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Begränsad klimatpåverkan
Miljökvalitetsmål Sverige 2010 Skåne 2010

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust..

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

God  Bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv



Riksdagen borde

Besluta om en nationell  
klimatanpassningsstrategi och ge MSB ett 
huvudansvar för genomförande av densamma

Anslå 1 miljard kr till MSB för medfinansiering av 
lokala klimatanpassningsåtgärder

Via PBL göra kommunala klimat- och 
sårbarhetsplaner obligatoriska

Vidta de åtgärder som behövs för att lösa 
Vänerns och Mälarens avtappnings- och 
dricksvattensproblem













Kommunen kan besluta att

• inrätta en tjänst på som 
klimatsamordnare

• konvertera kulverterat dagvatten till 
bäckar och andra öppna former av vatten

• göra en plan för att stegvis minska 
kommunens totala andel hårdgjord yta

• Konsekvent tillämpa planbestämmelser 
enligt PBL i syfte att fördröja dagvatten



• Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden i samband med 
utformningen av en samlad dagvattenstrategi prövar 
fjärilsparker, bäckar, stadsodling, gröna tak, regnträdgårdar, 
mikroparker och dammar som medel för att skapa en 
ekologiskt hållbar vattenhantering i Lunds kommun

• Tekniska nämnden formulerar ett generellt krav på marklov 
för fällning av träd med en diameter på 30 cm och däröver

• Tekniska nämnden vid utformning av snabbcykelvägar där 
det är möjligt förser dem med grönstråk/svackdike med 
underliggande dräneringsmaterial mellan trottoar och 
snabbcykelväg

• Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden uppmanas att 
kombinera klimatanpassningsåtgärderna med ambitionen 
att öka den biologiska mångfalden och att långsiktigt värna 
om ekosystemtjänster



• Tekniska nämnden vid utformning av ny infrastruktur och 
annan markanvändning dimensionerar vattenhanteringen 
för att hantera den nederbörd som SMHI prognostiserar i 
ett hundraårsperspektiv

• Tekniska nämnden undersöker var i kommunen det är 
lämpligt att använda uppsamlat regnvatten för spolning i 
toaletter

• kommunen inom ramen för VA Syd verkar för att VA-taxan 
förändras och utformas för att underlätta en ekologiskt 
hållbar vattenhantering i Lunds kommun  

• Kommunkontoret får i uppdrag att upprätta ett 
samarbetsavtal med Lunds universitet med avsikt att 
klimatanpassningsarbetet i kommunen så långt möjligt ska 
baseras på väl underbyggda forskningsresultat


















