom
sektorerbehandlar fleraProjektetmiljön.skånskadenäven

Atgärderverkningar.orsakskomplex, inteochsamtidigt angriper
energi,åtföljs besparingaravloppssektornochi vatten- avav

förändringarestetiska samtsophanteringsrutiner,förbättring av
delaktighet sanerings-imedborgerligtökning ansvar genomav

åtgärder.

Högskolesatsning14.3.4

miljöutbildningPolensamverkan med iFörslag: Prioritera
hälsa.miljörelateradforskningoch om

UHÄ Medi-Lunds Universitet,Sydsverigeoch iAnsvarig:
forskningsrådetcinska

Bakgrund:
forsknings-ochutbildnings-specialsatsningkrävsDet aven

utveck-pågåendeDenmed de tidigaresamverkan öststaterna.
kunna ståskulleEG-ländernamedlingen samspelet somav

inlednings-Sverigedockgällergällerförebild. Vad attöststaterna
ochforskareför utbytekostnadernatotalabör för deståvis av

totaladet Europa-skekunna inomskulle dettaSenarestudenter.
samarbetet.

forsknings-speciellabör initieraforskningsrådetMedicinska
fullskalemiljö-den långvarigaundersöka hurförinsatser att

hälsa.människorspåverkatPolenförstöringsprocessen i

tillkväveutsläppPolensförJordbmlcsiwelaterad14.3.5 prognos
Östersjön

kankväveutsläpphurkringFoU-arbeteSatsaFörslag: på
utvecklingsförlopp.tänkbaraolikaförändras vid

StatenAnsvarig:
kronorKostnad: 200 000
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Bakgrund:
ÖsteuropaDe snabba förändringarna i leder med sannolikhetstor

till Polens jordbruksstrukturatt kommer förändras inomatt en
framtid. Detta liksom motsvarande förlopp i Tysklandöstrasnar

Öster-och Sovjetunionen medförvästra ökat kväveläckage tillett
sjön. För svenska förhandlare vid framtida internationella

Östersjönsdiskussioner rörande framtid kan det väsentligtvara
ha god bakgrundatt vilka olika effekter kanvi förväntaen om oss
storskaliga jordbrukstekniska förändringar.av

ÖstersjönI Östeuropadet innanhavet bör förändringarna i igemensamma- -allt väsentligt positiva effekter. Men det finns påtaglig riskge atten
kväveutsläppen ökar.
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Reservationer

Karl Erik Olsson cordförandenReservation viceav

regelnNVL avseende§föreslås ändring 26Under punkt 9.3.1 omav
försvåras.markanvändningpågåendepå grund avsevärtersättning attav

skall gälla.bestämmelserJag nuvarandeattanser

bestämmelseinfördesNRLPBL och attI samband med antogs,att omen
försvåras påmarkanvändningpågåendeskall utgå avsevärtersättning om

del fastighet.berörd av en

inskränkningar iföreskrivamöjlighetsamhället harDet angeläget attattär
berördmiljöskäl. Om begreppetnaturvårds- ochbl.markanvändningen a. av

markanvändningpågåendeskulle begreppetdel bort lagstiftningen,tages ur
markägarenDärmed skullehela fastigheten.relateras tillförsvårasavsevärt

intrång ersättning.mycket betydandekunna få tåla utan

rimligtför alla. Detangelägenhetnaturvärdenmiljö- och ärAtt bevara är en
naturligtvismarkägaremarkägaren eftersombelastaintrång fårmåttligaatt

orimligtdäremotDetför förvaltningenhar särskilt naturen. ärett avansvar
allasamhället. Det måsteliten iintrång skulle belastaatt större gruppen

väl avvägd.nuvarande lagstiftningDärförsolidariskt för. ärsvara

stöderJagSkåne.minskad granplantering iföreslåsUnder punkt 9.3.3 västra
granarealen får ökas.påhuvudlinje, vilken gårdetta förslags attut

områden. Den begränsningförbud vissamig inomDäremot jag ettmotsätter
åstadkommasförbudnödvändig kanmiljöskâl utanär genomsom av

skogsbruk.ståndortsanpassatrådgivning och tillämpning ettav
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Reservation ledamoten Annika Annerby Jansson mav

Allmänt
Miljödelegationen Västra Skåne har avlämnat slutbetänkandeett ärsom
resultatet omfattandeett arbete med förtjänsten Detstora också minav är
uppfattning delegationen och allaatt de människor arbetat för den undersom

och halvt årsett tid har haftett positiva effekter i sig själva deltagandetgenom
i samhällsprocessen; frågor har lyfts fram, planer påskyndats. Delegationen
och dess tjänstemän har fungerat katalysator i förändringsarbetet medsom en
miljön.

På några områden har dockjag erinringar att göra.

Av de förslag Miljödelegationen Västra Skåne har lagt påsom är merparten
nationell nivå, dvs de innebär förändringar i regelverket eller lagstiftningen
för hela landet. Detta nackdel. Dels mångaär förslagen redan föremålären av
för övervägande i andra kommittéer eller utredningar, dels blir med
nödvändighet förslagen från delegationen främst belysta regionensur
synpunkt.

Moderaterna har på riksplanet konsekvent arbetat för moderniseraatt
miljölagstiftningen bl. våra krav på miljökonsekvensbedömningaratta. genom
och straffen för miljöbrottatt skall skärpas. Vi också på effektivatror att
ekonomiska styrmedel skall användas för påskynda utvecklingen liksomatt

miljöavgifteratt inte skall betraktas skatter användas förutansom nya
miljöförbättringar. På flera områden delar delegationen dessa värderingar och
har anslutit tillsig energibeskattningsmodell principielltex. en ärsom
uppbyggd på moderaternas.sättsamma som

Inte desto mindre det avgörande bristär delegationensi arbete atten
förslagenmerparten inte går genomföra förändringariatt nationellautanav

regler eller utredningar. Vi behöver koncentrera våra på detnya resurser som
kan dag.igöras

En generell synpunkt antal förslag oftarör ett på mycketannan ettsom
detaljerat kommunalasätt tar frågor. Dessa börupp ses som
rekommendationer till kommunerna efter prioriteringaratt genomföras iegna
takt med förfogande Exempel på sådana förslag inomärav resurser. ex.

Markavsnittet och Vatten Kommunal naturvårdsplanering, Kommunala
rekreationsytor och Strikta naturskogsreservat.

Slutligen, mina synpunkter nedan gäller endast förslagen till åtgärder. Detta
betyder inte jag i fall delar deatt ståndpunktervart och värderingar forssom
fram betänkandetsi utredande delar.

Särskilda synpunkter
Härutöver jag mig vad gäller följande avsnitt.reserverar

2.3.2 Regional organisation för miljö, trafik och planering s. 44
Olika förändringar deni regionala organisationen diskuteras för närvarande

varje politisktsnart sagt i Skåne. Vilken organisationindelningav organ man
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och detMiljödelegationenhuvudfråga förväljer kan knappast ärvara en
meddiskussionernadärför onödigt gödaenligt uppfattningmin ännuatt en

harbehovet något idäremot viktigt framhållavariant. Det attattär organav
naturligtDet ocksåuppgift samordna de regionala frågorna. att ettäratt
havsmiljö.miljöfrågor inklusivesådant till knyter kompetens isigorgan

helt delorganisationer,den sakens skull tillskapa tvåAtt förslaget föri nyasom
statligamed delvisSkånes och Skånes HavsvärnMiljö- och Naturvärn

egentligen tillför något justuppgifter tycker regionenjag inte änmer nya
organisationer.

detUtöver för de allmänna havsmiljöfrågorna meningen attäransvaret
aktionsforskningmiljörelateradSkånes Havsvårn också skall bedriva marin

vattenkontroll och Jagmyndighet för -mâtningan att ettsamt utgöra menar
nationellangelägetsödra Sverige måstemarint icentrum vara men avanses

deras arbetsformerVattenvårdsförbunden börVad gällernatur. översyn aven
rollfördelningen. Omeventuella otydlighetergenomföras syfte klargöra ii att

möjligt köpauppnår åsyftat mål måste detpå dettainte attsätt varaman
tillskapa helttjänsterna organisation.externt utan att en ny

arbete med miljö s. 46Försöksverksamhet kring2.3.6 yttre
möjligheter det finnsJag ställa bakom förslag utreda vilkakan miginte attett

så det ökar de fackliga organisationernasändra lagstiftningenatt att
varförden miljön, detpåverkansmöjligheter frågori attyttre utan angesom

förändringar behövs.och på vilka punkter sådana

område föroch Malmöhus län förstaLagfásta miljömål 3.3.23.3.1 som
miljömål s. 65

skallstrategisk punktDelegationens föreslår viktig vimajoritet attsom en
förDenna frågabegära nationell lagstiftning angående Miljömål. är
ochoch utredningarflera andranärvarande föremål för diskussioner i organ

kan på betydande svårigheter.väntas stöta

Naturvårdsverketmed denMitt förslag bör arbeta i linje strategiviattär som
dag. Dettalagstiftning harlagt fast bl Sötvatten för den vi ii 90 -inom ramena

miljön.snabbare genomslag påmetod kan arbeta med direkt och fåviär en
på år.arbetet kunna påbörjas fleraMed förslag kommermajoritetens inte att

i SkåneMassivt stöd till biobränslegenombrottet s. 1278.3.1
stödetI kostnadsredovisningen förslaget framgår mycket deltill att stor aven -

planeradeför Malmö Energismiljoner kronor år år100 i tre avsettärper -
selektivadenbiobränsleanlâggning. Jag kan ställa bakominte mig typen av

stöd till enskilda företag.

kol underenergiskatten påBefrielse från den allmänna8.3.3
infasningsperioden biobränslentill s. 128

särbehandling MalmöSamma här, förslaget innebär avresonemang en
skabränsle generelltEnergi. På plats föreslår punktskattema påvi attannan

skallbort. bra Inte här enskilt producentföretagDet förslag.ett att ettär som
särbehandlas.
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Ändring9.3.1 Delförslag i 26 paragrafen NVL, regeln ersättningom
pågåendeatt markanvändning försvåraspga s.avsevärt 145

Förslaget som innebär förändrad bedömning intrånget kan komma attav
innebära orimligt intrångstora ersättning, vilketutan jag inte kan ställa mig
bakom.

9.3.5 Delförslag Lagstiftning samhällets tillgång till potentiellom
våtmark s. 156
Det viktigt deär utnyttja möjligheteratt till minskad kvävebelastning på våra
vattendrag översilning innebär. Men tvångsåtgärder endaintesom är sättet
for genomförande. Såväl frivilliga markförvärv skötselavtal medsom ex.
markägare bra alternativ tillär ovanstående förslag innebär expropria-som
tionslagstiftning.

10.3.10 Regionala avloppsreningsbolag s. 180
Det har framförtsinte något egentligt förmotiv varför dessa bolag skullenya
hjälpa kommunerna på bättre deett konsulter finnssätt dag.än isom

Bildandet12.3.1 Skånes Havsvärn s. 212,av se ovan

1.3.3.3 Bygg regionalaut snabbspárvägar s. 232 bakgrundstextensamti
Det viktigt minskaär miljöstörningarnaatt från trafiken. Jag vill dock
ifrågasätta utbyggnadextensiv snabbspårvägar enligt förslagetom en ärav
det bästasätt resultat på satsade Kostnaderna,som viger pengar. som nu
börjar få uppfattning måste ställas i relation till andra miljösatsningaren om,
på trafikens område.

inteDet exempel ingår i förslaget korrekt redovisat. Deär verkligasom
kostnaderna inkl kapitalkostnader för snabbspårväg mellan Lund ochen
Dalby 20 miljoner kronor högreär vadänca som anges.

1.3.3.5 Skärp de nationella och bullerkraven för vägfordon s.avgas-
234
Den bästa drivkraften för miljöförbättringar allmänheti ekonomiskaär
incitament. Delegationen omvandlar här Miljöavgiftsutredningens förslag
angående avgifter på utsläpp och det till förslag restriktioner.gör ett om
Erfarenheten visar avgifter eller skattereduktioneratt effektiva.är mer

13.3.7 Avsätt 80% Vägverkets medel för riksvägar för utbyggnadav
stomjärnvägar s. 236av

Förslaget orealistiskt och bör därförär utgå.

13.3.8 Lokala nailiöåtgärder s. och236 237
Även delförslagi två gäller nybebyggelse bör det finnas formuleringsom en

bebyggelse kan tillåtasatt särskilda skäl föreligger ochsom anger attom man
då skall vidta speciella isoleringsåtgärder.
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Åtgärdssanmianställnixig

tillsynsverksamhetenFörstärk ut-2.3.52.3.1 Regionprogram s. 44
veckling 46s.Upprätta enligt avsnittregionprogramett

utvecklingsresur-tillsynsverksamhetenGeförarbete och2.2.2. Miljödelegationens ge-
möjlighetreellså den fårdetkunna grund för att ut-nomgångar bör attutgöra enseren

länsstyrelsernaLåtveckla sina rutiner.första regionprogrammet.
tillsyn deför denbehålla avgifternakommunal-hopslagnaAnsvarig: Först de som

utvecklings-gå tilloch låtkom- utför,förbunden, det resursernagemensammasenare och förarbetetbåde för detarbete interna attmunalförbundet.
kommunala till-densamspelet medutveckla

synsverksamheten.för miljö, trafik2.3.2 Regional organisation
Staten.Ansvarig:ochplanering s. 44

Bilda fr. 1992ett gemensamt organ m.o.
medver-med ökad2.3.6Försöksverksamhetkommunal-sammanslagnabestående deav iskyddsorganisationenden lokalaförslag kanförbunden bl. lämnamed uppgift att ava.

arbetetkzingytfremiljö s. 46till för miljö,organisationpermanenten SkåneVästraförsöksverksamhet inombestående Startatrafik och planering fr. 1995o. m.
lokala skyddsorganisationMalmöhus med företagensdet landstinget förnuvarandeav gällande denföretagshälsovårdenspeciell ochlänet. En yttrelän och kommunerna i

kapitlen ochbl. 10 11.miljön, jämföroch Natur-planeringsenhet, Skånes Miljö- a.
tillsyftar bl.Försöksverksamheten attregionalaknyts till den organisatio-värn, a.

motsvarighet SkånesDess marina utrönaärnen. Öresund kan nåsresultat, ivilka konkretaochHavsvârn, kapitel 12, en-somse - fall,skildaSkälderviken.
ändra lag-möjlighet det finnsvilkenutifrån arbetetFörslaget har speciell relevans att- lokala fack-ökar deså denstiftningenden plane-kring miljö- och trafikeffekter attav påverkansmöjlig-liga organisationernasrade fasta förbindelsen.

miljön arbetet.den ioch heter frågorKommuner och landsting iAnsvarig: yttreom om- fördra InstitutionenSamtidigt bör inmisslyckas staten. manman - Avdelningenochmiljö- och energisystem
arbetet.arbetsmiljöteknik vid LTH iförTydligare rollfördelzting s. 452.3.3

fackligaochArbetsgivaresektorns Ansvarig:Se rollerna den offentligainom orga-över
försöksverksamheten börStöd förmiljöarbete nisationer.syftei att

Arbetsmiljöfondenfrån bl.kunna erhållaselleranalysera områden, kan tas över a.som- Arbetarskyddsnämnden.ochsekt-kompletteras den icke-offentligaav
ekono-bör stödjasmiljöarbete vilketorns LundsSystematiskt utnyttjande2.3.7miskt och av

regionala miljöarbetet s. 46i detuniversitethålla kon-analysera möjligheterna isäratt- för kunnasystematiska formerUtvecklamiljöarbetetrollfunktioner från i attövrigt
regionala universitetet ianvända detlåta bådadera komma tillsyfte sin rätt.att

miljöarbete tillregionensAnsvarig: Länsstyrelser och kommuner att
såväl bästainformerakontinuerligt om- meningMiljöskyddslagensteknik ikemikalietillsyn2.3.4 Regionalt samordnad som

kemikalier,miljöanpassadebättres. 45 somom
substitutions-möjliggör tillämpninginformella samverkanBygg vidare på den aven

mellanochmellan kommunerna inbördes principen
på miljö-bevaka utvecklingenfölja ochlänsstyrelserna,kommunerna och uppsom - områdetutifrån i regionenbyggts kring kemikalietillsynupp kom-och denLunds universitetAnsvarig:Miljödelegationens arbete. Ta fram ett pro-

för miljö,mande regionala organisationenkemikalietill-för regionalt samordnadgram
och regional planeringtrafikockså kapitel Kemiskajämför 11, pro-syn,

dukter. KEMI ochUtveckla samspelet med
informationsutbyte s. 47Integrerat2.3.8med andra myndigheter och organisationer.

informationsutbyte.Påbörja integreratettLänsstyrelserna, kommunerna,Ansvarig:
LänsstyrelsernaAnsvarig:SNV Kemikalieinspektionenoch
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3.3.1 Lagfästa miljömål s. 65 4.3.4 Läromedel för skola läran-fortbild-och
Inför miljömål lagstiftningeni och de ning s. 82gör
justeringar behövs för det skall Intensivproduktionatt läromedelsom vara av nyamöjligt genomföra dem.att Ansvarig: Läromedelsbranschen, staten, re-Ansvarig: Staten och sittande miljöskydds- gionen, kommunerna och lärarna.
kommitté

Skolplanen4.3.5 redskap i miliöutveck-som3.3.2Malmöhus län första område för lingen s. 83som
miljömål s. 65 Utnyttja den skolplanens möjligheter attnyaUtforma med utgångspunkt Sötvatteni 90 och bl. åstadkomma:a.de fastställda miljömålen arbetsmetod för En speciell läroplan i miljövården -Malmöhus län så målen kan nås. Denatt En skolornas miljö.översyn av egen-skall förutom också innefattasötvatten mark, En inköpsöversyn för byte till miljö-väl-luft, hav och Denatur. i förstaämnen anpassade produktersom
hand kan komma frågai för kvalitetsmål och Förändrade rutiner laboratorielokaler,i
utsläppsgränser är skolmåltidslokaler, kopieringsrum och

till luft: kväve, svavel, kolväten, koldioxid lektionssalar- och metaller och I längre tidsperspektiv: trañkövervä-ett-till fosfor, kväve, metallervatten: och ganden kan tala för flersta- och mindre skolor- bila organiska föreningar. för högstadieelever och kanske flerrentav
Ansvarig: Staten gymnasieskolor.

Luftövervakrtingssystem3.3.3 för Västra Miliöbibliotek4.3.6 för skolans behov 84s.
Skåne s. 66 Inrätta skolinriktad miljöbiblioteks-enInvestera i detett mätsystem, möjligt service på länsstyrelsernagörsom

luftföroreningaratt mäta import och Ansvarig: Länsstyrelsernasom- i Västra Skåne.export
sammanställa dataatt i databas för 4.3.7 Högskolesatsnixigar på miliöutbildningen ana-- lys, bearbetning och rapporter. s. 84

uppskattningatt kâllområden Genomför följande förändringar:ge en grov av- för luftföroreningar. Tydliga signaler från utbildningsdeparte--Ansvarig: Staten SNV UHA, rektorsämbeten, utbildnings-mentet,
linjeansvariga och institutionsansvariga

3.3.4Vattenövervakrxingssystem för Västra införandet konkreta miljöinslag iom avSkåne s. 66 alla utbildningar.
Se förslaget Skånes Havsvärnett avsnitt Påbyggnadsutbildning för iom naturvetare-12.31. miljöskydd vid Lunds universitet.

Speciella satsningar vid Lunds universitet-Miljövetenskapligt4.3.1 Utbildningsråd å utbildning avfall, folkhälsa,oms. 81 resund, bioenergi och våtmarker.
Inrätta Miljövetenskapligt Utbildningsrådett Ny miljöingenjörsutbildning Halmstad.i
Ansvarig: Staten Översyn läroplanen för lantmästare ochav

lantbruksskolor.
4.3.2 Miljöundervisningen i gymnasiesko- Ekologisk biologutbildningen in-gren avlan s. 81 riktad på naturvård.
Inför läroplaneni för gymnasiet Utbildningsinsatser utifrånämnet det kommande
Miljö- och samhällskunskap perspektivet behovet planerare med miljö- och natur-av,Miljö och naturkunskap och specialarbete vårdskompetens.
med miljöinriktning- för alla. Låt den Ny ekoteknisk utbildning på mellan--planerade förändringen fågymnasiet på- ingenjörsnivå Klippan.iav
verka också grundskolan och högskolan.
Ansvarig: Staten Permanenta4.3.8 forskningsresurser för

forskning kring barns och natur-vuxnas4.3.3 Iärarfortbildning s. 82 vetenskapliga begreppsbildning s. 85
Berika valmöjligheterna lårarfortbild-inom Ansvarig: Staten
ningen Västrai Skåne erbjudaattgenom
utbildning med starkt miljöinslag.ett Prioritera4.3.8 forskning kring kunskaps-
Ansvarig: Kommunerna och vetenskapsteori i miljösamman-

hang s. 86
AnsvarigazFilosoñska institutionerna och
berörda ämnesinstitutioner samverkani
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s. 94Tekniska lösningar4.3.9 Utbildningsinsatsar i länderna kring 5.3.4
Östenjöns.86 tillfreds-tekniska lösningarUtveckla som

funktionshindrade och miljö.ställer bådeSärskild på grannkommuner vidsatsning
Östersjön. tilluppdragRegeringenAktivt erbjudande praktik- Ansvarig: genomom

Tek-Styrelsen förochplatser främst områdena Handikappinstitutetenergi,inom
STUrening, avfall och biotopbevarande till nisk Utveckling

Baltikum, Polen och delarnaöstra av
Tyskland, stipendiater ochinbjudan gammal be-de för allRadongräxisv6.3.1egenav
medverkan utbildningsinslagmed i Bqmbyggelse: s. 98100

Bqm3länderna fråga.i helstFastställ gränsvärdet natio-100
Ansvariga: Kommunerna regionalt enligt modellen inellt men annars

kapitel 3.
kommunal43.10 Utbildningssatsningnr i länsstyrelsernaAnsvarig: Staten,

verksamhet s. 86
nyckel-Satsa på utökad riktad utbildning och skolorRadonmätningar i daghemav 8.3.2

både planerare, har att tagrupper: s. 99somav
fram beslutsunderlag och framöver göra kommunensUtför radonmätningar i samt-miljökonsekvensbeskrivningar inte-som en dåoch skolor. Vidta åtgårliga daghem ergrerad del arbetet, och personalen inomav av Bqmradondotterhalten överstiger 100 .renhållnings- och reningsverkssektorn. KommunernaAnsvarig:

KommunenAnsvarig:
marknära arbets-Radonmätningar på6.3.3

4.3.11 Massmedia s. 87 platser s. 99
Att kompletterar miljöbe-massmedia sin arbetsplatserradon på marknäraMätning avvakning med lyfta fram bara skräck-inteatt underjordsarbets-verkstäder,garage,
exempel och katastrofer också miljö-utan platser
förebilder. detKontinuerliga miljöinslag i Ansvarig: Arbetsgivare
regionala radio- och TV-utbudet.
Ansvarig: Massmediabranschen nybyggnadMarlrradorunätnixxgar före6.3.4

s. 99
43.12 Utbildning skyddsombud i yttre fore nybygg-Genomför markradonmätningav
miljö s. 87 kommu-nad markradoninventeringen iomUtvidga ocksåutbildning arbetsmiljö tilli att vidKontrollobefintlig eller osäker.ärnenomfatta den miljön.yttre skyddbyggnadslovshandlingar motatt
Ansvarig: folkbild-Arbetsgivare, fack och byggs vid behov. Mätning imarkradon in nyning bostad år efter inflyttning.inom ett

KommunernaAnsvarig:
4.3.l3 Samverkan kommuner bildnings--förbund s. 88 energianläggningarPrövning7.3.1 av nyaAtt bildningsförbunden skall erbjuda den s. 107
utbildning, kom-kan krävas för att energianlåggningarTillståndsprövasom nyamunala beslut praktiken:skall fungera i skallutgångspunkt anläggningenmed att
ändrade avfalls- och avloppskrav, möj- utvecklingenlederstrategi,in inya sompassa enligheter energitjänsterutnyttjaatt etc. hållbartvaraktigt energisystem.mot ett
Ansvarig: bildningsför-Kommunerna och LänsstyrelsekoncessionsnämndAnsvarig:
bunden i samverkan. miljöskyddskommittéoch sittande

Översyn handi-5.3.1 området och utveckling energi-Resurser för7.3.2av avkaPP s. 92 effektivisering s. 107
Gemensam och handikappMiljööversyn energidistributör ochVarje kommun dessav
Ansvarig: och miljö-Socialdepartementet motsvarigheter ieller dessasfastighetskontor
departementet Sydkraft beslutarmindre kommuner och

använda på omsättningen i21 %en ram av-5.3.2 Lagstiftning 93s. för effektivareenergibudgeten till arbeteett
Tilläggsdirektiv till sittande miljöskydds- energianvändning hos kunderna.
kommitté och handikapputredning. eldistributörernaKommunerna,Ansvarig:
Ansvarig: Riksdag och Sydkraft -

Kommunala5.3.3 principbeslut s. 94
Principbeslut vägledande lör nämnder, sty-
relser och förvaltningar.
Ansvarig: Kommunerna



Åtgärdssammanställning SOU 1990:93

7.3.3Marknad för handel med eleffektivise- Slopa8.3.4 träñbedagen s. 128
ringsåtgäuler s. 108 Ansvarig: Staten
Etablera marknad för handel med effek-en

Ökningtiva elhushållningsåtgärder. 8.3.5 beredskapen för snabb intro-avAnsvarig: Sydkraft, eldistributörerna och duktion biobränaleanvändrürxg s. 129avelkunderna Allehanda åtgärder för möjliggöra bio-att
bränsleintroduktion fåtalinom år: lån tillett

Kommunal7.3.4 energiplanering e. 109 odling sticklingar, fastställande funk-av avVarje kommun beslutar del den tionskrav och upphandling planteringe-som en av avkommunala energiplaneringen och skördemaskiner,att FoU kring skörd, lag-
effektivisera energianvändningen och förbränningring, och förgasning olika- avpå förnybara energikällorsatsa energigrödor utbildning rådgivare,samt avspeciellt effektivisera energianvändning i användare, odlare, politiker fl.- m.offentlig sektor Ansvarig: Staten, Statens Energiverk, kom-
stödja effektivisering hos energian-även munförbundet, Hushållningssällskapet, LRF,- vändare inte försörja med energi via Bio Syd fl.som m.energiverken och motsvarande
anordna markanvisningstävlingar Principer9.3.1 för landskapets framtida ut--Ansvarig: Kommunerna nyttjande s. 141

Länsstyrelserna, kommunerna och SNVÄndrade7.3.5 elpriser och avgifter. Hålt- skall sambandi med utarbetandet av nyavärmens ekonomiska förutsättningar s. 110 naturvårdsplaner tillämpa planerings-enSydkraft och eldistributörerna ändrar sitt gång kännetecknad av:prissättningssystem så effektiviseringatt tydliga avsikter,av -elanvändningen stimuleras och elproduktion klar ansvarsfördelning,-utanför Sydkrafts regi inte missgynnas. kostnadsrelatering naturvårdsmålenav-Koldioxidavgifterna skall gälla både el- och och
värmeproduktion. Punktskatter på bränslen redovisning olika mellanavvägningarav-bör undvikas. utvinnings-, resurshushållnings- och
Staten vidtar kraftiga åtgärder utifrån kon- naturvårdsanspråk.
sekvenserna hur fjärrvärmen misskredi- Ansvarig: Stat och kommunerav

nuvarandeteras avgifter, medan elenav
kraftigt Kommunal9.3.1 kvävepoolgynnas. s. 143
Ansvarig: Staten, Sydkraft och eldistributörer Kommunerna föreslås få inomrätt att ramen

för fastställda utsläppsgränser ta ett över-8.3.1Massivt stöd till biobtänslegenomhrottet gripande för mängden kväveansvar somi Skåne s. 127 kommunerna.transporteras Skatter,ut urGör under tidsbunden övergångsperiod avgifter och åtgärder samordnas.en enstatlig ekonomiskstor satsning för få Ansvarig: Stat och kommuneratt
igång bioenergianvändningen Västrai
Skåne. 9.3.1 till jordbruket och skogs-
Ansvarig: Staten bruket för åtämder och

verksamhet s. 144
8.3.2 Odlarstöd s. 128 Samhället utbetalar miljöersättning bru-till

kr5 000 i extrastödha övergångsstöd till kare sköter speciellt värdefull sesom natursomde odlare i närområdet bioenergianlägg- Underlagsmaterial Mark ochävenav vatten-
ningar, går till kontraktsbundenöver drag [SOU 1990:95]. Totalt uppgår det årligasom
biobränsleodling. behovet till miljard kronor1 för VästravaravAnsvarig: Staten Skåne miljoner kronor.94

Ansvarig: Staten
8.3.3 Befrielse från den allmänna energi-
skatten på kol under infasningsperioden till Kommunal9.3.1 naturvårdsplanering
biobränslen s. 128 s.144
Utnyttja möjligheten använda komple-att Förstärk de kommunala naturvårdsbudge-

§2 som trädde kraftmentet i den 1 januari så dessa möjliggör ocha tarna, att natur-
till1987 lagen nedsättning allmän kulturmiljövård.om av

energiskatt 1974:992 till befria Malmö Ansvarig: Kommuneratt
Energi-anläggningen från energiskatt på

Ändringiden mängd kol, måste användas under 9.3.1 §NVL,26 regeln ersätt-som ominfasningsperioden. ningpâ grund pågående markan-attavAnsvarig: Staten vändning avsevärt försvåras s. 145
Denna bör relateras till hela brukningsenhe-

och inte i dag endastten till den berördasom
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bestämmelse bördelen årligen. Dennafastigheten. Förslaget innebär plöjasav en zon
kraft denåtergång skötsellagen och trädatill rättsläget införas i1987. i

kommerAnsvarig: UnderStaten 1991 19951 januari 1995. -upphöra med normalmarkägare, tvingassom
vattendrag på grund9.3.1Bättre ocb jordbruksskötsel längsutökad kunskaps-

med hjälplag, ha möjlighetdenna attatt avav
anläggningsstöds. omställningsmedel och147

Samordna markanvändning till dennaall tillgänglig naturvårdsinfor- sin nyaanpassa
skötsellagen.mation, inrätta naturbibliotek och anställ bestämmelse iett

bibliotekarie på miljövårdsenheten på Ansvarig: Statenen
länsstyrelsen. Komplettera gjorda natur-

Betesfömeningarochbetesoenualerinventeringar länet.inom 9.3.2
Ansvarig: Staten länsstyrelserna s. 150via

sådana värde-Skapa sambetesföreningar för
strandängar9.3.1 Utvärdering NYLA-anslaget fulla naturbetesmarker såsomsamtav

forskning kring det k. och ådalar, idag riskerar försvinna oms. som
s. Hushållningssällskapet147 betet upphör. svarar
Ansvarig: Staten lämpligen samordningen sambetes-för av

föreningarna.
932Gemavdltocharudata-atbbtopskydd Ansvarig: Hushållningssällskapen
u. 147

Införande naturvårdslagsutredningens strikta naturskogsreservat s. 1529.3.2av- föreslagna bör§ NVL biotopskydd med SNV och Västra Skånes kommuner21 sna-om
tillägget antalbiotoper ekologisk till bildainitiativ ett natur-stor rast ta attav
betydelse naturskog. Dettaför landskapet. Detta tillägg med syfte bevarareservat att
innebär våtmarker lämnas till fri utvecklingkan omfattas bio- innebär skogenatt attav
topskyddet. och helst eller dyliktröjningingenatt som
Rätt för det allmänna förekomma. Dessa kan bildassådana biotoper, fåriatt reservat- till-omfattas det till markägaren ellerföreslagna biotop- ersättning isom genomav
skyddet, kunna sköta med- lämpliga fall inköp. Uppskattningsvismarken utan genom

Malmöhusgivande markägaren de fall skötseln finns det ha sådan skogi i600av ca
sådana län och hamarker upphört. län, ha Kristianstads i1 i 300000av

Ansvarig: Staten Västra Skåne.
och kommunernaAnsvarig: Staten

Ändring9.3.2 §ansvar-andarna i 12av
Skötsellagen s. Minskad granplantering s. 152148 93,3

ÄndringStraffansvaret NVL, enlighet medändras från gälla brott § i20att mot avav-föreläggande framlagt för-eller förbud, meddelats med naturvårdslagsutredningensom
stöd § eller direkt straff- slag.till9 9 ettav a

för brott meddelats Komplettering naturvårdsverketsföreskrift i anvis-motansvar som -med stöd samråd enligt 20§ NVL, vadför6 ningarav a
Ansvar: Staten Västra Skåne.gäller granplantering i

granplantering får ökas.Arealen av
9.3.2 Gör CW-områden områden införsiVästra Skåne till Inom känsligarevissa

underlagsmaterial Marks. 149 granförbud. Senaturreservat
Detta innebär 1990:95].kring Fote- och vattendrag [SOUatt naturreservat
viken och Höllviken bör komma till Staten, jordägarnaAnsvarig:snarast
stånd, liksom bildasmarina iatt reservat

ÖverhállningHöllviken och Foteviken. lövskog s. 153Vidare innebär det 9.3.4 avÖverhållningsersättningbetydande utbetalas förområden Revinge skainomatt
pansarövningsfält blir ädellövskogar har högt rekrea-dock vissanaturreservat som
med bibehållen bör arbetaviss militär aktivitet. tionsvärde. Skogsvårdsstyrelsen
Skötselplanen för ska utfor- med målsättningen överhålla ädellöv-reservaten attvara
mad så avsikten CW konventionens skogen med år. Vidare bör vidi 20minstatt -artiklar bevara bestånden flyttande nyplantering framför allt bok,att ävenom menav
våtmarksfåglar uppfylls. ädellövskog, framför ickeprioriterasannan
Ansvarig: Staten ädla lövträd.

Ansvarig: Staten och kommunervissa
9.3.2 Skyddszonar längs vattendrag s. 149
Inför fem bred skyddszon på Kommunala rekreationsytorminst s. 1539.3.4meteren
vardera Lund, Trelle-sidan Malmö, Burlöv, Staffanstorp,vattendragen. Där fårom
bekämpningsmedel och gödselmedel borg och Kävlinge Landskrona,inte samt
användas. Vidare får marken denna Helsingborg och Höganäs börinte i snarast starta
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planering leder fram till 10.3.1 Samordnad rådgivningatt och informa-en som samman-
lagt ha400 rekreationsmark tiontätortsnära industrinvfall s. 171ca ny om
skapas inom tioårsperiod. Det innebär Ansvariga: Kommuner,att entreprenörer,en av-ha mark bör50 nyskapas inom varje fallsbolag fl.ca m.
kommun.
Ansvarig: Kommunerna Rivningsplaner10.3.1 där bänsys tilltas

miljöfarligt avfall s. 17l
Integrera9.3.5 våtmarkerna i samhällspla- Ansvarig: Kommunen

neringen s. 155
Kommunerna karterar befintliga våtmarker Satsa ln-per10.32 10 avñill på utvecklington
och förutsätts kunna bli våtmarkytor s. 172som
före den 1januari Dessa1993. bör tydligt Ansvarig: Avfallsbolagenytor
framgå kommunensi översiktsplan. Kom-

bör arbeta för återskapa eller Satsningar103.3 på utbildning och forsk-attmunerna
nyskapa ha våtmarker5 000 ca land-1 % ning 172av
arealen Västra Skånei före år 2000. Tillför Tekniska högskolan Lundi
Ansvarig: Staten och kommunerna miljoner kronor år för avfalls- och3 per

avloppsutbildning respektive -forskning
9.3.5 Lagstiftning samhällets tillgång till hälften till vardera. Se detta iom mera ompotentiell våtmark s. 156 kapitel Miljö och utbildning.
Införande paragraf Expropriations-i StatenAnsvarig:av en ny
lagen 1972:719 kap.2 Expropriationsända-
målen, innebärande expropriation får ske Utbildningatt 10.33 personalen inomavför eller återskapa våtmarkatt restaurera avfalls- och avloppssektorn s. 172
eller för miljövårdsändamålannat Satsa också på utbildning personalen inomärsom av avsärskild betydelse. avfallshanteringen, första hand renhåll-i
Ansvarig: Staten ningsarbetare och chaufförer. Renhållnings-

arbetare kan alltmer få rollen miljö-som
9.3.5 Markavvattning och skyddsdikning informatörer. Med lämplig utbildning kan
s. 156 chaufförer kör industriavfall engagerasomInförande den i naturvårdslagsutred- och delta detsig i nätverk för attav som ansvararningen föreslagna d§ NVL.18 Därmed avfallet ordentligt sorterat.ärges
regeringen bemyndigande utpeka vissa Ansvarig: Kommunernaatt
delar landet där särskilda skäl skall före-av

Ändringligga för tillstånd till markavvattning. 10.34 RenhållningslagenavRedan lageni bör det dock framgå södra s. 173att
Sverige sådant område. En Följutgör ett miljöavgiftsutredningens förslag till
anmälningsplikt bör införas vid skydds- ändring Renhållningslagen.avdikning, förstai hand enligheti med de i Ansvarig: Staten
naturvårdslagsutredningen föreslagna änd-
ringarna skogsvârdslageni och skogsvårds- Individens möjligheter10.35 s. 173
förordningen. Kommunerna principbeslut indi-tar attom
Ansvarig: Staten videns möjligheter själv påverka sinatt

avfallshantering skall prioriteras. Detta
9.3.580%höst- och vinterbevuxenmark leder bl. till atta.
s. 157 det skall möjligt för alla vill attvara som-Föreskrifterna till b§ Skötsellagen6 där så möjligt själv kompostera sittäranger

den höst- och vinterbevuxna markens hushålls-att och trädgårdsavfall,
andel skall öka till Skåne. Miljödele-60 % i flexibelt skall råda. De, såtaxesystem som-föreslårgationen ökning till %. önskar, skall80 högre avgifter kunnamoten
Ansvarig: Staten och jordbruksnäringen köpa avfallstjänster alla slag.av

skall kunna välja allehanda lös-man- få välja hämtningsinter-ningar, att9.3.6Förbud halmbrämüxlg s. 157mot ex.
vall, välja gå ihop medattAndring 11§ Hälsoskyddsförordningen grannen omav sopkärl etc.innebärande kommunerna får möjlighetatt
återvinningsgårdar, där allehanda avfallmeddela föreskrifter halmbränning.att om - kan lämnas in.Ansvarig: Staten

Ansvariga: Alla. Inledningsvis det vik-är
kommunerna borttigaste antalatt etttarAvfallstaxor10.3.1 styrmedel s. 171som hinder.Ansvariga: Avfallsbolagen
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103.6 Rökgasrening produk-för krematorier i lagen kemiskas. 174 113.1 om
Kommunerna fattar beslut krematori- s. 197att terom

skall klara med Lagen kemiska produkter ändras så1991 sinsenast att:erna vara om
planering rökgasrening hälso-och åtgärderna det klarare framgår hur den reglerarattav -skall genomförda och miljöfarliga1993.senastvara varor,
Ansvarig: Kyrkan eller kommunen hälsoskyddsnämnderna ochden miljö- och-för krematoriet. lokala respek-länsstyrelserna kan utfärdasom svarar

förbudregionala, generella och före-tive
10.33 Förbud försäljning kvicksilver- skrifter för produkter och effek-mot varor, varsav

s. betydelse lör den lokala175 har särskildtermometrar ter
Ansvarig: Staten eller regionala miljön,

kemiskautredningsskyldigheten om pro--103.6 Inför pantavgifta på lysrör och kvick- dukter och hälso- och miljöfarliga varor
silvarlampor s. närvarande skall omfatta176 tydligare förän
Ansvarig: Staten miljökonsekvensbeskrivningar,

mlllördelningen mellan dels centrala till--103.7 Nya avfallsupplag -lokalisering dels regionala ochsynsmyndigheter,
s. 176 lokala tillsynsmyndigheter klargörs.
Kommunerna skall miljöskydds-kommande översikts- Ansvarig: Staten och sittandei
planering plats både för framtida kommittéreservera
deponering och för anläggningar så det såatt

Ändringilångt möjligt går hand miljöskyddslagen s. 197inom regionen 11.34att ta
det miljöfarliga olika ke-avfallet. Miljöskyddslagen ändras så attegnaom

Ansvarig: Kommunerna och miljöfarligaoch den föreslagna miska produkters och hälso-
regionala beaktas vidorganisationen för trafik, miljö och hälso- och miljöeffektervarors
planering vid tillståndsgiv-se kapitel 2 produktion och kan beaktas

ning.
miljöskydds-10.38 Gamla avfallsupplag och sittandes. 177 Ansvarig: Staten

Kommunerna efter bättre kartlägg- kommittétar, en
denning existerande, miljö-framän ett ur

och risksynpunkt åtgärdsprogram Föreskrifter och anvisningar s.prioriterat 11.3.2 198
för avfallsupplagen och från gamla Vägledning för tillämpning substitu-rester av-gasverk. Det väsentligaste skall det på olika nivåer.tionsprincipenvara
långsiktiga: Produkterhur avfallsupplagen Föreskrifter märkning.annars om-kan komma påverka grundvattnet skall märkas med registrerings-100 sittatt om
år. Produkter behöverintesomnummer.
Ansvarig: framgårKommunerna varningsmärkas märks så detatt

produkten bedömd.att är
10.38 Att till lokalaslammets kvalitet Ytterligare anvisningargarantera myn--s. tillsynsarbetet.178 digheter hjälp isom
Kommunerna grundkrav börföreslås omedelbart påbörja Föreskrifter för deatt som-kartläggningsarbete miljökvalité konsumenttill-innehållet avlop- ställas på förett iav

i olika delar med ängliga kemiska produktersyftepet nätet, att snarastav
kunna underlätta produktregistretsslammets kvalitet. tgärder förgarantera att-Differentiering VA-taxor bör tillgänglighet.för industrierav

undersökningspliktbetydligt för ochutnyttjas bättre dag, likaså Föreskrifteriän -avstängning avlopp. miljöfarlighetsmärkning.av
Ansvarig: Kemikalieinspektionen, Natur-Kommunerna Ansvarig:

vårdsverket
Regionala10.3.l0 avloppsreningsbolag

Skånes. Kemikalietillsyn iVästra180 11.33
Miljödelegationen föreslår det inrättas s. 198att

Upprätta kemikalieplan för Västra Skåne.regionala bolag för avloppsreningsverksam- en
het medför kompetensutveckling, Länsstyrelserna samarbeteAnsvarig: igemensamma
inköp Miljö- och hälsoskyddsnämndernam. m.
Ansvariga: Kommunerna

Förstärk kommunernas kemikalie-11.3.3
Dagvatten103.11 och bräddvatten s. 180 tillsyn s.198

Kommunerna föreslås efter inledande Ansvarig: Kommunernaatt en
inventering fram åtgärds-prioriteratta ett
förslag för omhändertagande dagvattenav
och bräddvatten, bl. översilning.genoma.
Ansvarig: Kommunerna
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Branschorganisationer11.3.4 aktiva från den svenska kusten till territorial-som utkunskapsförmedlare s. 199 vattensgränsen.
Påverka branschorganisationerna till Vidare föreslås reservatsbestämmelser föratt ta
ökat för miljöproblemen följande områden:ansvar
Ansvarig: Branschorganisationerna Knähakenområdet utanför Helsingborg- förbud utfyllnad, tillståndsplikt vidmot

Utvecklal1.3.5 miljösamapelet mellan den provtagning
offentliga sektorn och Iambrukskotpanüo Djuphålan Västerflacket utanförväster om

s. 199 Landskrona förbud utfyllnad, till-nen mot
Ansvarig: Offentlig sektor, Lantbrukskoo- ståndsplikt vid provtagning
perationen. Sandplatån Disken förbud utfyllnadmot

Grollegrund-Privat113.5 försöksverksamhet medresurs- Lommabukten-snålt jordbruk s. 200 Höllviken-Stöd den privata försöksverksamheten med Inne Skäldervikenett -resurssnålt jordbruk Lundåkrabuktenattgenom -inkomststöd och omställningsstöd för Ansvarig: Statenge- omläggning till alternativodling,
betrakta gröngödsling energigröda Konsekvensbeskrivrüngar133.1 medsoma av-berättigar till omstâllningsstöd kom- seende på trafiken och miljön s. 229som -binera med forskning och rådgivning för Skärpta krav på projekt och plan-att större

undvika läckagerisker,att förslag skall innehålla tydliga konsekvens-
kontrollera alternativrådgivartjän- beskrivningaratt med avseende på trafiken och

blir kvar vid lantbruksnämndemasterna miljön. Förslaget återfinns detaljerat imervid samgåendet med länsstyrelsen 1991. Storstadstrafikkommitténs slutbetänkande
Ansvarig: Staten [SOU 1990:16].

Ansvarig: Staten och kommunerna.
11.35 Lokala marknader för resurssnålt od-
ladeprodukta s. 2D Irañk införs133.1 under definitionen för
Utveckla första handi lokala marknader för miljöfarlig verksamhet i miljöskyddslagen
resurssnålt odlade produkter direkt- s. 229genom
kontakter mellan odlare och konsumenter så Detta innebär kan ställaatt man sammaproduktionen utvecklasatt takti med kon- krav på industrier, stormarknader, större
sumtionen. bostadsområden och andra anläggningar
Ansvarig: KRAVSKAP-organisationerna, alstrar trafik på företag,som som ex. somkommunala och privata intressenter orsakar miljöstörningar, vad gäller krav på

lokalisering till lämplig plats och skäligaenSkånes12.3.l Havsvärn s. 212 försiktighetsmått verksamheten.i
Ny organisation stiftelseformi för bedriva Ansvarig: Staten lagändring.att genommiljörelaterad marin aktionsforskning,
utföra mätningar, utbildning och informa- Prövningen133.1 miljöhänsyn vid tra-ge avtion till allmänheten, fram beslutsunderlagta s. 230
och lägga åtgärdsförslag. Förs till miljöskyddslagen, regler iöver varsAnsvarig: Stiftarna bl. den detta avseende betydligtutgörs preciseradeärav a. re- mergionala organisationen enligt kapitel och2 väglagens. Vägar skall tillståndsprövas,änavSNV. de hos koncessionnämnden och mindrestora

hos länsstyrelsen. Detta möjlighetvägar gerMarint12.32 skydd s. 213 ställa krav på lokaliseringreservat till lämpligatt en-ÖresundFör plats ochoch södra Kattegatt skäliga försiktighetsmåttdess ii helhet ange
föreslås verksamheten.generella bestämmelser sand-mot
täkt, Ansvarig: Staten lagändring.orenade utsläpp tillåtna halter specifi- genom

bestämmelserna,i oljeprospektering,ceras
133.1 Fordons miljöpåverkan ska kunnatippning och trålning. Utfyllnad tillåts

mycket restriktivt pundoch för trafikföreskriftendast för s. 230verksam- vara
Det skaheter och avgränsade områdenföretag, inomstarkt havsberoende i tätorterärsom

och så så lite och andra platser med mycket trafikingrepp möjligt sker.att varasom
Underhållsmuddring möjligt förbjudahamnar trafik med motorfordon,tillåts attav omde utförs med uppfyller särskilda kravförsiktighet påoch rening.medyttersta som

Förslagetbiologisk återfinns detaljeratoch Stor-toxikologisk inoggrann mer
kontroll. stadstrafikkommitténsOmrådet begränsas slutbetänkande [SOUsöderi linjenav

56°Falsterbo 1990:161.Stevns klint och i 30. Inorr av- Ansvarig:Statenöstvästlig riktning och för tillämpningbör kom-området avgränsas
munerna
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godstrañkjärnvägsbolag förFasta Lokala13.32 förbindelser till Danmark 13.34
s. 230 s. 233

järnvägsbolagOm fast det möjligt bildaförbindelse till Danmark kommer Gör att somen
vagnslasttrañk SJtill stånd kan den intemåste denna föregås analys överta somenav

bör detkonsekvenserna Nordvästra Skåneför miljö. Sär- finner lönsam. Itrafik ochav
lokalt bolagskild bilda sådanthänsyn möjligtmåste till ettatttas att vattengenom- varaÖresund med lokaliseringsort.påverkas denströmningen i inte torp somav
Staten förfasta Kommunalförbunden.förbindelsen, totala miljö- Ansvarig:trafikensatt

effekter ändringar förutsättningar.minskas, trafiksystemet utformasatt av
så kapaciteten för spårburen trafik ökaratt

till in-kraftigt Bygg industrispår-en störreoch spårsystemet planeras i 133.4att utett
sammanhang. dustrier 233Miljödelegationens förslag s.

fö-kommuner ochoch bakgrundsmaterial Banverket, SJ,bör kunna Ansvarig:utgöra en
grundvalarna analysen.i retag.av

och buller-nationella13.33 Rusta iViisu-a Skärp de13.35 avgas-upp
Skåne s. kraven för vägfordon s. 2%231
Viktigast standarden på Västkustbanan Ansvarig: Staten.är att
höjs utbyggnad till dubbelspår. Ocksågenom
Södra tillåten bränsle-stambanan Inför för högstaoch mellan 13.35 gränsjärnvägen
Helsingborg personbilar s. 235och Kristianstad behöver förbrukning ñirupp-

fram bör Miljö-Särskilda I avvaktan pååtgärder behövs för gods-rustas. tasatt normer
trafiken, omfördel-bl. avgiftsutredningens förslagriksbangård. oma. en
Ansvarig: försäljningsskatten genomföras.Banverket. ning av

Staten.Ansvarig:
13.33 Rusta Ystadbanan s. 232upp

elbilar för fåAnsvarig: Ge akattelättnader förLänstrafiken Malmöhus, läns- 13.35 att
styrelsen. igång serieproduktion s. 235en

Ansvarig: Staten.
Byggut13.33 regionala snabbspårvägarsom

komplement Vid omförhandling entreprenörs-till Pågatågen 133.6s. 232 av
De möjliga fordonsträckningar aktuella för avtal ska krav på renastmestårsom
närvarande Vellinge-Malmö-Staffan- ställas s. 235är

avtaldestorp-Lund och Som exempel på detta kanutreds Malmö kommun nämnasav
ochLänstrafiken trafikhuvudmännenMalmöhus Landskrona- sluts mellani län, som

Helsingborg-Höganäs det blir möjligtHelsing- Det medförutreds attentreprenörer.av
borgs miljöanpassadekommun byta hela bussparken tilloch Länstrafiken Malmöhusi att
län Lund-Dalby bussar före årutreds Lunds 2000.samt av
kommun.

offentlig verksamhetAnsvarig: Länstrafiken berörda kom- Kommuner ochoch 133.6
möjligaska, vid fordonsbyte, köpa renastmuner.

bränslemöjligafordon och använda renast
13.33 Rusta befintliga kollektivtrafik- s. 236upp
terminaler Offentliga sektorns. Ansvarig:232
Ansvarig: Länstrafiken och berörda kom-

trañk ochFör utbyggnad spårburen133.7muner. av
inklusivetrafikprojekt,andra större vag-n-

fås till minst133.3 Bygg materiel, ska statsbidrag kunnainfarts- och pendlarpaxkeüngar
projektet s. 236s. merkostnaden för233 50 % av

medbidrarAnsvarig: Kommunerna. Bidraget utformas så att staten
läns-mycket kommuner,lika regionensom - kan bidraCitytunnel fl.133.3 i Malmö trafik, intressenters. 233 privata m. -Ansvarig: Konsortiet för förbindelsen med.

Malmö-Köpenhamn Staten.Ansvarig:

buss- ochInför Upphäv beslutet på13.33 pågatâgstrañk på linjen Hel- 133.7 om momssingborg-Bjuv-Åstorp-lflippan tågtrafik s. 236s. 233
Ansvarig: Staten.Länstrafiken de båda Skånelä- Ansvarig:i
ne n.
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Avsätt133.7 länstraflkanalagen80 % tillav
kollektivtrafikutbyggxiad. Avsätt 80 9bav
Vägverkets medel för riksvägar till utbygg-
nad swmiärnvägarna s. 236av
Ansvarig: Länsstyrelsen, Vägverket, Ban-
verket.

Lokalal3.3.8 miljöåtgârder s. 236
Varje kommun skall före utgången 1991av

kartläggning luitförorenings- ochgöra en av
bullersituationen. Med utgångspunkt från
denna kartläggning skall åtgârdsplanen

för minska störningarna och antaletgöras attÅtgärdsplanenstörda. skall redovisa hur och
mål kan nås.när uppsatta

Ansvarig: Kommunerna Västrai Skåne,
väghållarna

Begränsning13.3.8 nybebyggelse s. 237av
Nybebyggelse och komplettering befintligav
bebyggelse ska i områden där Natur-göras
vårdsverkets riktvärden för luftkvalitet i

överskrids eller där bullerproblemtätorter
finns.

KommunernaAnsvarig: Västra Skåne.i

Polska143.1 praktikanter s. 244
Inrätta praktikantplatser på kommunernas
miljö- och hälsoskyddsförvaltningar
Ansvarig: Kommunerna

Regional143.2 och lokal samverkan s. 244
Ta polska politiker ochemot tjänstemän och
medverka på bekostnad i seminarier,egen
utbildningar, Polen.im. m.
Ansvarig: Kommunerna

Miljörestaurering143.3 Mikulczyckiav
flodområde s. 245
Miljörestaurera flodområde i Polen.ett
Ansvarig: Polen och Sverige i samverkan.

Högskolesatsning14.34 s. 245
Prioritera samverkan med Polen i miljöut-
bildning och forskning miljörelateradom
hälsa.

uAnsvarig:UHA och i Sydsverige Lunds
Universitet, Medicinska forskningsrådet

Jo1d14.35 för Polensprognos
kväveutsläpp till Osten-sjöns. 245
Satsa på FoU-arbete kring hur kväveutsläpp
kan förändras vid olika tänkbara ut-
vecklingsförlopp.
Ansvarig: Staten
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@

Kommittédirektiv RESEMEI
få

[98925Dir.

Åtgärdsprogram Skåneför västra

1989:5Dir.

l989-l-26.regeringssammanträdevidBeslut
anför.statsrådet Dahl.energidepartementet.miljö- ochChefen för

förslagMitt
åtgär-samordnaochinitieraförtillkallasdelegation attföreslårJag att en

tioårsperiod.Skåneinomimiljön västraförbättraväsentligt ender kansom

Bakgrund
JoU 23.198788:85,propositionenmiljöpolitiskai denharRegeringen

hårtsärskiltochmarkföroreningen vattenframhållit bl.373 attrskr. ava.
områ-föroreningsbelastadeBlandSverige.och sydvästrasödrahar drabbat

kust.Skånessärskilt västraden nämns
allttilldragit sig störreSkåne har upp-delariMiljöfrågorna enstora av

industrialiseringsgrad samtochbefolkningstäthet enhögEnmärksamhet.
rek-ochtryckökattill natur-upphovharvägtrañk ettökande gettstarkt

luft ochtillföroreningar vattenutsläppreationsområden. orsakat stora av
komplice-Föroreningsfrågornaavfallshanteringen.försvåratytterligareoch

ochomvandlings-och derasprodukterkemiskafrånmånga ämnenattras av
miljön.ikommitharrestprodukter ut

luft ochtill vatten,utsläppbetydandevidarejordbrukintensivtEtt ger
till slätt-NäringstillförselnÖresund Skälderviken.ochtillkvävebl.a. av igenväxningaccelererande som.bl.medproblemskapatsjöarna har ena.

förore-särskiltförklaratsharLaholmsbukten somochRingsjön ex.följd.
moderna1969:387. Detmiljöskyddslagenenligtområdenningskänsliga
och vik-mångfaldenmed sigfört attharmarkutnyttjande ävenjordbrukets

gäller ängs-Dethotas.odlingslandskapet ex.traditionelladetinslag itiga
fauna.ochvår floradelarviktigaochvåtmarker avhagmarker.och

länderfrån andraföroreningarde somytterligareförvärrasSituationen av
skogsskadormarkförsurning.medvegetationochmark.drabbar vattenhårt

följd.havsföroreningaroch som
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Uppdraget

Jag föreslår särskild delegation tillkallas med uppgiftatt initiera ochen att
samordna åtgärder kan väsentligt förbättra miljön Skånei västra inomsom

tioårsperiod. Delegationen bör därvid främst till förhållandena Bå-ien se
Ängelholms.stads, Höganäs. Helsingborgs. Landskrona. Lunds. Malmö.

Åstorps. Bjuvs, Klippans, Svalövs, Kävlinge, Lomma. Staffanstorps. Bur-
lövs och Vellinge kommuner.

Landshövdingen i Malmöhus län har tillsatt arbetsgrupp för miljöfrå-en
utarbetat förslag till miljövårdsprogram. Förslaget förettgor, är närva-som

pårande remiss. Länsstyrelsen i Kristianstads län har nyligen fastställt ett
miljövårdsprogram. Jag länsstyrelsernasarbete frågormed dessaser som
mycket värdefullt inför det föreståendearbetet.nu

Regeringen frånhar den l januari 1989möjlighet med stöd miljö-att av
skyddslagenförklara område miljöskyddsområde det särskiltett ärsom om

för luft- och vattenföroreningar buller.utsatt Delegationen bör prövasamt
de bestämmelsernabör tillämpas i det aktuella området.om nya

Delegationen bör ha löpande samarbetemed länsstyrelsernaett och andra
berörda statliga med berörda kommunala instanser med nä-organ, samt

Öresundskom-ringslivet i området. Delegationen bör vidare samrådamed
Öresundsdelegationmissionen, års1984 svenska K 1984:02 och med kom-

mittén K 1988:01 för översyn storstadsområdenastrañk- miljöfrå-ochav
Delegationen bör orientera sigäven de planer betydelsegor. om m. m. av

Öresund.för uppdraget aktualiseras den danskasidansom av
Delegationen bör den ljuli 1989redovisa plan för sitt arbete.senast en

Delegationen bör sitt uppdrag den l december 1990avrapportera ochsenast
därvid redovisa vidtagna samordningsinsatser initiativoch m. m.

För delegationen bör gälla regeringensdirektiv dir. 1984:5 till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inrikt-
ning.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringen be-attnu
myndigar chefen för miljö- och energidepartmentet

tillkalla delegation omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976:119 uppdragmed initiera och åtgärdersamordnaatt kan vä-som-
sentligt förbättra Skånemiljön i inomvästra tioårsperioden

ordförandeledamöternaatt utse atten av vara
besluta sakkunniga. sekreterare och biträde åt de-att experter. annatom

legationen.
Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt

kostnaderna fjortondeskall belasta huvudtitelns Utredningaranslagatt
m. m.

Beslut

Regeringen föredragandensansluter sig till överväganden bifalleroch
hennes hemstiillan.

Miljö- och energidepartementet
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Förkortningar

As Low As Reasonably Achieveable
BITS Beredningen för Internationellt Tekniskt Ekonomiskt samarbete
CAFE Corporate Average Fuel Economy
CFB Cirkulerande fluidiserad bädd
CW Convention Wetlandson
FAO Food and Agricultural Organisation
FoU Forskning och Utveckling
GIS Geografiska Informationssystem
KEMI Kemikalieinspektionen
KRAV Kontrollföreningen för alternativ odling
LETT Lågemitterande tätortsfordontunga

Läroplan för grundskolan
LKP Lagen kemiska produkterom
LRF Lantbrukamas Riksförbund
LTH Tekniska högskolan Lundi

Lunds universitet
MSK Mellersta Skånes Kommunalförbund
NFR Naturvetenskapliga forskningsrådet
NOLA Naturvårdsåtgärder odlingslandskapeti
NRL Naturresurslagen
NSK Nordvästra Skånes Kommunalförbund
N SR Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag
NVL Naturvårdslagen

Nya inslag landskapeti
PBL Plan- och bygglagen
PMK Programmet för övervakning miljökvalitetav
RVF Svenska Renhållningsverks-Föreningen
SAKAB Svensk avfallskonvertering AB
SIL Statens Institut för Läromedelsinformation
SKAP Skånes Alternativproducenter
SkMNV Skånes Miljö- och Naturvärn
SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
SNV Statens Naturvårdsverk
SOU Statens offentliga utredningar
SSK Sydvästra Skånes Kommunalförbund
STU Styrelsen för Teknisk Utveckling
SYSAV Sydvästra Skånes Avfallsaktiebolag
SÖ Skolöverstyrelsen
SöSK Sydöstra Skånes Kommunalförbund
TEM Stiftelsen Teknik-Ekonomi-Miljö
UHÄ Universitets- och högskoleämbetet
WH O World Health Organisation
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Register

Sidnummer fetstil hänvisar till huvudkapitel. f markerar ordet frågai iatt
också finns på sida, markerar det finns på antal sidor framöver.nästa att ett

affisch, avfall,17, 281 13, 30, 39, 70 74, 83, 8514, 14,
añär, 162, 167, 169, 184 220 88, 112, 117, 119, 124, 128, 159,
agronomutbildning, 85 187
aktionsplan, avfallsanläggning, 39,17, 50 13, 163
aktionsprogmm, avfallsbolag,59 160, 161, 167, 170, 171,
aktsamhetsprincipen, 186 172
akvarell, avfallsdeponi, 17613, 163, 174,14 14,
ALARA-principen, avfallsförbränning,98 112, 165, 174, 176
alg, 53, 208 f avfallsplan, f241 171
algblomning, avfallstaxa,53, 55, 207 171, 173
alkaliska, avfallsutbildning,58 73
allemansrättslig mark, 23 57, 136 70, 91, 234avgaser,
allergiker, avgaskrav, f91, 157 228, 234141,
Allerumsskogen, avgiftsñnansieñng,58 209
allmänbildning, avlopp,29, 69 13, 33 42, 83, 88, 135, 143,
Alnarp, 85 185 209, 241 245159,
alternativodling, avloppsbolag,194, 200 170
amalgam, avloppsnät,174 17813,
ammoniak, avloppstaxa,51 57 162
Anholt, avreglering,203 120, 132
anmälningsplikt, avverkning,156, 183, 187, 192 153, 154
Arbetarskyddsnämnden, 46
arbetsgivare, backsippa,33, 46, 87, 99, 184 23
arbetsmiljö, badstrand,87, 98, 160 214
Arbetsmiljöfonden, Baltikum,46 80, 86
Arbetsmiljöteknik, banbolag,46 225
arbetsplatsdemokrati, Banverket,8 12, 231, 233, 236
arbetsreseavdrag, bam,226 56, 70, 74, 76, 83, 85, 98, 146,
arbetsresor, 84 169, 215, 240, 242
Arkona, barrskog,203 57, 152

ñ Barsebäckshamn,8 15, 19, 21, 22, 131 207 202art,
artrelaterat, batteri,147 70, 165, 174, 186
artrikedom, batteriinsamling,131, 240 165
artskydd, bebyggelse,61 39, 59, 63, 98, 99, 134,
artutrotning, 57 155, 158, 218, 225, 236, 237
asbest, befolkningstâthet,172, 23

begreppsbildning,216, 237 f74, 76 85astma,
atmosfären, bekvämlighet,53 117, 165 174, 176, 17, 89

216, 238 bekämpningsmedel, 56, 136, 149
attityd, 20, 96, 162, 200 200,186, 189, 193 240
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belastning, 30, 49 89, Boverket,91, 143, 163, 35, 97, 100
216, 242 bra miljöval, 190

belastningsgräns, 49, branschorganisation,57, 58, 61 113, 181, 190,
bensin, 49, 70 185, 188, 228, 236 199
bensinforbrukning, Braån,71, 228 38
bensinstation, 188 brukare, 139, 144
berggrund, f23 Brundtlandkommissionen, 16 71
beslutsunderlag, 27, Brunnbyfältet,11, 33, 35, 86 140

201, brushane,144, 212 230 21
betescentral, 150 bräddvatten, 180
betesmark, 132, 136, 140, 240 bränsleflis, 114
betor, 115 bränslepunktskatt, 103
bevattning, 32 budget, 22684, 109, 147,
bibliotek, 84, 147, buller,163 234 ti12, 91, 216 223, 227,
bildningsforbund, bullergränsvârde,74, 79, 88 227
billackering, 183 bullerkrav, f234
bilsamhälle, 215 bullerstöming, 217, 237
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