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Sammanfattning av miljömål i Ystad 2005

Mål Trend Kan vi nå målet i Ystad?

Frisk luft
/Bara naturlig försurning
Grundvatten av
god kvalitet
Levande sjöar
och vattendrag

Myllrande våtmarker

Hav i balans samt
levande kust och skärgård

Ingen övergödning

Ett rikt odlingslandskap

Levande skogar

God bebyggd miljö

Giftfri miljö

Säker strålmiljö

Skyddande ozonskikt

Begränsad
klimatpåverkan

Största delen av åtgärderna är vidtagna eller påbörjade. Luftmätningar pågår
och beräkning av utsläpp till luft kommer att ske i samarbete med länsstyrel-
sen. Läs mer på sidan 6.

Åtgärderna har inte vidtagits eller påbörjats men dricksvattnet är av mycket
god kvalitet.

Åtgärderna har inte vidtagits eller påbörjats. Våra åar är påverkade av över-
gödning men inte av försurning. Läs mer på sidan 12.

Åtgärderna är vidtagna eller påbörjade. Läs mer på sidan 15.

Åtgärderna är till stor del vidtagna eller påbörjade. Läs mer på sidan 16.

Åtgärderna är till största delen vidtagna eller påbörjade.  Läs mer på sidan 18.

Åtgärderna är till största delen vidtagna eller påbörjade.  Läs mer på sidan 19.

Åtgärderna är till största delen vidtagna. Sandskogen avsätts som kommunalt
naturreservat. Läs mer på sidan 20.

Det finns här en stor mängd åtgärder, varav drygt hälften är vidtagna eller
påbörjade. Bl a har åtgärd som avser skydd av kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse vidtagits. Läs mer på sidan 22.
Ny lagstiftning gör att arbetet går åt rätt håll men åtgärder är endast till liten
del vidtagna eller påbörjade. Med nuvarande förändringstakt nås inte målet.
Läs mer på sidan 28.

Åtgärderna är vidtagna eller påbörjade till största delen. Läs mer på sidan 29.

Användningen av ozonnedbrytande köldmedier håller på att avvecklas enligt
den nationella planen. I kommunens egna anläggningar återstår dock en del.
Läs mer på sidan 30.

För detta mål finns endast en åtgärd, som är vidtagen. För Ystads del handlar
det dock om att minska påverkan från framförallt trafik. Läs mer på sidan 31.

Målet bör kunna uppnås inom utsatt tid.
Vi är på rätt väg men det är tveksamt om
målet kan nås inom utsatt tid.

Det blir svårt även med kraftfullt insatser.
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Rapporten Ni håller i Er
hand, Miljöbokslut 2005,
ersätter Gröna nyckeltal,

som tidigare varit den årliga uppfölj-
ningen av miljösituationen i Ystads
kommun. Miljöberedningen har valt
att ändra namnet till Miljöbokslut
dels för att tydliggöra innebörden av
rapporten för en bredare allmänhet
dels för att markera att det är en upp-
följning av kommunens Miljöhand-
lingsprogram som antogs av
Kommunfullmäktige i februari 2005.Tanken är att Miljö-
bokslutet på ett lättöverskådligt sätt ska visa om de åtgärder som
redovisas i Miljöhandlingsprogrammet genomförs i enlighet med
angiven tidplan och om de lokala miljömålen därigenom kan
uppnås.Vidare ska också positiva och negativa trender i miljön
kunna utläsas.

DEN INLEDANDE sammanfattningen av miljömålen visar ett fler-
tal glada gubbar, vilket symboliserar att de lokala målen sannolikt
kan nås.Vi har från Miljöberedningen kunnat konstatera att
kommunens olika förvaltningar och bolag har tagit Miljö-
handlingsprogrammet på stort allvar. Ett flertal åtgärder har på
kort tid påbörjats och flera har redan genomförts. Det är mycket
glädjande! 

DET ÄR OCKSÅ viktigt att allmänheten och andra aktörer agerar i
enlighet med andan i Agenda 21 med Miljöhandlingsprogram.

ALLA MÅSTE VARA MED! Det är resultatet av många människors
miljömedvetenhet och agerande som gör att vi kan förbättra vår
miljö och bygga ett grönt folkhem.

TREVLIG LÄSNING!

SStteeffaann  MMaallmmbbeerrgg
Miljöberedningens
ordförande 

Inledning
Förord

Miljöbokslut 2005 är en uppföljning av Ystads kom-
muns Agenda 21 med miljöhandlingsprogram. Här
redovisas bl a pågående och fortlöpande åtgärder samt
åtgärder med prioritet 1 (åtgärder som om möjligt ska
vara slutförda senast under 2007) från miljöhandlings-
programmet som antagits av kommunfullmäktige
2005-02-17.

Rapporten ska visa på trender och förändringar
som kan ha betydelse för miljön och baseras i huvud-
sak på uppgifter som lämnats från kommunens förvalt-
ningar.

I Miljöbokslut 2005 finns följande 13 avsnitt som är
relaterade till de miljömål som antogs av riksdagen
1999. Kommunens lokala mål följer dessa.

Parallellt med denna rapport har 12 nyckeltal, som är gemensamma för Sveriges Ekokommuner (SEKOM), tagits
fram och rapporterats in (se bilaga).

Frisk luft

Bara naturlig
försurning

Grundvatten
av god kvalitet

Levande sjöar
och vattendrag

Myllrande våtmarker

Hav i balans,
levande kust och skärgård

Ingen övergödning

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

God bebyggd miljö

Giftfri miljö

Säker strålmiljö

Skyddande ozonskikt

Begränsad klimatpåverkan
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FRISK LUFT ● BARA NATURLIG FÖRSURNING

Det nationella målet för Frisk luft innebär:

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

Det nationella målet för Bara naturlig försurning innebär:

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark
och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska
material eller kulturföremål och byggnader.

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:

● Luftutsläpp av föroreningar från vägtrafiken, fartygstrafi-
ken, industrier, energianläggningar och från småskaliga
uppvärmningssystem minimeras.

● Trafikplaneringen ska leda till begränsning av genom-
fartstrafiken i tätorterna.
● Förutsättningar skapas så att kollektiva trafiklösningar
ökar.
● Ett väl fungerande cykelvägnät ska utvecklas.

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet

Nedanstående pågående, fortlöpande och prioritet 1-åtgär-
der får anses vara vidtagna eller påbörjade under 2005.

Pågående

� I lokala föreskrifter anges regler för vedeldning inom tät-
bebyggda områden. 
� I ett klimatprogram redovisas utsläpp av växthusgaser
(spec koldioxid) och hur utsläppen kan minskas. 
� En trafikplan för tätorten Ystad tas fram.

Fortlöpande

� I planarbetet görs vid behov trafikutredningar och miljö-
konsekvensbeskrivningar för bedömning av påverkan från
trafikalstrande verksamheter, som t ex större externa han-
delscentra. 
� Kommunen ska verka för att tankställen med biogas eller
annat alternativt drivmedel kan uppföras. 
� Kommunen ska i sitt friskvårdsprogram för anställd per-
sonal stimulera till cykelåkning till och från arbetet. 
� En tydlig skyltning och information ska göras av gång-
och cykelvägar i kommunen.

Prioritet 1

� Kommunens tjänstemän, som kör mycket i tjänsten, ska
erbjudas utbildning och information om bränslesnål körning,
ecodriving.
� Kommunens maskiner och fordon ska inventeras med
avseende på miljöpåverkan. 

Luftmätningar

Luftmätningssystemet OPSIS avvecklades 2003. Mätinstru-
mentet täckte endast in två av fyra gällande miljökvalitets-
normer för utomhusluft, nämligen svaveldioxid och kväve-
dioxid. De andra två miljökvalitetsnormerna är bensen och
partiklar. Fler normer kommer att införas efterhand och
det är därför angeläget att se över hur kommunen på bästa

och mest kostnadseffektiva sätt ska kontrollera att normerna
uppfylls.

Planer finns på ett miljöövervakningssystem som täcker
in utsläpp till luft, mark och vatten. Beräkningar av utsläp-
pen till luft planeras också under 2006 i samarbete mellan
länsstyrelsen och vissa kommuner i Skåne.

Biltrafik i Ystads tätort

Trafikflödena mäts regelbundet sedan många år på 70 olika
platser. Siffrorna för 2005 visar på en ökning av biltrafiken,
då 339 200 fordon passerade mätpunkterna mot 302 500 år
2004. Det är svårt att dra slutsatser av de variationer som
framkommer från ett år till ett annat, då faktorer såsom till-
fälliga arrangemang och skador på mätutrustningen kan
spela in.Vi kan dock konstatera att ökningen av biltrafiken
var störst under de år då färjetrafiken ökade.

Under 2005 startades projektet YstadMaTs, som syftar

till ett miljöanpassat transportsystem. Detta innebär att trafi-
ken i kommunen ska anpassas så att det ekologiska systemet
och människors hälsa inte förstörs eller bryts ner. Exempel
på åtgärder för att anpassa transportsystemet är att minska
motortrafikarbetet och emissionerna från motortrafik.
Projektets åtgärdsprogram är utformat till att bidra till att
miljöhandlingsprogrammets mål uppnås. (Se artikel sid 9.)

En utvärdering av kommunens fordonspark med avseen-
de på miljöstatus har också genomförts.

Lokala mål
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� En policy ska fastställas om att bästa miljöklass ska väljas
vid nyanskaffning av maskiner och fordon. 
� En modell används för att beräkna luftkvaliteten utomhus
och nödvändigt underlagsmaterial, såsom trafikräkning och
luftmätning, tas fram. 
� Ca 90% av bränslet till fjärrvärmeverket ska baseras på
förnybar energi.
� Bilburen genomfartstrafik i centrum ska minskas i enlighet
med trafikplanen. 
� Genom information och propaganda ska fler stimuleras till
att cykla, samåka eller åka kollektivt till och från arbetet m m.
� Kommunen ska medverka i Region Skånes och Vägverkets
arbete med att vidareutveckla och genomföra program för
“mobility management” för Skåne, vilket innebär att man
genom en tidig planering av resor, minskar transporter och
efterfrågan på transporter samt minskar transportsektorns
miljöbelastning. Ett mål är att flytta över gods till järnväg.
� Befintlig cykelplan kompletteras och ska omfatta tätorten
Ystad och förbindelser i och till byarna. Syftet är att skapa
säkra och snabba förbindelser mellan bostadsområden och
arbetsplatser, affärscentra, kollektivtrafikens knutpunkter samt
skolor.
� En fortsättning på cykelvägen öster om Ystad ska anläg-
gas utmed kustvägen.

Åtgärderna enligt miljöhandlingsprogrammet är till största
delen vidtagna eller påbörjade.

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken exemplifieras här med statistik för resande
med pågatågen. Som man tydligt kan se av diagrammet till
höger har antalet resande stadigt ökat sedan 1996 då banan
elektrifierades och turtätheten ökade. Under 2005 ökade
antalet resande med nästan 14% jämfört med 8,5% 2004.
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Figur 1. Antal resande med pågatågen.
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Figur 2. Antal resande Ystad-Simrishamn.

Elektrifieringen av järnvägssträckan Ystad-Simrishamn blev
färdig under 2003. Resandet på denna sträcka har mer än
fördubblats mellan 2001 och 2005. Järnvägen har stor bety-
delse för pendlingen mellan Simrishamn,Ystad och Malmö.
Utöver tågen består kollektivtrafiken också av regional och
lokal busstrafik. Läs mer i artikel om projektet YstadMaTs,
Smart trafikant och Testresenär, sidan 9.

Under 2005 har en livlig debatt förts om utsläppen ifrån
färjetrafiken. Krav på åtgärder har framförts till kommunen
och länsstyrelsen. Frågan om luftmätningar utreddes under
hösten 2005. Utredningen visade på behovet av luftmät-
ningar. I april 2006 påbörjades mätningar av kvävedioxid
och svaveldioxid på fem olika punkter i Ystad. Partiklar
mättes endast i en punkt.

Vid denna tidpunkt var det ännu inte klarlagt om kom-
munen kunde ställa krav på färjorna. Miljööverdomstolen
meddelade i maj 2006 dom, som innebär att Miljö- och
Hälsoskyddsnämnden i Helsingborg har rätt att ställa krav
på rederierna. Denna dom kan komma att få stor betydelse

även för andra hamnstäder, eftersom den är prejudicerande.
Om domen är direkt överförbar på Ystads kommun är för
närvarande oklart.

I samband med hamnens miljöprövning kommer mät-
ningar av luft, partiklar och buller att göras.

För Ystad är hamnen en viktig trafikpunkt, dels för
transporterna på sjön och dels för transporterna till och
från hamnen. Ur miljösynpunkt vore det önskvärt att dessa
transporter huvudsakligen hade skett med järnväg i stället
för med lastbil men tyvärr är trenden den motsatta.
Transporterna med lastbil ökade under 2005 med knappt
19 % medan transporterna med järnväg ökade med

Hamnen
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knappt 2 %. År 2005 utgjorde lastbilstrans-
porterna knappt 82% av transporterna mot
79% år 2004.

För närvarande är järnvägstrafiken inte
konkurrenskraftig i förhållande till lastbilar-
na. Inget tyder således på att lastbilstrafiken
skulle minska framöver.

Lastkapaciteten/beläggningen på färjorna
har ökat 2005 med ca 10% jämfört med
2004. År 2005 ökade passagerartrafiken till
Polen med 13,5% och till Bornholm med
1,7%. Under 2005 reste ca 1 700 000 per-
soner med färjorna.Antalet turer låg under
året på ungefär samma nivå som under
2004.
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Figur 3. Hanterade godsmängder. Transporter med lastbil respektive
järnväg.

kiloton

Lastbilsgods
Järnvägsgods

Cykelleder

Ystads kommun har ca 3,5 mil cykelleder
som går till Hedeskoga, Nybrostrand och
Svarte. Någon koppling från ytterområdena
till centrum finns dock inte utan blandtrafik
förekommer. Cykellederna utökades med 2
km på leden Köpingebro-Nybrostrand
2005. Cykelkarta har tagits fram under året.

Polsk färja i hamnen.

Cykelväg vid Badpromenaden.
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Under året har ett åtgärdsprogram för tra-
fikmiljöarbetet arbetats fram för Ystads
kommun. Miljöhandlingsprogrammet ligger
till grund för åtgärderna som samlas under
projektnamnet YstadMaTs. Programmet
antogs av Teknik o Fastighetsnämnden i
september 2005 och YstadMaTs är planerat
att pågå till och med år 2007. Åtgärderna
delas in i två områden: klassiska trafikteknis-
ka åtgärder och så kallade mjuka åtgärder. Det senare områ-
det innefattar allt arbete som bedrivs med information,
kommunikation, utbildning och samordning. Projektet
marknadsfördes under sommaren 2005 med en tävling om
projektets logotyp. Information om detta gick ut med
flygblad, som delades ut på biblioteket och i Ystads cen-

trum, och med information på hemsidan. I
samband med detta genomfördes en under-
sökning av vilka trafikmiljöåtgärder Ystads
invånare främst ville se genomföras.Valet föll
markant på arbete med förbättringar av
cykeltrafiken för skolbarn och för arbetspend-
lare samt med indikation på ett växande
intresse för miljöbilar.

YstadMaTs omnämndes i ett tiotal tid-
ningsartiklar under året och fick dessutom en fördjupad
artikel om arbetet på frontsidan av Skånska Dagbladet.
Projektet stöttades finansiellt av Vägverket, som i september
2005 skrev ett avtal med Ystads kommun om ett fortsatt
arbete med trafikmiljöfrågor fram till år 2007 med fortsatt
finansiellt stöd av Vägverket.

YstadMaTs – ett miljövänligt transportsystem i Ystad

Åtgärder som genomfördes inom ramen för YstadMaTs

Smart trafikant och testresenärer. Under hösten
2005 genomfördes ett stort informationsprojekt i Ystads
tätort. 417 hushåll besöktes personligen och 237 hushåll
fick information utdelat i dess brevlåda. Projektet mottogs
positivt av dem som besöktes, som fick sitt eget resande
utvärderat och sedan ett individuellt utformat förslag om
hur resandet kunde förbättras miljömässigt, ekonomiskt och
hälsomässigt. 15 vanebilister fick testa att åka kollektivt gra-
tis i en månad.

Sparsam körning. Tolv personer från kommunen och tre
personer från allmänheten fick en utbildning i sparsam kör-
ning. Under kursen sänktes bränsleförbrukningen med 17
%. Detta resultat ligger till grund för en utökad satsning
under 2006.

Utbildning av tjänstemän. Tio tjänstemän från förvalt-
ningen Teknik o Fastighet fick utbildning i hållbar trans-
portplanering och deltog i ett studiebesök om Lunds kom-
muns trafikmiljöarbete.

Hemsida och broschyr. Information om projektet och
hållbart resande spreds via en väl utbyggd hemsida

(www.ystad.se/ystadmats) och via en broschyr samt repre-
sentation vid olika evenemang.
Cykelkarta och utvärdering av cykelvägnätets
egenskaper. För att skapa goda förutsättningar för kom-
munens cykeltrafik insamlades underlag för att skapa en
cykelkarta och förbättra den fysiska orienterbarheten i
cykelvägnätet. Underlaget dokumenterades i GIS-program-
met Geosecma och användes till att organisera in cykelväg-
nätet i huvudvägnät och lokalvägnät. Under 2006 lanseras
en gratis cykelkarta och även en webkarta på Ystads hemsi-
da.
Resepolicy och fordonspolicy. Utifrån en fordonsinven-
tering av Ystads kommuns fordonspark författades en for-
donspolicy. Även en resepolicy arbetades fram.Arbetet med
dessa fortsätter år 2006.
Miljöbilsupphandling och biogasstation. Inom projek-
tet fanns resurser att utöka kommunens kunskap om miljö-
bilar och alternativa drivmedel. Detta användes i arbetet
med en upphandling av nya fordon i kommunen, för att
skapa goda förutsättningar för miljöbilar och en anläggning
av biogas.Arbetet fortsätter in i år 2006.



10 Grundvatten av god kvalitet

GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET
Det nationella målet innebär:

Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö
för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Lokala mål

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:
● Gränserna för skyddsområden för de kommunala vattentäkterna ses över.
● Ledningsnätet ses över.
● En rullande förnyelseplan för gamla ledningar genomförs.

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet

Nedanstående pågående åtgärder får anses vara vidtagna
eller påbörjade under 2005.

Pågående

� Gränserna för skyddsområden för de kommunala vatten-
täkterna ses över. 
� Ledningsnätet ses över.
� En rullande förnyelseplan för gamla ledningar genomförs.

Åtgärderna enligt miljöhandlingsprogrammet är endast
till viss del vidtagna eller påbörjade.

Vattenförbrukning

Huvuddelen av kommunens invånare förses med konsum-
tionsvatten från de två produktionsanläggningarna
Nedraby och Glemmingebro. Skårby vattenverk fungerar
numera som tryckstegringsstation och reservvattenverk.
Såld mängd vatten uppgår till ca 2 miljoner m3 per år och

uppvisar endast en liten variation över åren. Under 2005
har mängden sålt vatten i Ystad ökat med 1% medan
användningen per abonnemang och dygn minskat något.
Vatten säljs också till Skurups kommun.

Provtagning av dricksvatten från allmän anläggning

Under 2005 togs vid Teknik
och Fastighets egenkontroll
totalt 66 bakteriologiska och
65 kemiska prover av vattnet i
Nedraby och Glemmingebro.
Tre olika bedömningar finns:
tjänligt, tjänligt med anmärk-
ning och otjänligt. Under 2005
var alla bakteriologiska prover
tjänliga medan 3 av de kemiska
var tjänliga med anmärkning.
Vid reservvattenverket Skårby
togs 7 bakteriologiska prover
och 6 kemiska.Av dessa var 1
bakteriologiskt prov otjänligt.

Vattentornen i Ystad.
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Sedan flera år har kommunen, efter beslut av kommunfull-
mäktige, avstått från att använda kemisk bekämpning av
ogräs på kommunens mark.

Miljö- och Byggnadsnämnden har 1999 antagit en poli-
cy för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom
skyddsområde för vattentäkt. Denna innebär att spridning
av bekämpningsmedel på gårdsplaner, vägrenar, gatumark
och banvallar inom skyddsområde för vattentäkt inte får
förekomma. För övriga områden såsom åkermark kan man
få dispens om spridningen görs under kontrollerade former

och efter noggranna förhållningsregler. Denna policy är
dock föremål för utredning och kan komma att bli mera
restriktiv.Teknik och Fastighet arbetar för närvarande med
en grundlig kartläggning av vattenskyddsområdena som en
första etapp i denna process.

Under 2005 kom två ansökningar in om spridning av
kemiska bekämpningsmedel på åkermark inom skyddsom-
råde för vattentäkt. Fyra anmälningar om spridning av
bekämpningsmedel där ”allmänheten fritt färdas” lämnades
också in under året. Samtliga beviljades.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Läckage

Under 2005 uppgick läckaget från vattenledningarna till ca
23% liksom under 2004. Utbyte av vattenledningar genom-
fördes för ett belopp av 1 000 000 kr, som är det årliga
anslaget.

VA-avdelningen arbetar med att spåra och åtgärda  läck-
age, eftersom man anser att detta är alldeles för stort. Målet
är att komma ner under 10 %. Man anger dock inte när
detta mål ska vara uppnått.

Enskilda avlopp

Sedan 1996 pågår en inventering av enskilda avlopp enligt
Naturvårdsverkets riktlinjer.Av ca 2 500 enskilda avlopp i
kommunen finns ca 250 kvar att inventera. Det återstår
dock mycket arbete med uppföljning av de inventerade

avloppen. Under 2005 inventerades 237 enskilda avlopp
medan 100 tillstånd till enskild avloppsanläggning lämna-
des.
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LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG

Det nationella målet innebär:

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska
och vattenhushållande funktion skall bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Lokala mål

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:
●Värdefulla vattendrag och vattenområden skall ha ett långsiktigt skydd.
● Läckage av närsalter till vattendrag skall minskas.
● Möjligheten att omhänderta dagvatten lokalt skall prövas i första hand.

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet

Nedanstående pågående och prioritet 1-åtgärder får anses
vara vidtagna eller påbörjade under 2005.

Pågående

� I kommunens Naturvårdsprogram pekas speciellt skydds-
värda vattendrag och sjöar ut. Samtidigt ges förslag på
skötsel och bevarandeåtgärder.
� Kommunen deltar i mellankommunalt samarbete för prov-
tagning i Nybroån.

Prioritet 1

� Kulverterade diken på kommunens mark ska inventeras
och friläggas där så är möjligt.

Åtgärderna i miljöhandlingsprogrammet är endast till
viss del vidtagna.

Strandskydd

Syftet med strandskydd är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på
land och i vatten för djur- och växtlivet.

Strandskydd finns utmed kommunens kuster, med
undantag för planlagda områden, och runt sjöar och åar
enligt nedanstående karta.
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Våtmarksprojekt 2005

Ystads kommun deltar i Kävlingeåprojektet som är ett sam-
arbetsprojekt mellan nio kommuner i Kävlingeåns avrin-
ningsområde. Sammanlagt 18 projekt (42 ha) färdigställdes
under 2005 och ytterligare 16 projekt (48 ha) är under
projektering. I Ystads kommun anlades under 2005 en ny
damm nordväst om Sövestad och en var planerad sydväst
om Ellestadssjön. Kommunens Miljö- och Byggnadsnämnd
har också lämnat synpunkter på olika våtmarksprojekt som
planerats av privata markägare i kommunen. De synpunkter

som framförts från kommunen har bl.a. varit att anlägg-
ningarna inte ska inkräkta på befintlig naturmark, de ska
passa in i landskapet och att uppgrävda schaktmassor ska
läggas ut så att de smälter in i landskapet, d v s jämnas ut
jämt och mjukt i maximalt 0,5 m djupa lager och inte läg-
gas ut så att de bildar vallar eller högar.

Flera av de planerade våtmarkerna kommer att öka den
biologiska mångfalden och bli ett värdefullt tillskott i land-
skapet.

Läckage av närsalter

Ystads kommun driver fyra avloppsreningsverk; Sjöhög,
Kåseberga, St Herrestad och Sövestad. 97% av det avlopps-
vatten som behandlas i kommunen går till Sjöhög. Även
avloppsvattnet från Skurup behandlas vid detta verk. De tre
små reningsverken varierar kraftigt vad avser teknisk
utformning men uppvisar samtliga bra reningsresultat.
Skårby avloppsreningsverk lades ner under 2005 och led-
ningar går nu till Sjöhög, där slammet behandlas.

Utsläppsmängderna från småverken är inte med i diagram-
men.

De föroreningar som anges för att karaktärisera ett kom-
munalt avloppsvatten är BOD-7, som är ett mått på den
mängd syre som krävs för att bryta ner föroreningar i vatt-
net, samt totalfosfor och totalkväve som är ett mått på vatt-
nets gödningseffekt.

Våtmark i
Skogshejdan.
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Figur 4. Årstransport av BOD-7 relaterad till behandlad mängd
avloppsvatten. Under 2005 låg transporten av BOD-7 på samma nivå
som under 2004.
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Figur 5. Årstransporten av totalfosfor relaterad till behandlad mängd
avloppsvatten. Under 2005 minskade transporten av totalfosfor
något i förhållande till 2004.
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Figur 6. Årstransport av totalkväve relaterad till behandlad mängd
avloppsvatten. Under 2005 minskade transporten av totalkväve med
ca 20%  jämfört med 2004.
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Transport av närsalter till havet genom kommunens vattendrag 

Utsläppsmängden från reningsver-
ket bör ställas i relation till närsalts-
transporten från kommunens åar.
Denna varierar med vattenföringen
över åren. Den totala vattenburna
transporten av närsalter från kom-
munens åar var 2005 731 ton
kväve och 6,5 ton fosfor.
Transporten av närsalter ut i havet
från reningsverket Sjöhög var år
2005 62 ton kväve och 1,5 ton
fosfor.Av detta framgår att huvud-
delen av de närsalter som tillförs
havet alltså inte kommer från re-
ningsverket utan från åarna. Här
måste man dock väga in att halter-
na i utsläppen från reningsverket är
avsevärt högre än halterna i åarna.

Mängden närsalter som trans-
porterades från åarna under 2005
minskade med ca 40% när det gäl-
ler fosfor och kväve.Vad detta
beror på är oklart; många faktorer
kan spela in. Provtagning i åarna sker nu varannan månad.
En utökad provtagning, exempelvis en gång i månaden,
hade gjort det lättare att utröna orsakerna till variationerna.

I kommunens miljöhandlingsprogram har den utökade
provtagningen prioritet 1. Det innebär att målet om möj-
ligt ska vara uppfyllt senast 2007.

Lokalt omhändertagande av dagvatten

När det gäller lokalt omhändertagande av dagvatten kan
fastighetsägare få hjälp av kommunen att sätta magasin på
platser där det brukar vara problem med översvämning.

Under 2005 har inga nya magasin satts.
Vatten från gator kopplas till magasin och inte till

reningsverk.
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Figur 7. Årstransport av totalfosfor (tot-P) från kommunens åar i rela-
tion till årsmedelvattenföringen i Nybroån har minskat med ca 40%.
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Figur 8 . Årstransporterna av totalkväve (tot-N) från kommunens åar i
relation till årsmedelvattenföringen i Nybroån har minskat med ca
40%.
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MYLLRANDE VÅTMARKER

Det nationella målet innebär:

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

Lokala mål

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:
● Befintliga, skyddsvärda våtmarksområden bevaras och vårdas.
● Öka våtmarksarealen i kommunen. Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet

Nedanstående pågående och prioritet 1-åtgärder får anses
vara vidtagna eller påbörjade under 2005.

Pågående

� I kommunens Naturvårdsprogram pekas speciellt skydds-
värda våtmarksområden ut. Samtidigt ges förslag på skötsel
och bevarandeåtgärder. 
� I Naturvårdsprogrammet ges förslag på var nya våtmar-

ker är önskvärda och lämpliga.

Prioritet 1

� Kommunen ska anta policyn att: Där det är möjligt ska
våtmarker anläggas som utjämningsmagasin vid ny bebyg-
gelse.

Åtgärderna i miljöhandlingsprogrammet är till största
delen vidtagna eller påbörjade. 

Våtmarksprojekt 2005

Ystads kommun deltar i Kävlingeå-
projektet som är ett samarbetsprojekt me-
llan nio kommuner i Kävlingeåns avrin-
ningsområde. Sammanlagt 18 projekt (42
ha) färdigställdes under 2005 och ytterli-
gare 16 projekt (48 ha) är under projek-
tering.

I Ystads kommun anlades en ny damm
nordväst om Sövestad  och en var plane-
rad sydväst om Ellestadssjön. Kommunens
Miljö- och Byggnadsnämnd har också
lämnat synpunkter på olika våtmarkspro-
jekt som planerats av privata markägare i
kommunen.

Oftast har kommunens synpunkter
tacksamt tagits emot. De synpunkter som
framförts från kommunen har bl.a. varit
att anläggningarna inte ska inkräkta på
befintlig naturmark, de ska passa in i
landskapet och att uppgrävda schaktmassor ska läggas ut så
att de smälter in i landskapet, d v s jämnas ut jämt och
mjukt i maximalt 0,5 m djupa lager och inte läggas ut så att

de bildar vallar eller högar. Flera av de planerade våtmar-
kerna kommer att öka den biologiska mångfalden och bli
ett värdefullt tillskott i landskapet.

Våtmark norr om Sövestad.
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HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD  
Det nationella målet innebär:

Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelse-
värden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och
skärgård bedrivs så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot
ingrepp och andra störningar.

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:
● Medverka till att Östersjöns produktionsförmåga bevaras.
● Bevara obebyggda stränders naturvärde.

● Bevara kustens biologiska mångfald.
● Begränsa stranderosionens negativa verkningar.
● Slå vakt om kommunens stränder för bad och rekreation.

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet
Nedanstående pågående, fortlöpande och prioritet 1-åtgär-
der får anses vara vidtagna eller påbörjade under 2005.

Pågående
� Kommunen deltar i mellankommunala samarbetet med
provtagning i Östersjön (Sydkustens Vattenvårdsförbund).
� I Översiktsplanen och Naturvårdsprogrammet för Ystads
kommun ska speciellt skyddsvärda områden längs kommu-
nens kust pekas ut. 
� I Översiktsplanen läggs fast att nya anläggningar såsom
bebyggelse, campingplatser, stugbyar o dyl inte ska lokali-
seras i den nära kustzonen (söder om kustvägen) utan att
denna bibehålls som allemansrättslig mark. 
� I Översiktsplanen och Naturvårdsprogrammet för Ystads
kommun behandlas rörligt friluftsliv, möjligheter att parkera
vid naturområden, vandringsleder, tillgänglighet för rörelse-
hindrade, stränder markerade med Blå Flagg m m.

Fortlöpande
� Kommunen ska verka för att framtida åtgärder och eko-
nomiska insatser beträffande stranderosion ska läggas på
statlig myndighet. 
� Kommunen ska ha en bra planering och beredskap mot
oljeutsläpp till havs. 
� En skötselplan för de mest frekventerade stränderna för
bad och rörligt friluftsliv ses fortlöpande över med avseende
på behov av fortlöpande skötsel och underhåll.

Prioritet 1
� Policy mot stranderosion ska tas fram.

Åtgärderna i miljöhandlingsprogrammet är till viss del
vidtagna eller påbörjade.

Stranderosion

Lokala mål

Under 2005 vidtogs nedanståen-
de åtgärder för att motverka
stranderosionen:

Förstärkning av klitter i
Sandskogen.
Reparation av kungahövden i
Löderup på grund av rasskada.
Arbetet med projektering av
friliggande vågbrytare i Sandsko-
gen och ansökan om sandutlägg-
ning fortgår bl a genom en ansö-
kan till Länsstyrelsen.
Utläggning av den renade san-
den från oljekatastrofen 2003
längs kusten med tyngdpunkt på
sträckan mellan Löderup och
Sandskogen.
Uppföljningsmätningar av
sandmängden i Ystads kommun

gjordes i Löderup och Sandsko-
gen.
En laserbathymetrimätning utför-
des längs delar av kusten som en
del i uppföljningen av hövdpro-
jektet.
Översyn av samtliga erosions-
skydd.
Försök med ”tryckutjämnings-
moduler” fortsatte.
Teknik och Fastighet deltog i
Interreg-projektet MESSINA.
Kommunen samarbetar med uni-
versitet, myndigheter, regioner
och kommuner i flera europeiska
länder. Kommunen deltar aktivt i
delprojektet som handlar om vär-
deringen av kusten. Projektet
kommer att pågå fram till och
med 2006.

SGI:s generaldirektör Birgitta Boström lägger ut den
renade sanden.Kostnaden för alla åtgärder uppgick till 970 000 kr.
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När det gäller den totala sandmängden har 2005 varit
negativt för Löderups Strandbad efter den positiva föränd-
ringen 2002–2004. Den totala sandmängden har minskat
med 24 000 m3 under året. Detta innebär att den tillgängli-
ga sandvolymen är den minsta sedan mätningarna inleddes
1993. Också när det gäller Ystads Sandskog var utveckling-

en negativ. De senaste årens svagt positiva trend har därmed
brutits.Totalt sett har sandmängden utmed Löderups
Strandbad minskat med ca 54 000 m3 mellan 1993 och
2005. Sandmängden i Ystads Sandskog  har sedan 1997
minskat med ca 142 000 m3. Den totala erosionen i Ystads
Sandskog är alltså större än den i Löderups Strandbad.

Provtagning på strandbad

Sydkustens Vattenvårdsförbund 

Badvattenprover tas var 14:e dag på 9 punkter längs kusten
från Sandhammaren i öster till Svarte i väster under tiden
maj-augusti. Under 2005 togs 49 strandbadsprover. 37 av
dessa var tjänliga och 12 var tjänliga med anmärkning. Inget
prov var otjänligt. Många slumpmässiga faktorer, som t ex
regn, blåst och ansamling av tång kan ha betydelse för prov-
resultatet.

Sydkustens Vattenvårdsförbund påbörjade 1993 ett samord-
nat undersökningsprogram längs Skånes sydkust.
Mätningarna omfattar temperatur, salthalt, syre och närsal-
ter. Inventering av växtplankton, makroalger (alger som
man kan se för blotta ögat, t ex blåstång) bl a vid Kåse-
berga, ålgräs och bottenfauna samt undersökning av fintrå-
diga alger utförs också.Vart tredje år analyseras halterna av
miljögifter i blåmusslor vid Svarte,Abbekås och Stavsten.

Mätningarna längs kusten har fortsatt under 2005 i
samma omfattning som under föregående år. Inga större
skillnader från mätningarna under 2004 kunde noteras

förutom totalfosfor och fosfat som visade på medelhöga
eller mycket höga halter enligt Naturvårdsverkets bedöm-
ningsgrunder. Detta är en klar försämring i relation till
2004. Förekomsten av makroalger, t ex blåstång, har mins-
kat något medan förekomsten av fintrådiga alger, t ex röd-
slicken är måttlig.

2005 års analyser av miljögifter i blåmussla vid Svarte
har visat på måttliga till höga metallhalter och generella
ökningar i halter jämfört med 2001 års undersökning. Låga
halter av PCB* under detektionsnivå och låga till måttliga
halter av PAH** uppmättes.

* Polyklorerade bifenyler är ett globalt miljöproblem. Förekommer t ex i fogmassor, färg, självkopierande papper m m. Är mycket gif-
tigt för vattenlevande organismer och ger störningar i fortplantningsförmågan hos fisk och vattenlevande däggdjur, t ex sälar.

** Polycykliska aromatiska kolväten är en stor grupp cancerogena ämnen som förekommer i olika blandningar såsom  kol- och olje-
produkter och kan bildas i t ex förbränningsmotorer i bilar. Ämnet är svårnedbrytbart. Musslor har dålig förmåga att bryta ner PAH,
som därför ansamlas i dessa.

Sandhammaren
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INGEN ÖVERGÖDNING
Det nationella målet innebär:

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors
hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark
och vatten.

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:
● Åkermarken ska ha ett välbalanserat näringsinnehåll.
● Läckage och bräddning från kommunens spillvattenledningar minimeras.
● De enskilda avloppens bidrag till övergödningen begränsas.

Lokala mål

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet

Nedanstående pågående och fortlöpande åtgärder får anses
vara vidtagna eller påbörjade under 2005.

Pågående

� Ca 100 gödselvårdsanläggningar inventeras årligen. 
� En översyn görs av ledningsnätet genom inspektion med
t ex kamera.
� Gällande saneringsplan för ledningsnätet revideras.
� De enskilda avloppen i Ystads kommun inventeras
löpande sedan 1995 och i genomsnitt inventeras 150 fastig-
heter per år. Om det förekommer brister kräver Miljö- och
Byggnadsnämnden åtgärder så att avloppen uppfyller kra-
ven enligt miljöbalken och nämndens policy.

Fortlöpande

� Bräddning från kommunens reningsverk kontrolleras
enligt tillståndsbeslut.
� Kommunens egna utsläpp kontrolleras.
� Kommunen bör ha en restriktiv hållning då tillstånd för
anläggningar för djurproduktion och andra verksamheter
nära skyddsvärda naturområden ska prövas.

Åtgärderna i miljöhandlingsprogrammet är till viss del
vidtagna eller påbörjade.

Åkermark

Under 2004 var andelen jordbruksmark med miljöstöd för
ekologisk odling 4%, vilket motsvarar drygt 1 000 ha. För
2005 finns inga siffror. I nyckeltalet ingår KRAV-odlad

mark, KRAV-mark i karens samt jordbruksmark med mil-
jöstöd enligt EU-regler.

Bräddningar

Vid bräddning går delbehandlat vatten ut. Det rör sig alltså
om avloppsvatten som gått igenom rensgaller och försedi-

mentering. Under 2005 inträffade inte någon bräddning.

Enskilda avlopp

Sedan 1996 pågår en inventering av enskilda avlopp enligt
Naturvårdsverkets riktlinjer.Av ca 2 500 enskilda avlopp i
kommunen finns ca 250 kvar att inventera. Det återstår
dock mycket arbete med uppföljning av de inventerade fas-

tigheterna. Under 2005 inventerades 237 enskilda avlopp
medan 100 tillstånd till enskild avloppsanläggning lämna-
des.
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ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP

Det nationella målet innebär:

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion
skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:
● Utveckling av en levande landsbygd med miljövänlig
markanvändning.
● Odlingslandskapet brukas på ett sådant sätt att den biolo-
giska mångfalden och kulturmiljövärdena beaktas och vår-
das.

Lokala mål

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet

Nedanstående pågående och prioritet 1-åtgärder får anses
vara vidtagna eller påbörjade under 2005.

Pågående

� I Naturvårdsprogrammet ges exempel på hur man kan
vårda vardagslandskapets värden genom att förslag ges till
skötsel och bevarandeåtgärder av alléer, lähäckar, pilevallar,
träd- och buskrader, dungar, gärdsgårdar m fl småbiotoper. 
� En bevarandeplan ska upprättas för landsbygden där
olika historiska och nutida kulturmiljöer och byggnader, t ex
fiskebodar ska ingå. 

Prioritet 1

� Inköpen av ekologiska livsmedel till barnomsorg och
skolor ska år 2006 utgöra 5% av den totala livsmedelsbud-
geten. 
� Inköpen av ekologiska livsmedel till barnomsorg och
skolor ska 2007 utgöra 10% av totala livsmedelsbudgeten. 
� Ett pilotprojekt startas upp på en skola med inriktning på
ekologisk mat. 

Åtgärderna i miljöhandlingsprogrammet är till stor del
vidtagna eller påbörjade. 

Enligt Ystads kommuns miljöhandlingsprogram ska inköpen
av ekologiska livsmedel till barnomsorg och skolor år 2006
utgöra 5% av den totala livsmedelsbudgeten. Under 2005
var 0,24% av de inköpta livsmedlen ekologiskt producerade
liksom under 2004.

Kommunen har för 2006 beviljat anslag till ett pilotpro-
jekt som innebär att ekologisk mat införs på Svarteskolan.
Redan under hösten 2005 infördes ekologisk mjölk där.
Detta kommer även att genomföras på samtliga skolor i
kommunen 2006.

Ekologiskt producerade livsmedel

Anton från elevrådet på Svarteskolan höll ett högtidligt tal på invig-
ningsdagen av ekologisk mjölk.
-Ett litet steg för oss, men ett stort steg för kon!
-Muuuuu!
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LEVANDE SKOGAR

Det nationella målet innebär:

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologis-
ka mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Lokala mål

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:
● Skyddsvärda skogsområden bevaras.
● Skogsmarkens betydelse för biologisk mångfald, kulturmiljövärden, rekreation och rörligt frilufts-
liv prioriteras i kommunägda skogar.

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet

Nedanstående pågående, fortlöpande och prioritet 1-åtgär-
der får anses vara vidtagna eller påbörjade under 2005.

Pågående

� I Naturvårdsprogrammet pekas viktiga skogsområden ut
och här ges också förslag till skötsel och eventuellt bevaran-
de, samt anordningar för rörligt friluftsliv som motionsslingor
och vandringsled

Fortlöpande

� Vid nybebyggelse i anslutning till skogsområde ska sko-
gen säkerställas som strövområde.

Prioritet 1

� För att gynna friluftsliv och biologisk mångfald ska
huvuddelen av Ystads Sandskog med undantag för t ex
bebyggda områden och campingplats, avsättas som kom-
munalt naturreservat och skötselplanen ska revideras. 
� Kommunen ska anta en policy för skogsbruk på kom-
munägd mark där det framgår att skogen ska skötas så att
den biologiska mångfalden, kulturmiljövärdena samt rekrea-
tion och rörligt friluftsliv gynnas.

Åtgärderna i miljöhandlingsprogrammet är vidtagna eller
påbörjade. 

Biotopskyddsområde och naturreservat

Naturreservat syftar till att bevara biologisk mångfald, vårda
och bevara naturmiljöer eller tillgodose behov av områden
för friluftslivet. I Ystads kommun är följande områden avsat-
ta som naturreservat: Backåkra, Bjersjöholms ädellövskog,
Hagestads fritidsreservat, Högestads mosse, Lybeck,
Sandhammaren, Skogshejdan och Ystads Sandskog.

Hammars backar och Ingelstorps mosse som avsatts som
naturvårdsområde enligt äldre skyddsform (19 § naturvård-
slagen) behandlas numera också som naturreservat, men de
föreskrifter som tidigare bestämts gäller för områdena.
Detsamma gäller för områdena Krageholmssjön och
Ellestadssjön med omgivningar, kustlandskapet väster om
Svarte, Svartåns dalgång och kuststräckan öster om Svarte,
Fyledalen samt Kabusa-Nybrostrand, som skyddats med
hänsyn till landskapsbilden före 1975 (19 § naturvårdsla-
gen). Ett naturminne finns i Ystads kommun – en hängask
vid Svenstorp.

Biotopskyddsområde används för att skydda mindre
mark- eller vattenområden som är livsmiljö för hotade
djur- och växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda.
Generellt skydd gäller t ex för alléer, pilevallar, småvatten
och våtmarker samt åkerholmar i jordbruksmark.
Skogsvårdsstyrelsen får också förklara vissa skyddsvärda
mark- eller vattenområden som biotopskyddsområden.

Gammelskogen vid Navröds mosse är ett sådant exempel.
Andelen skyddad natur i form av naturreservat och

naturvårdsområde i Ystads kommun har ökat till knappt 6%
under 2005 jämfört med föregående år då siffran var 5,5 %.

Hängasken i Svenstorp.
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Skyddet av skogsmark

Kommunen ansökte och beviljades 2004 statligt bidrag till
att bilda ett kommunalt naturreservat av norra delen av
Ystads Sandskog. Projektet syftar till att öka den biologiska
mångfalden i skogen, samt att med smärre anläggningar och
åtgärder göra området mera tillgängligt för rörligt friluftsliv.
Projektet startade i januari 2005 och ska vara genomfört i
december 2007.

Under 2005 har kompletterande inventeringar utförts
med avseende på förekomst av insekter, svampar, mossor,
lavar, äldre träd m m. Inventeringarna har sedan bearbetats
under hösten och vintern 2005.

Ystad har en total skogsmarksareal på 3 246 ha, varav
831 ha (25,6%) utgörs av FSC-certifierat* (Forest
Stewardship Council) skogsbruk.

* Forest Stewardship Council (FSC) bildades 1993 i Toronto på initiativ av företrädare för skogsbrukare, miljö-, urbefolknings- och
miljömärkningsorganisationer från 25 olika länder. Produkter certifierade enligt FSC-standard ska komma från skogar som är brukade
på ett ansvarsfullt sätt ur miljömässig, social och ekonomisk synvinkel.

Sandskogen
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GOD BEBYGGD MILJÖ 
Det nationella målet innebär:

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjes.

Den fysiska miljön

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:
● Bebyggelse och verksamheter ska utformas så att en häl-
sosam och attraktiv boendemiljö skapas.
● Lokalisering av ny bebyggelse för bostäder och verksam-
heter ska utformas så att de smälter in i kulturmiljön och
orsakar minsta möjliga miljöpåverkan.
● Andelen naturområden för rekreation, samt ”orörd”
natur ska beaktas i och i anslutning till bebyggelse.
● Ny bebyggelse bör kretsloppsanpassas.
● Buller från trafik och annan verksamhet skall understiga
gällande riktvärden.
● Närhet till befintlig kollektivtrafik skall alltid vägas in vid
planering av ny bebyggelse.

Energianvändning

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:
● Alternativa, förnybara och kostnadseffektiva energikällor
för framtiden ska utredas.

● Utvecklingen och introduktionen av alternativa, förny-
bara och kostnadseffektiva energianläggningar ska stödjas.

Återvinning, avfall och restprodukter

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:
● Allmänheten ska ges ökade möjligheter att sortera avfall
för återvinning.
● Tillgängligheten för kommuninvånarna att sortera avfall
ska utökas.
● Mängden avfall från Ystads kommun som deponeras ska
minska.
● Mängden deponerat farligt avfall skall minimeras.

Avloppshantering

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:
● Reningen på avloppsreningsverken skall minst uppfylla
de krav som Länsstyrelsen fastställt.
● Rötslammet från reningsverken ska vara så rent att det
kan återföras i kretsloppet.

Lokala mål
Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet

Nedanstående pågående, fortlöpande och prioritet 1-åtgärder
får anses vara åtgärdade eller påbörjade under 2005.

Pågående
� I Översiktsplanen redovisas att bensinstationer i anslutning
till bostäder bör undvikas. 
� I Översiktsplanen beaktas att ny bebyggelse ska priorite-
ras i lägen som redan tagits i anspråk som tätort. När oex-
ploaterad mark används för exploatering ska jordbruksmark
med lägre bonitet prioriteras före mark med högre bonitet. 
� En ortsanalys tas fram för att tydliggöra Ystads tätorts kul-
turhistoriska, estetiska och upplevelsemässiga kvaliteter.
Resultatet ska knytas till översiktsplanen samt ligga till grund
för bevarandeprogram och kommunala fysiska planer. 
� Informationsbroschyrer tas fram och andra informationsin-
satser genomförs för att medvetandegöra och inspirera till
god kvalitet i miljön. 
� Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen identifieras och
ett program upprättas för att skydda dessa värden.
� Arbete pågår för att säkerställa minst 25% av den värde-
fulla bebyggelsen. 
� Bullerberäkningar utförs där det behövs i samband med
detaljplanearbete. Utbildad personal finns, liksom programva-
ra. Konsult används i mer komplicerade fall.
� En fortsatt satsning ska göras på kommunal energirådgiva-
re för att informera om hur man kan minska energiförbrukning
och användning av fossila bränslen.

Fortlöpande
� Vid större ny- och ombyggnadsområden upprättas ett
gestaltningsprogram som säkerställer en god gestaltning och
en god funktion.

Exploatering av naturmark

Ersättningsmark för naturmark som tagits i anspråk för
exploatering har inte angetts speciellt i någon plan men i
natur- och rekreationsområdet Dag Hammarskjölds park
och i Västra Sjöstaden planeras 64 respektive 17 ha natur på

tidigare åkermark. Hittills har ca 38 ha iordningställts i
natur- och rekreationsområdet Dag Hammarskjölds park
(t.o.m. 2001) och ca 1,3 ha i Västra Sjöstaden.
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� När den obligatoriska ventilationskontrollen påvisar dålig ven-
tilation i kommunala byggnader ska detta åtgärdas snarast. Vid
stora investeringar äskas medel.
� Exploatering för personintensiva verksamheter och bostads-
bebyggelse ska prioriteras i kollektivtrafiknära lägen.
� Kommunen tar fram och sprider information om inomhusmil-
jöns betydelse för hälsan, bl a på kommunens hemsida.
� Den obligatoriska kontrollen av ventilationssystem (OVK) ska
följas upp i samband med bygglov för nya byggnader, d v s
kontroll av att ventilationen görs på ett tillfredsställande sätt och
energioptimeras.
� Olika tiders bebyggelse och miljöer i tätbebyggelse ska
säkerställas och utvecklas i planarbetet.
� Kommunen bör i sin översikts- och detaljplanering följa
Boverkets rekommendationer om maximalt avstånd mellan
bostäder och parker, respektive större rekreationsområden (50,
200 och 500 m).
� Kommunen ska ta tillvara och pröva ny teknik för byggande,
avlopp, dagvatten o d.
� Kommunen ska tillämpa Naturvårdsverkets förslag till riktvär-
den för vägtrafikbuller och Banverkets policy för tågtrafikbuller
till dess att nya riktvärden fastställts samt Boverkets normer för
hur bostäder ska placeras i förhållande till försvarsmaktens
verksamhet. Detaljplaner utvecklas enligt Boverkets normer och
Regeringens och EU:s visioner. Försvarsmaktens intressen, med
avseende på påverkan i form av buller (enligt PBL/NRL
Underlag 47) behandlas i vanlig ordning.
� Kommunen ska låta utbildad personal eller anlita akustikkon-
sulter för att genomföra trafikbullerberäkningar rutinmässigt vid
detaljplanering. 
� I kommunens planer och beslut prioriteras tätortsutveckling
kring goda kollektivtrafiklägen (i synnerhet spårbundna). 
� Kommunen ska i sin planering inte lokalisera köpcentra som
enbart kan nås med bil. Där externa köpcentra ändå övervägs
ska väntade effekter av trafikarbete, luftföroreningar, bullerstör-
ning och intrång i natur- och kulturlandskap samt påverkan på
handel i berörda tätorters centrala lägen redovisas i en särskild
utredning. 
� Kommunen ska bidra till att skapa förutsättningar för vind-
kraft.  
� Bygg- och fastighetssektorn bör med stöd av exempelvis
”Centrum för energi och inneklimat” (CEISS) öka kunskapen om
energieffektivisering inom olika yrkesgrupper.

Bevarandeprogram

Under 2005 har en nytt bevarandeprogram fastställts som
beskriver Ystads historia, byggnader, miljöer och framförallt
inställning till att bevara gammal bebyggelse. De kulturhis-
toriska värdena ska användas för att utveckla staden.Ystad
har delats in i sju delområden med en byggnadsordning för
varje.Tre är påbörjade och de fyra återstående kommer att
påbörjas under 2006.

I byggnadsordningen för stadskärnan anges bl a att det
medeltida gatunätet och tomtindelningen ska behållas. Ny
bebyggelse i anslutning till medeltida byggnader ska anpas-
sas till dessa. Nya byggnader bör dock spegla vår tids arki-
tektur.

Lilla
Västergatan.

Figur 9. Såld fjärrvärme (MWh) från fjärrvärmeverket i Ystad  och års-
medeltemperaturen.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeverket i kvarteret Anoden och SLC:s panncen-
tral i hamnen försörjer 75% av tätorten Ystad med värme.
Den årliga användningen av värmeenergi har visat på en
stigande tendens över åren med undantag för 2000. Under
2005 ökade försäljningen med drygt 4%.

Vid Anoden utnyttjas många olika slags bränslen, vilket
bidrar till att reducera behovet av fossilt bränsle. Den pro-
centuella fördelningen de 13 senaste åren mellan olika
grupper av bränslen framgår av diagrammet till höger.
Användningen av fossilt bränsle (gasol och olja) var 14%
under 2005, vilket är en minskning jämfört med 2004 då
användningen var 22%. Både gasol- och oljeförbrukningen
har minskat. Flispannan som installerades hösten 2004 kan
ha bidragit till detta.

Ystad ligger mycket långt framme när det gäller använd-
ning av icke fossilt bränsle i fjärrvärmeförsörjningen.
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Figur 10. Procentuell fördelning av bränsleslag beräknat på produce-
rad energimängd på fjärrvärmeverket i Ystad.
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Intresset att anlägga
vindkraft i Ystads kom-
mun är stort. Det kan
dock vara svårt att få
acceptans för nya vind-
kraftverk, då dessa kan
uppfattas som ett stö-
rande inslag i land-
skapsbilden.Ystads
kommun har antagit
en vindkraftspolicy
som ett redskap vid
planeringen av vind-
kraftverk.Ystads kom-
mun är i grunden
positiv till landbaserade
vindkraftverk men
säger nej till havsbaserade. Man menar att förutom kustzo-
nen bör den sydöstligaste delen av det sydskånska back-
landskapet hållas fritt från vindkraft, då det i dessa områden
finns riksintresse för friluftsliv och rekreation. Det kan fin-
nas oro hos närboende för olägenheter i form av buller och
skuggverkan.Vad avser buller gäller Naturvårdsverkets
gränsvärden och kan innebära ett skyddsavstånd till bostä-

der på 300-400 m för medelstora kraftverk och 600 m för
stora verk. Bostadsbebyggelsen ska inte behöva utsättas för
skuggverkan mer än 30 timmar per år.

Det första vindkraftverket i Ystads kommun uppfördes
1995 och 2005 fanns det 24 st. Den vindkraftsproducerade
elen uppgick 2005 till 31 236 MWh vilket är en minsk-
ning med ca 7%.Vad detta beror på är oklart. En normal-
stor villa förbrukar 20 000-25 000 kWh för uppvärmning
och övrig elanvändning. Den el som produceras vid vind-
kraftverk i kommunen räcker till drygt 1 200 villor. Ett
normalstort vindkraftverk har en installerad effekt av 500
kW men utvecklingen går mot allt högre effekt.

� Kommunen ska vid upphandling av varor och tjänster
väga in aspekter som minskad energianvändning och
miljöanpassad energiförsörjning.
� Kommunen ska använda grön el i enlighet med Kvotplikt
enligt lag (2003:113) om elcertifikat.
� Elever på skolorna i Ystad undervisas om energins
miljöpåverkan.
� Mängden avfall från Ystads kommun som deponeras på av-
fallsanläggningen i Hedeskoga ska årligen minska de närmas-
te 15 åren genom att sortering stimuleras genom information. 
� Allmänheten informeras om vad som är s k farligt avfall och
var detta ska lämnas in. Spridning av information till grupper
som är svåra att nå ut till görs i samråd med Social omsorg.
� Allmänheten ska informeras om att gifter och annat som
kan vara skadligt för reningsprocesserna på avloppsverket
inte får hällas i avloppet.
� Allt farligt industriavloppsvatten renas vid källan. 
� Kommunen verkar för att kvaliteten på slammet från
reningsverket uppfyller de krav som ställts upp av Natur-
vårdsverket. 

Prioritet 1

� Kommunen ska ha tillgång till en stadsantikvarie som ska
delta i bl a planarbetet och vid bygglov.  
� Ett grönstrukturprogram ska tas fram för Ystads tätort.
� Kommunen ska ta fram en checklista som ska användas i
den fysiska planeringen så att de kommunala planerna med-
verkar till att målen i kommunens Agenda 21 uppnås. 
� Kommunen ska ta fram bullersaneringsprogram för väg-
trafik i tätorter. 
� Kommunen ska upprätta ett program för miljöanpassade
transporter (YstadMaTs), inkluderande trafik som passerar
kommunen. 
� Samtliga förvaltningar ska se över sin energiförbrukning
och sätta in sparåtgärder enligt energistrategin. 
� Ett system ska utvecklas för att lokalt ta hand om mat-
avfall från skolor, storkök m m. 
� Källsortering påbörjas i all kommunal verksamhet. I sam-
band med detta ska erforderlig utbildning och möjlighet till
sortering tillgodoses.

Åtgärderna i miljöhandlingsprogrammet är vidtagna eller
påbörjade till drygt hälften.

Vindkraft

Vindkraftverk i Ruuthsbo
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Figur 11. Utvunnen energi från vindkraftverk i Ystads kommun.

Hedeskoga biogasanläggning

1994 började man utvinna gas från kommunens soptipp.
Istället för att låta gasen avgå till atmosfären och bidra till
växthuseffekten är den nu en tillgång. År 2005 utvanns
11 800 MWh från avfallsanläggningen i Hedeskoga. Detta
är en ökning med ca 25% som beror på att en ny fläktsta-
tion med större kapacitet byggdes under 2004. Produktio-
nen motsvarar drygt 8% av bränsleförsörjningen vid fjärr-
värmeverket Anoden och räcker till cirka 400 villor.
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Figur 12. Energiinnehåll i utvunnen deponigas vid Hedeskoga
avfallsanläggning.
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Vid avloppsreningsverket produceras gas från avloppsvattnet
i två rötkammare. Den årliga gasproduktionen på knappt en
halv miljon m3 motsvarar ca 300 m3 eldningsolja eller ben-
sin. Produktionen 2005 var 474 632 m3 men bara 84% för-
brukades på verket. Gasöverskottet, 16%, måste därför
tyvärr facklas av. Detta innebär att gasen förbränns i öppen
låga utan att energin tas till vara. Som framgår av diagram-
met till höger har mängden facklad gas ökat 2005 efter att
ha minskat stadigt under flera år.

Gasproduktion vid avloppsreningsverket  Sjöhög
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Figur 13. Gasproduktion vid reningsverket Sjöhög.
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Energiförbrukning för uppvärmning i kommunens lokaler

Förutom fjärrvärme används även el, olja och träpellets för
uppvärmning av kommunens lokaler. Under 2005 ökade
fjärrvärme- och träpelletsförbrukningen med ca 1,5%
respektive  5,5% medan olje- och elförbrukningen för upp-
värmningen minskade med knappt 3% respektive 1,5%.

Övrig elförbrukning minskade med ca 10%. Figur 16 visar
att övrig elförbrukning i kommunens lokaler har minskat
under 2005 med 10%. Summerar man energianvändningen
för både uppvärmning och övrig elanvändning, har kom-
munens energianvändning minskat med ca 3% under 2005.
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Figur 16. Övrig elförbrukning i kommunens lokaler.
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Figur 15. Uppvärmning av kommunens lokaler.Figur 14. Fjärrvärmeförbrukning i kommunens lokaler.
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Avfall

Avfallet från Ystads kommun hanteras på avfallsanläggning-
en i Hedeskoga som också tar emot avfall från Skurups och
Sjöbo kommuner.Anläggningen drivs sedan 2004 av
SYSAV som ägs av 14 skånska kommuner, däribland Ystad.
Sedan den 1 januari 2002 är det förbjudet att deponera
brännbart avfall. Fr o m 2003 har merparten av det bränn-
bara avfallet transporterats till Malmö för förbränning i
SYSAV:s kraftvärmeverk.

Under 2005 deponerades 3 112 ton på Hedeskoga
avfallsanläggning.Allt kom från ASSY-regionen. 2004 depo-
nerades 5 189 ton avfall på anläggningen. Under 2005 togs

inget avfall emot från Malmö för deponering. Den ändrade
inriktning från deponering till andra behandlingsmetoder
som skett på Hedeskoga avfallsanläggning under de senaste
åren börjar nu synas genom en minskad deponering. Från
att under de senaste åren legat strax under 30 000 ton per
år är siffran nu 3 112 ton för 2005 (mängder från gamla
ASSY-regionen). En bidragande orsak till de minskade
mängderna deponerat avfall kan vara att sorteringsverksam-
heten för industriavfall togs i drift fullt ut under 2004.
21 262 ton avfall transporterades till Malmö för förbrän-
ning under 2005, vilket är en minskning med ca 7%.

Årlig deponering av avfall på Hedeskoga avfallsanläggning
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Figur 17. Deponerat avfall på Hedeskoga avfallsanläggning.
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Figur 18. Hushållsavfall kg per invånare och år.

Hushållsavfall

Den totala mängden avfall per invånare beror till stor del på
konjunkturen. Hur stor del av avfallet som går till depone-
ring beror däremot på hur avfallet samlas in, hanteras, möj-
ligheterna och tillgängligheten för återvinning, information
och kunskap m m.

Från Ystad har under året 8 329 ton hushållsavfall samlats
in, vilket är en minskning med ca 5% jämfört med 2004
(8 769 ton). 2005 års mängd hushållsavfall motsvarar för
Ystads del 307 kg per invånare och år. Motsvarande mängd
för 2004 var 326 kg.

Återvinning

1996 infördes en ny lagstiftning som innebar att producen-
terna skulle ansvara för att samla in och återvinna papper
och förpackningar av glas, plåt, plast m m. Det är alltså pro-
ducenterna som ansvarar för återvinningsstationerna och
därmed även för tillgänglighet och möjlighet till sortering
och återvinning. Producenterna uppfyller i det närmaste de
krav som finns på tillgänglighet med antal behållare i rela-
tion till befolkningsunderlaget, d v s en station på 1 200
personer.Antalet återvinningsstationer i kommunen är
21 st.

Även andra material återvinns.Trä samlas in, flisas och

används till energiåtervinning bl a för uppvärmning.
Trädgårdsavfall samlas in för att komposteras på avfallsan-
läggningen och sedan användas som jordförbättringsmedel.
Vidare samlas betong och tegel in och används efter kross-
ning som konstruktionsmaterial i stället för grus och maka-
dam. Även asfalt återvinns efter krossning. Skrot liksom
kyl- och frysskåp samlas in och skickas till Stena Metall
respektive Stena Freonåtervinning i Halmstad. Även övrigt
elektriskt och elektroniskt avfall omhändertas separat och
skickas iväg till återvinning.

Under 2005 återvanns 1 691 ton papper vilket är en
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ökning med 8% jämfört med 2004 då 1 555 ton papper
återvanns. Siffrorna för glas är 445 ton under 2005 och
441 ton under 2004. Övrigt återvunnet avfall har under
året ökat kraftigt, ca 25%, från 23 185 ton 2004 till 31 074
ton under 2005.

När det gäller utsorterat avfall som samlas in för mate-

rialåtervinning såsom wellpapp, tidningar och olika sorters
förpackningar (papper, metall, hård- och mjukplast och
glas) var mängden under 2005 i det närmaste 88 kg/invå-
nare, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2004 då siff-
ran var 82 kg.

Farligt avfall

Farligt avfall kan lämnas in på Hedeskoga återvinningscen-
tral, på Statoil (Granatvägen) och på Preem (Dragongatan).
Mängden insamlat farligt avfall i Ystads kommun uppgick
2005 till 76 ton, vilket är en ökning med ca 4,5% jämfört

med 2004. 76 ton farligt avfall motsvarar 2,8 kg per invåna-
re. 2004 var mängden insamlat farligt avfall 2,7 kg per invå-
nare.

Slamhantering

Allt slam som uppstår vid kommunens avloppsreningsverk
samt slam från enskilda avloppsanläggningar behandlas på
reningsverket vid Sjöhög. Slammet som blir kvar efter
reningsprocessen stabiliseras genom rötning och avvattnas.
Det har ett högt näringsinnehåll och samtliga halter av
tungmetaller ligger under gränsvärdet.Trots det har det
under några år funnits ett motstånd mot att ta emot slam
för spridning på åkermark, bl a på grund av att sockerbetor
inte får levereras till Danisco, om de odlats på mark där
slamspridning skett.Vid salix- och sädodlingar tar man
däremot emot slam för spridning på åkermark.

Mängden slam uppgick till 3 577 ton under 2005 (2004
ca 5 000 ton). 316 ton användes till jordförbättringsmedel
medan 3 261 ton togs emot för spridning på åkermark.

Härav användes ca 375  ton vid salixodling.
Gränsvärden finns för tillåtna halter av tungmetaller och

dessa har också mätts under en längre tid. Förorenings-
halterna i slammet mäts i mg av ämnet per kg torrsubstans
slam (mg/kg TS). På detta sätt undviks betydelsen av hur
torrt slammet är då man analyserar det. Gränsvärdena för
tungmetaller som gäller idag är satta som den högsta
mängd av metallen som får ingå i avloppsslam som sprids
på åkermark.Vid spridningen måste också hänsyn tas till
markens naturliga innehåll av olika ämnen. Under 2005 har
halterna av bly, koppar, krom och zink ökat medan nickel
har minskat. Samtliga halter ligger under gränsvärdet. Det
är därför positivt att slammet nu åter har börjat föras tillba-
ka in i kretsloppet.
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Figur 19. Figuren visar blyhalten i mg/kg TS i slam från renings-
verket. Gränsvärdet är idag 100 mg/kg TS i slam som får spri-
das på åkermark.

Figur 20. Figuren visar kvicksilverhalten i mg/kg TS i slam från
reningsverket. Gränsvärdet är idag 2,5 mg/kg TS i slam som får
spridas på åkermark.

Figur 21. Figuren visar kadmiumhalten i mg/kg TS i slam från renings-
verket. Gränsvärdet är idag 2 mg/kg TS i slam som får spridas på
åkermark.

Pb Hg Cd
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GIFTFRI MILJÖ
Det nationella målet innebär:

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:
● Minimera kemisk bekämpning på kommunägd mark.
● Minimera användning av giftiga ämnen och produkter.

Lokala mål

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet

Nedanstående fortlöpande och prioritet 1-åtgärder får anses
vara vidtagna eller påbörjade under 2005.

Fortlöpande
� Kommunal jordbruksmark som arrenderas ut ska vid nytt
eller förlängt arrende odlas på ett miljöanpassat sätt. 
� Kommunens tekniska förvaltningar avstår från kemisk be-
kämpning på offentlig mark, med undantag från sådan be-
kämpning som Miljö- och Byggnadsnämnden gett tillstånd till,
samt informerar och utbildar personal i alternativa metoder. 
� Kommunens miljöinspektörer informerar, vid ordinarie
inspektionsbesök, om de bestämmelser som gäller för
besprutningsfria zoner kring sjöar och vattendrag. 
� Kommunens och lantbruksnäringens informationsarbete
intensifieras tillsammans med rådgivare i syfte att minska
användningen av bekämpningsmedel, särskilt under sen höst. 

Prioritet 1
� En policy för miljöanpassad upphandling ska upprättas
där det framgår att produktvalsprincipen konsekvent ska
användas. Produktvalsprincipen finns inskriven i Miljöbalken
och innebär att man ska välja de miljövänligaste alternativen. 
� Användning av kemikalier inom kommunens egna verk-
samheter inventeras.  

Åtgärderna i miljöhandlingsprogrammet är endast till liten
del vidtagna eller påbörjade.

Kemisk bekämpning på kommunägd mark

Sedan flera år har kommunen efter beslut av kommunfull-
mäktige avstått från att använda kemiska bekämpningsme-
del av ogräs på kommunägd mark.

Enligt Statens Naturvårdsverks föreskrifter om spridning
av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) är det för-
bjudet att sprida bekämpningsmedel utan tillstånd från
kommunal nämnd på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar
till förskolor och skolor eller allmän lekplats, inom skydds-
område för vattentäkt samt vid planerings- och anlägg-
ningsarbete. En skriftlig anmälan ska också lämnas till kom-
munal nämnd för spridning av bekämpningsmedel på ban-
vall, idrottsanläggning och områden större än 1 000 m2 där
allmänheten fritt färdas med undantag för åkermark.

Skötsel av kommunens åkermark

Kommunens åkermark brukas av ca 10 arrendatorer.
Kommunal jordbruksmark som arrenderas ut ska vid nytt
eller förlängt arrende odlas på ett miljöanpassat sätt. Rapsfält
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SÄKER STRÅLMILJÖ

Det nationella målet innebär:

Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i
den yttre miljön.

Lokalt mål

Kommunen kommer att verka för följande inriktning:
● Fastställda gränsvärden ska uppfyllas. Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet

Nedanstående pågående, fortlöpande och prioritet 1-åtgär-
der får anses vara vidtagna eller påbörjade under 2005.

Pågående
� Radonförekomst på alla dagis, förskolor och skolor iden-
tifieras.
� Kommunen medverkar tillsammans med Länsstyrelsen
och Statens Strålskyddsinstitut till att sprida information till
allmänheten om risker och möjliga åtgärder för att minimera
riskerna. 
� Kommunen och fastighetsägare ser till att mätning av
radonhalter utförs i samband med nyproduktion i normal-
och högriskområden. 
� Kommunen utgår från försiktighetsprincipen och undviker
genom planering och koncessioner att bostäder, skolor,
daghem etc ligger nära elanläggningar och kraftledningar
som ger förhöjda magnetfält.
� Fastighetsägare, bolag och verksamhetsutövare bör för-
söka begränsa elektriska fält som avviker starkt från vad
som kan anses vara normalt i befintliga hem, skolor och
arbetsplatser.

Fortlöpande
� Kommunen informerar innehavare av solarier om risker
vid solning. 
� Konstaterad förekomst av radon över 200 Bq/m3 i dagis-,
fritids- och skollokaler ska åtgärdas snarast. 

Prioritet 1
� Kommunen ska medverka i länsstyrelsens sammanställ-
ning av radonriskkartor för länet. 

Åtgärderna i miljöhandlingsprogrammet är vidtagna eller
påbörjade.

Bakgrundsmätning av gammastrålning

Bakgrundsmätning av gammastrålning sker var 7:e månad.
Mätning utförs med utrustning  som kalibreras inför varje
tillfälle.Värdena har över åren varit konstanta. Rapporte-
ring lämnas till Länsstyrelsen, som i sin tur vidarebefordrar
denna till Statens Strålskyddsinstitut. Resultaten utgör bak-

grund för mätning vid eventuellt nedfall av radioaktiva
ämnen. Genom en noggrann kartläggning blir det möjligt
att identifiera även små tillskott av radioaktiva ämnen som
kan tas upp av växter och djur och orsaka problem i livs-
medel om situationen inte upptäcks i tid.

Radonmätning

Den största källan till radon i svenska hus är radon som
med jordluft läcker in i marken. I Ystad finns dock inga
högriskområden när det gäller markradon.Att bo i villor
som byggts av blå lättbetong medför risk för exponering av
radioaktiva radondöttrar, som ger en ökad risk för lungcan-
cer.

Ca 10% av landets befolkning beräknas bo i hus av blå
lättbetong, som förbjöds 1975.

På begäran av fastighetsägare utfördes 5 radonmätningar
under 2005.

I enlighet med regeringens direktiv har radonmätning
skett i skolor och förskolor.
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SKYDDANDE OZONSKIKT
Det nationella målet innebär:

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

Kommunen kommer att verka för följande inriktning:
● Användningen av freoner ska upphöra.

Lokalt mål

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet

Inga pågående, fortlöpande och prioritet 1-åtgärder har vidta-
gits eller påbörjats under 2005. I kommunens anläggningar
har byte av köldmediet HCFC till annat köldmedium skett vid
någon förvaltning men en hel del återstår.

Köldmedia

Sedan 1989 är det ett krav på kommunerna att kontrollera
användningen av köldmedier, s k freoner. Syftet är att enligt
internationella överenskommelser följa upp övergången till
köldmedier som inte påverkar ozonskiktet. CFC, som är
mycket kraftigt och förstör ozonskiktet är nu bara tillåtet i
små enhetsaggregat på upptill 900 gr. HCFC är mindre
skadligt för ozonskiktet men inte ofarligt. Det är förbjudet

att använda vid nyinstallation och nyproduktion och får
inte heller fyllas på i befintliga anläggningar. HCFC kom-
mer därför att försvinna på sikt. HFC, som numera är det
klart dominerande köldmediet, påverkar inte ozonskiktet
men bidrar till växthuseffekten. På marknaden finns redan
andra ersättningsmedel såsom ammoniak, propan och
butan.

Installerad mängd och läckage

Sammanlagd installerad mängd köldmedia uppgick i Ystads
kommun till 2 931 kg under 2005, vilket är en minskning
med 750 kg jämfört med 2004.

Köldmedierna skadar ozonskiktet först när de läckt ut ur
anläggningarna. Det är därför viktigt att kontrollera läc-
kaget. Det sammanlagda  läckaget, ca 3,5%, var dubbelt så
stort 2004. Av de insända kontrollrapporterna framgår hur
mycket köldmedium som fyllts på anläggningarna. Denna
mängd utgör läckaget. Eftersom HCFC inte längre får fyllas

på anläggningarna framgår inte eventuellt läckage av kon-
trollrapporterna när det gäller just detta köldmedium. Årets
siffra bygger på de uppgifter som finns tillgängliga och är
därför något osäker.

(Siffrorna baserar sig på de uppgifter som kommit in till
Miljö- och Byggnadsnämnden t o m 31 mars 2006.)
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Figur 22. Installerade mängder köldmedia.
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BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

Det nationella målet innebär:

Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändring-
ar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livs-
medelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har till-
sammans med andra länder ett ansvar för att detta globala mål kan uppnås.

Lokala mål

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:
● Medverka till mindre utsläpp av växthusgaser, genom aktivt engagemang i forskning

och utveckling.
● Minska användningen av fossila bränslen.

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet

Nedanstående fortlöpande åtgärd är vidtagen under 2005.
Inga ytterligare åtgärder finns i miljöhandlingsprogrammet
för detta mål. Det finns dock många åtgärder under andra
mål som också påverkar klimatet.

Fortlöpande

� Kommunen bör ställa krav på täckning av urinbehållare
och flytgödselbehållare vid inspektion av verksamhet som
kan utökas och där det ställs krav på ytterligare lagringska-
pacitet eller vid nyetablering av djurhållning. 

Åtgärderna i miljöhandlingsprogrammet är vidtagna eller
påbörjade.

CO2-utsläpp från försålda fossila bränslen i kommunen i kg/invånare 

Enligt uppgift från Sekom (Sveriges Ekokommuner) var
CO2-utsläppet från försålda fossila bränslen under år 2004

ca 6,69 ton/invånare. För 2005 finns inga siffror.

Utsläpp av växthusgaser i Ystads kommun

Utsläppen av växthusgaser (uttryckt som koldioxid) mins-
kade med ca 12% från 1990 till 2000. Främst har utsläppen
från uppvärmning, jordbruk och avfallshantering minskat.

Samtidigt som de totala utsläppen har minskat, har trans-
portsektorns utsläpp ökat, något som förväntas fortsätta.
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Källor

Frisk luft

Håkan Wettergreen, Miljö o Bygg
Anders Reinertz, Teknik o Fastighet
Anders Jönsson, Skånetrafiken

Grundvatten av god kvalitet

Birgitta Göransson, Teknik o Fastighet
Ingemar Ek, Teknik o Fastighet

Levande sjöar och vattendrag

Siv Bengtsson-Lindsjö, Miljö o Bygg
Birgitta Göransson, Teknik o Fastighet
Fredrik Holmberg, Alcontrol
Christian Walient, Miljö o Bygg

Myllrande våtmarker

Siv Bengtsson-Lindsjö, Miljö o Bygg

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Siv Bengtsson-Lindsjö, Miljö o Bygg
Ann-Sofi Eriksson, Teknik o Fastighet
Christian Walient, Miljö o Bygg
Sydkustens Vattenvårdsförbund

Ingen övergödning

Sveriges Ekokommuner
Birgitta Göransson, Teknik o Fastighet
Christian Walient, Miljö o Bygg

Levande skogar

Siv Bengtsson-Lindsjö, Miljö o Bygg
Sveriges Ekokommuner

God bebyggd miljö

Inga Hallén
Eva Nygren, Miljö o Bygg 
Olle Persson, Ystad Energi
Lars Hägg, Teknik o Fastighet
Per Leander, ASSY
Stena Metall AB
SITA
Ekdahls Åkeri
Birgitta Göransson, Teknik o fastighet

Säker strålmiljö

Ulf Olsson

Skyddande ozonskikt

Ingalill Lassen, Miljö o Bygg

Begränsad klimatpåverkan

Sveriges ekokommuner
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