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Möjligheterna att nå kommunens lokala miljömål till år 2010

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

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

God bebyggd miljö

Giftfri miljö

Säker strålmiljö

Skyddande ozonskikt

Begränsad
klimatpåverkan

Luftmätningar pågår och många åtgärder har genomförts under YstadMaTs. 

Kommunens dricksvatten är av god kvalitet men grundvattnet är påverkat av
förhöjda kvävehalter.

Vattendragen är till en del påverkade av övergödning, men insatser för att
minska övergödningen pågår. 

Flera åtgärder har gjorts för att skapa fler våtmarker.

Stora delar av kommunens kuster är skyddade med olika förordnanden, men
det finns fortfarande problem med erosion längs kusten, men lösningar finns.

Flera olika odlingsmetoder prövas i kommunen för att minska påverkan på
miljön. Breddning av dagvatten förekommer vid stora nederbördsmängder.
Enskilda avlopp är inventerade men ännu inte alla åtgärdade.

En stor del av skogsmarken i kommunen är miljöcertifierad och den norra
delen av Sandskogen har avsätts som kommunalt naturreservat. 

Ystads kommun har ett unikt och innehållsrikt odlingslandskap. Olika odlings-
metoder prövas för att minska miljöpåverkan och ekologisk mat håller på att
införas på skolor och förskolor. 

Ystad har god bebyggd miljö både vad gäller bebyggelsen med närmiljön,
energiförsörjning och avfallshantering. Kvar är att minska dagvattenmängder-
na vid kraftiga regn, samt åtgärda ventilation i vissa fastigheter.

En hel del redan gjort på kommunen och kunskapsnivå hos bl.a. företagen
vid val av olika produkter och kemikalier har ökat.

En hel del åtgärder är redan vidtagna men en del finns kvar att göra. 

Användningen av ozonnedbrytande köldmedier håller på att avvecklas, men
den globala påverkan styr. 

Påverkan från kommunen har minskat radikalt, men den globala påverkan
styr. 

Målet bör kunna uppnås inom utsatt tid.
Vi är på rätt väg men kommer bara att
delvis nå målet inom utsatt tid.

Det blir svårt att nå målet inom utsatt tid.

3Sammanfattning av miljömål i Ystad 2005
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Miljöbokslut 2006 -2007 är en uppföljning av kommu-
nens Agenda 21 med Miljöhandlingsprogram.
Agendan anger kommunens lokala miljömål för att nå

en hållbar samhällsutveckling och Miljöhandlingsprogrammet tar
upp de åtgärder och projekt som kommunen vill satsa på för att
nå miljömålen. Båda dokumenten är antagna av kommunfull-
mäktige i Ystad.

I MILJÖBOKSLUTET redovisas kommunens miljöarbete under
2006 och 2007. Ett flertal åtgärder och projekt har startats upp,
mer om detta kan du läsa i den följande texten. En hel del är
gjort men ännu finns en del kvar att göra.

MILJÖBEREDNINGEN ÖNSKAR ER EN TREVLIG LÄSNING!

KKoommmmuunneennss  mmiilljjööbbeerreeddnniinngg
Eva Olsson, ledamot, Nicklas Ljungström,ledamot, Siv Bengtsson-Lindsjö, sekre-
terare, Bertil Borgström, ordförande.

Inledning
Förord

Sammanfattningen i miljöbokslutet beskriver kommu-
nens möjligheter att nå de lokala miljömålen till år
2010. Detta åskådliggörs med glada, neutrala och sura
gubbar.

Miljöbokslutet är uppdelat på 13 olika avsnitt som föl-
jer de nationella miljömålen som antogs av riksdagen
1999. Under varje nationellt miljömål finns lokala mil-
jömål och åtgärder som kommunen vill verka för.

Under de olika miljömålen redovisas och kommente-
ras de åtgärder och projekt som har startats upp, pågår
och har genomförts t.o.m. 2007. Skrivningen för de
olika åtgärderna är densamma som i miljöhandlings-
programmet så att en jämförelse med detta ska bli lätt

att göra. I de olika avsnitten beskrivs sedan utförligare
det miljöarbete som har gjorts i kommunen under de
olika lokala miljömålen. En jämförelse görs också med
de gröna nyckeltal som årligen tas fram av Sveriges
Ekokommuner. Gröna nyckeltal är indikatorer i siffror
som ska spegla miljöarbetet mot ett hållbart samhälle.
Dessa är valda så att de ska vara relativt lätta att ta fram
och vara påverkbara av ett aktivt miljöarbete.

Syftet med miljöbokslutet som helhet är att visa på de
åtgärder som har stor betydelse för miljön.
Uppgifterna som rapporten är baserad på har till stor
del lämnats av kommunens förvaltningar och bolag
samt de uppgifter som finns redovisade på webben
från statliga förvaltningar.

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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6 Frisk luft/Bara naturlig försurning

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, fartygstrafiken, industrier, energianläggningar och från småskaliga uppvärm-
ningssystem minimeras.
● Trafikplaneringen ska leda till begränsning av genomfartstrafiken i tätorterna.
● Förutsättningar skapas så att kollektiva trafiklösningar ökar.
● Ett väl fungerande cykelvägnät ska utvecklas.

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet under mil-
jömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning, som
har startats upp, pågår och har genomförts eller del-
vis genomförts t.o.m. 2007.

� I lokala föreskrifter anges regler för vedeldning inom tät-
bebyggda områden. – Genomfört
� I ett klimatprogram redovisas utsläpp av växthusgaser
(spec. koldioxid) och hur utsläppen kan minskas. – Visst
underlag togs fram inför KLIMP-ansökan för perioden 2000-
2002
� I planarbetet görs vid behov trafikutredningar och miljö-
konsekvensbeskrivningar för bedömning av påverkan från
trafikalstrande verksamheter som t.ex. större externa han-
delscentra. – Detta görs
� Kommunen ska verka för att tankställen med biogas eller
annat alternativt drivmedel kan uppföras. – Tankställe för
biogas och E-85 finns nu i kommunen
� En modell används för att beräkna luftkvalitén utomhus
och nödvändigt underlagsmaterial, såsom trafikräkning och
luftmätning tas fram. – Pågående
� Kommunens tjänstemän, som kör mycket i tjänsten, ska
erbjudas utbildning och information om bränslesnål körning,
ecodriving. – Genomfört på delar av kommunens förvaltning-
ar
� Kommunens maskiner och fordon ska inventeras med
avseende på miljöpåverkan. – Delvis genomfört
� En policy ska fastställas om att bästa miljöklass ska väl-
jas vid nyanskaffning av maskiner och fordon. – Policy finns
inte men bästa miljöbilar har valts vid nyanskaffning. Genom

Luftutsläpp av föroreningar från vägtrafiken, fartygstrafiken, industrier,
energianläggningar och från småskaliga uppvärmningssystem minimeras

MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR har gjorts i Ystad mel-
lan 1992 och 2002 på en mätstation med upptagning från
ett större område från Tobaksgatan till Hamngatan. Bl.a.
mättes föroreningarna kvävedioxid, svaveldioxid och ozon.
Resultatet från mätningarna visar på minskade halter av
svaveldioxid och kvävedioxid sedan mätstarten 1992. Detta
beror troligen på den ökade andelen katalysatorförsedda
personbilar.

Från 2005 och framåt har en livlig debatt förts om utsläp-
pen från färjetrafiken. Krav på åtgärder har framförts till
kommunen och Länsstyrelsen och detta har resulterat i en
utredning som visade att det finns fortsatta behov av luft-

mätningar. I april år 2006 startades därför ett nytt program
för luftmätningar. Mätningar av kvävedioxid och svaveldi-
oxid görs på fem punkter i Ystad, samt av partiklar på en
station.Valet av mätplatser grundade sig på var man kan
förvänta sig höga värden samt platser där många människor
vistas och bor.

Hitintills visar luftmätningarna i Ystad att kvävedioxid- och
svaveldioxidhalterna ligger under tillåtna gränsvärden,
medan halterna av partiklar under några dygn har varit
höga och överskridit gränsvärdet för gällande miljökvali-
tetsnorm*. Den övre utvärderingströskeln** för partiklar
har också överskridits ett antal gånger. Detta är tillåtet ett

*Enligt 5 kapitlet i miljöbalken skall en miljökvalitetsnorm ange de föro-
reningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan
fara eller olägenhet av betydelse  eller som miljön eller naturen kan belas-
tas med utan fara för påtaglig olägenhet. Miljökvalitetsnormen anger

gränsvärdet för lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt område.
** Under gränsvärdet finns dessutom utvärderingströsklar som anger att
mätningar och utredningar bör utföras för att klargöra vad som orsakar
höjningen.

Lokala mål



mindre antal gånger per år, men eftersom det kan finnas
risk och olägenhet för människors hälsa och olägenhet för
miljön har en fördjupad analys startats upp. Genom sprid-
ningsberäkningar försöker man få en bild av föroreningskäl-
lornas spridning och vilka halter de bidrar med. Sprid-
ningsberäkningarna tillsammans med mätningar ska sedan
ligga till grund för en utvärdering av luftsituationen i Ystad
samt vara underlag för eventuella åtgärder för att minska
föroreningarna i luften. Partiklarna, som noterats i luften
kan komma från hamnverksamheten och färjorna men
också från någon annanstans, t.ex. från verksamheter på
andra sidan Östersjön.

YSTAD HAMN är en viktig trafikpunkt, dels för transporter-
na på sjön, dels för transporterna till och från
hamnen. Ur miljösynpunkt skulle det vara bäst
om transporterna till och från hamnen kunde ske
huvudsakligen med järnväg, men de sker huvud-
sakligen med lastbil istället, se diagram 1 till
höger. Detta beror på att järnvägstrafiken för till-
fället inte är konkurrenskraftig i förhållande till
lastbilarna och inget tyder för närvarande på
någon förändring.

Under åren 2005 – 2007 anlöpte 3 247, 3 428
respektive 3 067 Polen- och Danmarksfärjor
samt konventionella lastfartyg hamnen i Ystad.
Förklaringen till minskningen 2007 är att ett av
rederierna flyttade över en av sina färjor till
Trelleborg och samtidigt satte in ytterligare en
färja på denna sträcka i slutet av år 2006. Planer
finns nu på en utvidgning av hamnen för att öka
verksamheten där, något som har diskuterats liv-

ligt i olika sammanhang. I samband med miljöprövningen
för en utvidgning av hamnverksamheten har det gjorts
ytterligare mätningar av luft, partiklar och buller. Den mest
betydande miljöpåverkan från hamnen är buller och avgas-
utsläpp. Med bättre teknik hoppas man råda bot på detta
och minska utsläppen även om trafiken ökar. Planer finns
bl.a. på att ordna så att fartygen kan anslutas till el från land
för de båtar som ligger inne i hamn en längre tid. Detta
kommer att minska bullernivån för kringboende samtidigt
som avgasutsläppen minskas till ungefär hälften eftersom
färjorna då inte behöver ha sina motorer igång.

Diagram 1. Transport med lastbil respektive järnväg. Den huvudsakliga transpor-
ten av gods, till och från hamnen, sker med lastbil. Under 2005 och 2006
ökade godsmängden med avseende på såväl gods- som fordonsvolymer för
att under 2007 åter minska. 
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detta har Ystads kommun 2007 undvikit att släppa ut 37 ton
koldioxid
� Ca 95 % av bränslet till fjärrvärmeverket ska baseras på
förnyelsebar energi (Gäller år 2010). –Genomfört
� En trafikplan för tätorten Ystad tas fram. – Togs fram 2004
av dåvarande Teknik- och Fastighetsnämnden
� Bilburen genomfartstrafik i centrum ska minskas i enlighet
med trafikplanen. – Genomfört
� Kommunen verkar för samordning mellan olika trafikslag
och ökad turtäthet med tåg och buss i hela kommunen, samt
att kollektivtrafik till Sturups flygplats införs. – Flygbuss
Svedala – Sturup, med anslutning till tåg,  finns där kommu-
nen går in och täcker underskott
� Regler ska tas fram för tjänsteresor, som bl.a. syftar till att
minska resandet med bil och flyg. – Framtaget underlag finns,
men regler är inte antagna
� Genom information och propaganda ska fler stimuleras till
att cykla, samåka eller åka kollektivt till och från arbetet m m.
– Genomfört
� Kommunen ska medverka i Region Skånes och
Vägverkets arbete med att vidareutveckla och genomföra pro-
gram för ”mobility management” för Skåne, vilket innebär att
man genom en tidig planering av resor, minskar transporter
och efterfrågan på transporter samt minskar transportsek-
torns miljöbelastning. Ett mål är att flytta över gods till järn-
väg. – Pågående
� En tydlig skyltning och information ska göras av gång- och
cykelvägar i kommunen. – Pågående
� 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. – Cykelplan finns för Ystads tätort. Cykelvägar finns
också mellan Ystad –  Svarte, Ystad – Hedeskoga och Ystad –
Nybrostrand
� En fortsättning på cykelvägen öster om Ystad ska anläg-
gas utmed kustvägen. – Arbete pågår med cykelvägen
Nybrostrand - Köpingebro
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Teknik- och Fastighetsnämnden tog år 2004 fram
Trafikplan för Ystads tätort, som ska ersätta den gamla tra-
fikplanen från 1990. Syftet med trafikplanen är att den skall
användas som underlag för planeringen av gång- och cykel-
trafik, kollektivtrafik och biltrafik i staden. Ett av målen i
planen, som är gemensamt med miljöhandlingsprogrammet,
är att de centrala delarna i Ystad tätort skall avlastas från
genomfartstrafik. Detta är något som delvis lyckats, d.v.s.
man har fått bort genomfartstrafiken från innerstaden men
något som man inte räknat med är att man samtidigt fått en
kraftig ökning av trafiken på Lilla Norregatan.

Trafikflödena mäts regelbundet sedan många år på 70 olika
punkter i Ystad tätort, se diagram 2, till vänster. Under år
2007 var antalet bilar som passerar mätpunkterna under ett
dygn 312 500, vilket är något lägre än år 2006. Men man
kan inte dra för stora slutsatser av skillnaden, då tillfälliga
faktorer påverkar mätresultatet. Huvudsyftet med mätning-
arna är att man vill få en översiktlig bild av trafikflödet
genom staden och vad man klart kan se från mätningarna
är att trafiken totalt har ökat i staden. Det var drygt 40 000
fler fordon som passerade mätpunkterna år 2007 jämfört
med år 1992.

PROJEKTET YSTADMATS är en av många av de åtgärder
som finns med i miljöhandlingsprogrammet.YstadMaTs är
ett miljöanpassat transportsystem som startades upp under
år 2005. Ett miljöanpassat transportsystem innebär att trafi-
ken är anpassad så att den inte förstör miljön och männi-
skors hälsa. En rapport har tagits fram för 2005 – 2007 med
nulägesbeskrivning och ett åtgärdsprogram. Fram till och
med sommaren 2007 fanns projektanställd personal anställd
vid kommunen som drev genomförandet av projektet.

Åtgärder som har genomförts inom ramen för projektet
YstadMaTs:

❍❍    Projekt Smart Trafikant var en kampanj under år 2006 –
2007 då fyra vänliga representanter från Ystads kommun,

Vägverket och intresseorganisationen NTF besökte Ystads
resenärer i deras hem för att informera om hur man kan
förändra sitt resande och bli mer miljövänlig. Personer som
körde bil regelbundet blev erbjudna att förändra sitt resbe-
teende. De kunde välja mellan två olika alternativ. Det ena
alternativet var s.k. testresenärer som fick testa på att åka tåg
eller buss gratis under en månads tid istället för att köra bil.
Det andra alternativet var s.k. Hälsotrampare som fick en
cykelhjälm, ett regnställ och en cykeldator (värde ca 1200
kronor). Projektet sponsrades av Vägverket.

❍❍    En cykelkarta har tagits fram för Ystads tätort. Kartan
visar cykelvägarna i tätorten och på baksidan av kartan
finns nyttig information om cykling.

❍❍    Skyltningen av cykelvägarna i staden har förbättrats.

❍❍    Sparsam körning eller ecodriving har erbjudits kommu-
nens anställda. Syftet är att genom en speciell körteknik
minska bränsleförbrukningen och utsläppen av ohälsosam-
ma och farliga avgaser. En positiv bieffekt är att man samti-
digt minskar körkostnaderna. En broschyr om sparsam kör-
ning m.m. har också tagits fram.

❍❍    En utvärdering av kommunens fordonspark med avse-
ende på miljöstatus har genomförts.

❍❍    Miljöbilar - Under 2007 skaffades ca 65 nya leasingbilar
till kommunen. De flesta av bilarna är klassade som miljö-
bilar enligt Vägverkets definition. I första hand har fordon
drivna med biogas valts. I den mån detta inte varit möjligt,
beroende på avståndet till tankställe, har kommunen valt
bensindrivna fordon som drar under 0,5 l/mil och släpper
ut mindre än 120 mg CO2 . Det har då handlat om små
bilar eller hybridbilar.Vid upphandlingen har hänsyn också
tagits till material i däck m.m. Som stöd i upphandlingen
har den ännu ej antagna fordonspolicyn (utarbetades under
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Diagram 2. Diagrammet visar medelvärdet för trafiken under ett dygn
för samtliga 70 mätpunkter i Ystad tätort. Mätningarna görs från april
till november vid minst 3 tillfällen på varje mätpunkt.

Antal bilar (tusental) Trafikplaneringen ska leda till begränsning av genomfartstrafiken i tätorterna



Den kollektivtrafik som erbjuds invånarna i Ystad och
pendlarna till och från Ystad är tåg, regionbussar och lokal-
bussar. Förändringen över tiden med avseende på antalet
resenärer illustreras med diagrammen nedan som visar sta-
tistik för resande på tågsträckorna Ystad–Malmö och
Ystad–Simrishamn. Man kan tydligt se att antalet resande
ökat på sträckan Ystad–Malmö efter år 1996 då banan
elektrifierades och turtätheten ökade. Detsamma gäller för
sträckan Ystad–Simrishamn som elektrifierades och fick
ökad turtäthet under 2003. Här har resandet mer än för-
dubblats sedan 2001. I genomsnitt reser Ystadbor och
pendlare dagligen drygt 5 000 resor med tågen, nästan 3
000 med regionbussarna och nästan 800 med lokalbussar-
na.

ETT NYTT NYCKELTAL har tagits fram för 2007 som visar
på antal resor med kollektivtrafik per invånare och år
(resor/invånare). För Ystads kommun är detta 115

resor/invånare under 2007. Motsvarande genomsnittliga
värde för ekokommunerna är 68 resor/invånare.

9Frisk luft/Bara naturlig försurning

2006) använts. Genom övergången till miljöbilar har Ystads
kommun år 2007 undvikit att släppa ut 37 ton koldioxid.

❍❍    Miljöbilsparkering - 334 stycken, som kör med miljöbil,
har fått tillstånd att parkera gratis på kommunens allmänna
parkeringsplatser.

❍❍    Barns resor och skolvägar är ett projekt som pågått under
2007. Ett antal utvalda skolor har besökts och skolbarnen och
barnens föräldrar har fått berätta om vilken väg barnen
använder till och från skolan. Syftet med detta är att kom-
munen sedan ska kunna ta fram ett åtgärdsprogram för säkra-
re och trevligare skolvägar.

Förutsättningar skapas så att kollektiva trafiklösningar ökar
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Antal av- och
påstigningar

Antal av- och
påstigningar

0
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Diagram 3. Resande med pågatågen. Diagrammet visar ett medel-
värde för totala antalet av- och påstigningar en höstvardag på
stationerna längs tågsträckan Ystad – Malmö. 
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Diagram 4. Resande med Österlenbanan. Diagrammet visar ett medel-
värde för totala antalet av- och påstigningar en höstvardag på sta-
tionerna längs tågsträckan Ystad – Simrishamn.

Övriga stationer
Svarte- och Ystadstationer

Övriga stationer
Ystad och Köpingebro

Demonstration av biogastankning. En av kommunens biogasbilar.
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Ystads kommun har ca 3,5 mil separata cykelvägar. Från
Ystad tätort finns förbindelser till Hedeskoga, Nybrostrand
och Svarte, samt mellan Köpingebro och Nybrostrand.

Mellan övriga byar och Ystad saknas däremot separata
cykelleder, men önskemål finns bl.a. om fortsatt cykelväg
från Hedeskoga fram till Sövestad.

Ett väl fungerande cykelvägnät ska utvecklas

Läs mer om luftmätningarna
och hamnens verksamhet på:

www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Natur & Miljö > Miljö-
och hälsoskydd > Miljöskydd >
Luftkvalitetsmätningar i Ystad - senaste mätre-
sultaten 
Välkommen till Ystad > Näringsliv & Företag >
Kommunägda företag > Ystad Hamn Logistik AB
> Läs om Baltic Basin > Miljö

Läs mer om YstadMaTs på:

www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Bo & Bygga > Teknisk
service > Gator, vägar, trafik och parkering >
YstadMaTs

Uppgiftslämnare:

Håkan Wettergren (Samhällsbyggnad, Miljö-
avdelningen)
Lars Börjesson (Ystad Hamn Logistik AB)
Hans-Olov Ivarsson (Ystad Hamn Logistik AB)
Margaretha Ohlsson (Ystad Hamn Logistik AB)
Anders Reinetz (Samhällsbyggnad, Trafik-
enheten)
Lennart Kjellander (Ledning o Utveckling)
Anders Jönsson (Skånetrafiken)
Mats Améen (Skånetrafiken)

Foto, s 9: E.ON
Foto, s 10: Christer Persson (Samhällsbyggnad,
Plan o Bygg)

�

�

Sommaren 2008 blev den efterlängtade cykelvägen klar mellan Köpingebro och Nybrostrand. Den vackra cykelbron över Nybroån bjuder
cyklisterna på en säker överfart och en estetisk upplevelse.



Det pågår ett samverkansprojekt mellan SÖSK- kommu-
nerna, för att bilda en gemensam organisation för VA-verk-
samheterna. Syftet med detta är att säkra den framtida vat-
tenförsörjningen i regionen. Idag förses huvuddelen av
kommunens invånare med konsumtionsvatten från de två
produktionsanläggningarna Nedraby och Glemmingebro.
Dricksvatten till Ystads kommun kommer huvudsakligen
från grundvattentäkten i Fyledalen vid Nedraby, som för-
sörjer ca 20 000 av kommuninvånarna.Vattenverket i
Skårby fungerar numera som tryckstegringsstation och
reservvattenverk och vattentäkten i Stora Herrestad används
till kylvatten för industri.

I genomsnitt använder en person ca 180 l vatten per dygn.
Mängden vatten som årligen säljs, från kommunens vatten-
verk, uppgår till ca 2,8 miljoner m3 per år. I denna siffra
ingår också vatten som säljs till Tomelilla och Sjöbo kom-
muner.Variationen mellan åren är visserligen liten, men
under år 2007 har vattenanvändningen per abonnemang
och dygn minskat något jämfört med tidigare år.

Dricksvattnet i kommunen har god kvalitet, men eftersom
halten av järn och mangan är hög, liksom vattnets hårdhet,

filtreras och avhärdas det innan det når konsumenterna. För
att kontrollera vattnets kvalitet finns fastställda egenkon-
trollprogram för samtliga vattenverk. Enligt dessa tas prov
kontinuerligt på vattnet för att konstatera att det inte finns
ämnen som inte hör hemma i vattnet.Tre olika bedöm-

11Grundvatten 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:
● Grundvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd skall tryggas också för kommande generationer.
● Kemisk bekämpning inom vattenskyddsområden skall minskas.
●Vattenläckaget från vattenledningarna ska minimeras.

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet under mil-
jömålet Grundvatten av god kvalitet, som har startats
upp, pågår och har avslutats t.o.m. år 2007

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

Grundvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd
skall tryggas också för kommande generationer

Vattentornen i Ystad.



12 Grundvatten av god kvalitet

ningar finns: tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.
År 2006 togs105 st. mikrobiologiska prov och 100 st.
kemiska prov. År 2007 var motsvarande antal 113 st. mikro-
biologiska prov och 79 st. kemiska prov. 99 % av proven var
tjänliga och 1 % tjänliga med anmärkning. Prov tjänliga
med anmärkning berodde på för hög hårdhet samt hög
manganhalt.

Tillgången på vatten varierar under året. På hösten fyller
höstregnen på magasinen, på sommaren kan det börja sina i
brunnar, eller vattnet kan bli sämre.Vid förändringar i kli-
matet påverkas både mängden grundvatten och kvaliteten.

Under 2006 och 2007 uppgick läckaget från vattenledning-
arna till ca 23 % liksom år 2005. Utbyte av vattenledningar
genomfördes för ett belopp av 1 000 000 kr, som är det
årliga anslaget.VA-avdelningen arbetar med att spåra och

åtgärda läckage, 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.

För att skydda våra vattentäkter finns skyddsområden,
skyddsbestämmelser och beredskapsplaner upprättade. Det
är viktigt att snabbt meddela om olyckor sker i de områden
där vattenskydd gäller. Det är normalt inte tillåtet att
använda kemiska bekämpningsmedel eller annat som kan
skada vattentäkten inom vattenskyddsområden och skydds-
avstånd enligt 5 och 6 §§ i Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsme-
del skall noga beaktas. Miljö- och Byggnadsnämnden antog
år 1999 en policy för spridning av kemiska bekämpnings-
medel inom skyddsområde för vattentäkt. Denna innebär
att spridning av bekämpningsmedel på gårdsplaner, vägre-
nar, gatumark och banvallar inom skyddsområde för vatten-
täkt inte får ske. För övriga områden, som åkermark kan
man få dispens om spridningen görs under kontrollerade
former och efter noggranna förhållningsregler. Enligt kom-
munens miljömål ska kemisk bekämpning inom vatten-
skyddsområden minska.Arbete har påbörjats för att få mer
kunskap om förhållandena. I en första etapp kommer
utökad provtagning att utföras inom vattenskyddsområden.
Miljöavdelningen håller på att ta fram ett kontrollprogram
för detta.

BEVILJADE DISPENSER - År 2006 och 2007 fick 9 lantbruks-
enheter dispens för att använda kemiska bekämpningsmedel
inom vattenskyddsområden i Ystads kommun. Detta gällde
vattentäkterna Stora Herrestad, Glemminge samt del av
Stenby vattentäkt som försörjer Tomelilla kommun. Vatten-
täkten i Nedraby, som till minst 90 % försörjer Ystads kom-
mun, ligger i Tomelilla kommun och därför handläggs dis-
penser där av Tomelilla kommun. Här har beviljats dispens
till en lantbruksenhet.Tillståndet utfärdades 2007 och gäller
till 2010.Vid bedömningen om dispens tas hänsyn till mar-
kens genomsläpplighet, mullhalt, pH och om odlingarna
kan betraktas som kemikalieintensiva. Förutom ämnets
egenskaper, är markförhållanden på spridningsplatsen vikti-
ga för den bedömning som görs av riskerna för läckage av
växtskyddsmedel till grundvatten. Kännedom om mark-
egenskaper och hur vattnet rör sig i marken är här viktigt
för att man ska kunna göra en korrekt bedömning, men
det finns brister i underlaget för att kunna göra detta på ett
adekvat sätt.

Kemisk bekämpning inom vattenskyddsområden skall minskas

Vattenläckaget från vattenledningarna 

Läs mer om avlopp och dricksvatten på:

www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Bo & Bygga > Teknik >
Vatten och Avlopp
Välkommen till Ystad > Natur & Miljö > Miljö- och
hälsoskydd >Livsmedel/dricksvatten > Dricksvatten

Uppgiftslämnare:

Ingemar Ek (Samhällsbyggnad, Vatten och Avlopp)
Christina Molin (Samhällsbyggnad, Vatten och
Avlopp)
Christian Walient (Samhällsbyggnad,
Miljöavdelningen)
Carl Johan Bernelid (Samhällsbyggnad,
Miljöavdelningen)
Jan Erik Sundin (Samhällsbyggnad,
Miljöavdelningen)
Anna Eriksson (Tomelilla kommun, Miljöavdelningen) 
Bengt Olsson (Samhällsbyggnad, Plan o Bygg)

Foto, s 11: Jens Persson, JP Ljud
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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 under mil-
jömålet Levande sjöar och vattendrag, som har star-
tats upp, pågår och har genomförts eller delvis
genomförts t.o.m. år 2007.

� I kommunens naturvårdsprogram pekas speciellt skydds-
värda vattendrag och sjöar ut. Samtidigt ges förslag på
skötsel och bevarandeåtgärder. – Underlag till naturvårds-
programmet finns
� Kommunen deltar i mellankommunalt samarbete för prov-
tagning i Nybroån. – Pågående
� Provtagning i kommunens mindre vattendrag ska utökas
från 6 ggr till 12 ggr/år. – Provtagning görs varje månad från
2007
� Vid ny bebyggelse ska, där så är möjligt, mängden dag-
vatten som når avloppsnätet reduceras genom infiltration av
dagvatten på tomtmark och allmän plats (lokalt omhänderta-
gande av dagvatten = LOD). – Detta görs
� Allmänheten ska informeras om att inom kommunen gäl-
ler följande: Där det är praktiskt möjligt ska dagvatten i för-
sta hand, vid nybyggnad, tas omhand lokalt (LOD). – Detta
görs

Värdefulla vattendrag och sjöar skall ha ett långsiktigt skydd

I kommunen finns två större sjöar - Krageholmssjön och
Ellestadsjön, samt fem åar. Större delen (80 %) av kommu-
nen avvattnas till Östersjön via åarna.Vattendragen har en

mycket god buffrande förmåga, som framför allt beror på
att de rinner fram i kalkrika marker med lättvittrade jordar-
ter.

Levande sjöar och vattendrag 13

Vy över Ellestadsjön.
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*Inom strandskyddsområdet är det förbjudet enligt 7 kap 16 § MB att:
❍ uppföra nya byggnader.
❍ ändra byggnader så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål
än de tidigare har använts till.
❍ utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för bebyggelse
som avses i ovanstående punkter.

❍ utföra andra anläggningar eller anordningar som hindrar eller avhåller
allmänheten att beträda ett område där de annars skulle ha fått färdas fritt
eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för växt- och djurarter.
❍ vidta andra åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för växt-
och djurlivet.

Krageholmssjön och Ellestadsjön räknas tillsammans med
Svartån som nationellt speciellt värdefulla och Nybroån
räknas som regionalt värdefull. De båda sjöarna är också
utpekade som Natura 2000 områden samt riksintressanta
för naturvård och rörligt friluftsliv. Även Svartån med
Skönadalsdammen och Nybroån ingår i större områden av
riksintresse för naturvård. Krageholmsjön, Ellestadsjön med
omgivning, Svartåns dalgång och Fyledalen är områden
som tidigare haft landskapsbildsskydd enligt 19 § Natur-
vårdslagen, en lag som gällde innan Miljöbalken trädde i
kraft. Numera behandlas dessa områden som naturreservat

(4 § Miljöbalken) med de föreskrifter som bestämdes när
områdena avsattes gäller. Naturreservat bildas med syfte att
bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för rörligt
friluftsliv. Andra vattendrag, mindre sjöar och dammar är
lokalt värdefulla för kommunen och för att säkra männi-
skors möjlighet att bedriva friluftsliv och för att bevara
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet
är stränderna skyddade med strandskydd enligt
Miljöbalken*.
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Läckage av närsalter till vattendrag skall minskas

Möjligheten att omhänderta dagvatten lokalt skall prövas i första hand

Kommunen deltar i Nybroåkommittén som har hand om
provtagningar i Nybroån. Provtagningen i kommunens
mindre vattendrag sköts av kommunens miljöavdelning. I
Nybroån tas prov varannan månad på 5 provpunkter i ån,
på 3 av stationerna tas prov varje månad och på de andra 2
varannan månad.T.o.m år 2006 togs prov varannan månad i
de mindre åarna men under 2007 har provtagningen ut-
ökats till varje månad. Mängden närsalter som transportera-
des totalt från åarna under 2006 var höga när det gäller fos-
for och kväve och organiskt material (TOC) men under
2007 var värdena betydligt lägre. Uttransporten av närsalter
och organiskt material är kopplad till ett stort antal fakto-
rer, som jordmån, omgivande markanvändning, utsläpp från
närliggande verksamheter, fördelningen av nederbörd under

året m.m.Vattenflödet i vattendragen är dock det som
påverkar mest, genom det läckage av närsalter som uppstår
vid översvämningar av omgivande marker och erosion av
åbotten. Detta illustreras bäst i ett diagram som visar varia-
tionen av nederbörd jämfört med transporten över ett år.
Kopplingen finns, men framgår mindre tydligt, när det sam-
manlagda årsmedelvattenflödet jämförs med årstransporter-
na över flera år, se diagrammen 5 och 6 här nedan.Totalt
transporterades 18,8 ton fosfor och 1491 ton kväve år 2006
ut i havet från åarna. Motsvarande siffra för 2007 var 10,75
ton totalfosfor (Tot-P) och 1010 ton totalkväve (Tot-N).
Transporten av organiskt kol (TOC) var 1554 ton år 2006
och 1462 ton år 2007.

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak,
gator och andra hårdgjorda ytor. I Ystad prövas flera meto-
der att ta hand om dagvattnet: infiltration, översilning och
fördröjning. Kommunen har också infört regeln att dagvat-
ten i första hand ska tas om hand på den egna tomten då
nya områden bebyggs. Detta kallas lokalt omhändertagande
av dagvatten (LOD). Den senaste platsen där LOD använts
är ett område i västra delen av Nybrostrand. Här ska fastig-

hetsägarna själva ta omhand sitt dagvatten inne på tomt-
mark. Något annat alternativ finns inte. I andra områden,
där det kan vara svårt att ta hand om dagvattnet på tomt-
mark, t.ex. där det brukar vara problem med översvämning
eller dåliga infiltrationsmöjligheter, kan fastighetsägarna få
hjälp av kommunen att sätta fördröjningsmagasin. Under
2006 -2007 har inga nya magasin satts.
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Diagram 5. Årstransport av totalfosfor (tot-P) från kommunens åar i
relation till årsmedelvattenföringen i Nybroån.
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Diagram 6. Årstransporterna av totalkväve (tot-N) från kommunens åar i
relation till årsmedelvattenföringen i Nybroån.
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Läs mer om dagvatten på:

www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Bo & Bygga > Teknik >
Vatten och Avlopp > Avlopp och avloppsvatten >
Dagvatten

Läs mer om vattendragkontroll
av kommunensmindre vattendrag på:

www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Natur & Miljö > Miljö- och
hälsoskydd > Miljöskydd > Vattendragskontroll

Läs mer om provtagningarna i Nybroån:

i årsrapport för Nybroån 2006 och 2007
(Pelagia Miljökonsult AB)

Uppgiftslämnare:

Christian Walient (Samhällsbyggnad,
Miljöavdelningen)
Siv Bengtsson-Lindsjö (Samhällsbyggnad,
(Plan o Bygg)
Lars Mellberg (Samhällsbyggnad, Vatten och Avlopp)
Torbjörn Johansson (Pelagia Miljökonsult AB)

�
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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 under mil-
jömålet Myllrande våtmarker, som har startats upp,
pågår och har genomförts eller delvis genomförts
t.o.m. år 2007.

� I kommunens Naturvårdsprogram pekas speciellt skydds-
värda våtmarkerna ut. Samtidigt ges förslag på skötsel och
bevarandeåtgärder. – Underlag finns till naturvårdsprogram.
� Kommunen ska medverka till att de redan kända, mest
värdefulla våtmarkerna i kommunen skyddas, i enlighet med
vad som kommer att framgå i naturvårdsprogrammet.

Underlag finns till naturvårdsprogram

� I Naturvårdsprogrammet ges förslag på var nya våtmar-
ker är önskvärda och lämpliga. – Underlag finns
� Kommunen ska, i samband med exploatering, vidta
åtgärder för att kompensera markavvattning eller ingrepp i
befintliga våtmarker. – Grodtunnlar kommer att anläggas i
anslutning till dammarna vid Källesjö

Befintliga, skyddsvärda våtmarksområden bevaras och vårdas

Våtmarker är ett samlingsnamn för flera fuktiga och blöta
naturtyper, som myrar, sumpskogar, strandmiljöer, fuktängar
och småvatten. Det finns ca 300 mindre sjöar/dammar/våt-
marker i kommunen. Speciellt i kommunens västra delar
finns många s.k. småvatten. Ett småvatten är en mindre vat-
tensamling med vattenspegel hela året.Alla småvatten och
våtmarker i jordbruksmark är skyddade enligt Miljöbalken

genom s.k. biotopskydd. Detta innebär att det inom dessa
områden inte får bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder
som kan skada naturmiljön. För att säkra människors möj-
lighet att bedriva friluftsliv och för att bevara goda livsvill-
kor på land och i vatten för djur- och växtlivet är stränder-
na skyddade med strandskydd enligt miljöbalken, se förra
avsnittet ”Levande sjöar och vattendrag”, sidan 13.

Öka våtmarksarealen i kommunen

Ystads kommun deltar i Kävlingeåprojektet som är ett sam-
arbetsprojekt mellan nio kommuner i Kävlingeåns avrin-
ningsområde. Projektet är inriktat på att anlägga dammar
och våtmarker i Kävlingeåns avrinningsområde. Syftet med
detta är att minska miljöproblemen i vattendragen och sjö-
arna, minska transporten av näring till havet, gynna den
vilda floran och djurlivet samt öka tillgängligheten i land-
skapet för människor. Sammanlagt har 213 ha nya dam-
mar/våtmarker skapats inom projektet t.o.m. 2007. Fyra av
dammarna ligger i Ystads kommun.

I kommunen har också anlagts dammar med statliga anslag
på privat mark på initiativ av privata markägare under 2006

- 2007. Syftet med stöden till dessa våtmarker och småvat-
ten är att minska växtnäringstransporten från jordbruks-
mark till sjöar, vattendrag och havet samt att gynna den
biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Kommunen får
oftast möjlighet att lämna synpunkter på de våtmarkspro-
jekt som planeras på privat mark. Oftast har dessa synpunk-
ter tagits väl emot. De synpunkter som framförs från kom-
munen har bl.a. varit att anläggningarna ska passa väl in i
landskapet och att eventuella uppgrävda schaktmassor ska
läggas ut så att de smälter in i landskapet, d.v.s. jämnas ut
jämnt  och mjukt i maximalt 0,5 m djupa lager och inte
läggas ut så att de bildar vallar eller högar.
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I det centrala grönområdet i stadsdelen Västra Sjöstaden har
anlagts en större våtmark. Denna består av en bäck, en
översilningsyta och två dammar. Den ca 300 m långa,
grunda bäcken mynnar först i en mindre damm, där jord-
partiklar kan sedimentera. Därefter kommer en översil-

ningsyta innan vattnet når den större dammen. Dammens
vattenyta är drygt 2000 m2, se bilderna nedan.

Flera av de anlagda våtmarkerna kommer att öka den bio-
logiska mångfalden och bli ett värdefullt tillskott i landska-
pet.

Dammen byggs i Västra Sjöstaden, oktober 2005 Dammen i Västra Sjöstaden, maj 2008
Läs mer om dagvatten på:

http://www.jordbruksverket.se/
www.m.lst.se

Uppgiftslämnare:

Emilie Björling, (Projektsamordnare i
Kävlingeåprojektet)
Jens Morin (Länsstyrelsen i Skåne län,
Vattensektionen, Miljöavdelningen)
Lars Mellberg (Samhällsbyggnad, Vatten och Avlopp)
Christian Walient (Samhällsbyggnad,
Miljöavdelningen)
Siv Bengtsson-Lindsjö
(Samhällsbyggnad, Plan o Bygg)

Foto, s 17: Lars Mellberg (Samhällsbyggnad, Vatten
och Avlopp)
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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 under mil-
jömålet Hav i balans samt Levande kust och skär-
gård, som har startats upp, pågår och har avslutats
t.o.m. år 2007

� Kommunen deltar i det mellankommunala samarbetet
med provtagning i Östersjön (Sydkustens
Vattenvårdsförbund). – Pågående
� En inventering görs över behovet av informationstavlor i
anslutning till naturområden. Flerspråkiga informationstavlor
ska sättas upp vid parkeringsplatser i anslutning till välbe-
sökta naturområden. – Skyltar kopplade till
Pilelandsprojektet har satts upp. Informationen är anpassad
till den plats skylten står på.  På Länsstyrelsen pågår arbete
med att se över informationstavlor för skyddade områden,
med text också på engelska och tyska
� Information om naturens mångfald och vilka regler som
gäller om allemansrätten ska finnas på kommunens hemsi-
da. Samma information ska också finnas i form av broschy-
rer på turistbyrån, bibliotek m.m. – Broschyrer på olika språk
finns på turistbyrån. Broschyrer och material på bibliotek ses
över
� I Översiktsplanen och Naturvårdsprogrammet för Ystads
kommun ska speciellt skyddsvärda områden längs kommu-
nens kust pekas ut. – Underlag finns till naturvårdsprogram-
met
� Kommunen ska verka för att framtida åtgärder och eko-
nomiska insatser beträffande stranderosion ska läggas på
statlig myndighet. – Pågående
� En policy om stranderosion ska tas fram. – Pågående
� En miljökonsekvensbeskrivning ska göras innan ytterliga-
re åtgärder sätts in mot stranderosion t.ex. i form av hövder

Medverka till att Östersjöns produktionsförmåga bevaras

Lokala mål

Ystads kommun är medlem i Sydkustens Vattenvårds-
förbund.Vattenvårdsförbundet, som har medlemmar från
både företag och kommuner, bildades år 1992, och har
sedan 1993 utfört undersökningar längs den skånska syd-
kusten. Syftet med mätningarna är att studera miljötillstån-
det och att både kommuner och industrier ska få underlag
till åtgärder som kan ge en förbättrad kustmiljö. Mätning-
arna görs i vattnet och på havsbotten. I vattnet mäts vatten-
temperatur, salthalt, syrehalt och näringsämnen av olika
kväve- och fosforföreningar samt kisel, liksom havsström-
marnas riktning och hastighet, samt mikroskopiska havsväx-
ter (växtplankton). På havsbotten studeras både växt- och
djurliv. Inventering av växtplankton, makroalger (alger som
man kan se för blotta ögat, t.ex. blåstång) bl.a. vid
Kåseberga, ålgräs och bottenfauna samt undersökning av
fintrådiga alger utförs också.Vart tredje år analyseras också
halterna av miljögifter i blåmusslor vid Svarte,Abbekås och
Stavsten.

Sammanfattningsvis visar mätningarna för perioden 2005-
2007, enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, klass-
ningen ”måttlig status”. Bedömningen baseras på en sam-
manvägning av data för totalkväve, nitrat, totalfosfor, och
fosfat. Klorofyll och syrehalter visade däremot på ”hög sta-
tus” för perioden 2005-2007. De olika klasserna är hög,
god, måttlig, otillfredsställande och dålig miljöstatus. Målet
är att nå god miljöstatus år 2015.

För södra Östersjön som helhet var blomningen av blågöna
alger liten under 2007 i motsats till förhållandena 2006, då
den största blomningen under mätperioden uppmättes.
Trenden för hela mätperioden visar på en minskning av
växtplankton.Vid provstationen vid Kåseberga varierade de
fastsittande större algerna sågtång och blåstång i mängd
beroende på vattendjupet år 2007. Förekomsten var både
något högre och något lägre i jämförelse med tidigare år.
Förekomsten av fastsittande fintrådiga alger var visserligen
låg år 2007 men det fanns mycket lösa fintrådiga alger i
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och liknande. – Detta görs
� 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. – Finns
delvis med i översiktsplanen från 2005, underlag finns till
naturvårdsprogrammet
� Kommunen ska ha en bra planering och beredskap mot
oljeutsläpp till havs. – Oljeplan finns
� En skötselplan för de mest frekventerade stränderna för
bad och rörligt friluftsliv ses fortlöpande över med avseende
på behov av fortlöpande skötsel och underhåll. – Finns
framtagen
� En särskild utredning ska göras som behandlar befintliga
campingplatser, samt behovet av nya campingplatser i kom-
munen. – Utbudet av campingplatser räcker inte. Material
har tagits fram om krav som ställs på framtida camping

Bevara obebyggda stränders naturvärde/Bevara kustens biologiska mångfald

Begränsa stranderosionens negativa verkningar

Erosionen har under många år kraftigt påverkat stränderna
längs Ystads kuster. Utmed Löderups Strandbad har strand-
linjen förskjutits med upp till 350 m sedan år 1820, varav
huvuddelen sedan 1950-talet, och längs Sandskogen med
flera 10-tals m efter 1950-talet. Samtidigt har sandstranden
vuxit ut i havet vid Sandhammaren med över 100 m på
flera ställen. Strandlinjen har varierat över åren men det var
först på 1950-talet som man upplevde det som ett problem.
Naturliga processer som orsakar erosion är havsvågor och
havsytehöjning men även mänsklig aktivitet och olika
anläggningar utmed kusten påverkar var erosionen sker och
vilka konsekvenser den får.

ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA STRANDEROSIONEN har
genomförts under 2006 och 2007. Man har satsat på infor-
mation och olika typer av kustskyddande projekt.

❍❍    Under 2006 tog personal på kommunen fram en utställ-
ning om erosion och kustskydd. Utställningen, som var klar
i november 2006, visades i samband med en temadag om
erosion samtidigt som den visades för allmänheten.
Utställningen har sedan vid olika tillfällen varit utlånad till
olika företag och organisationer.

❍❍    I slutet av 2006 anlades tre friliggande vågbrytare i havet

Förutom strandskyddet som redovisades på sidan 13 finns andra bestämmel-
ser som kommit till för att säkerställa naturvärdena längs kusten.

NATURRESERVAT (enligt 4 § Miljöbalken) är områden som bildats med syfte
att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller
tillgodose behov av områden för rörligt friluftsliv. Sandskogen och
Sandhammaren är två sådana områden. Även områden som tidigare haft
skydd som naturvårdsområden enligt 19 § Naturvårdslagen, som gällde
innan Miljöbalken trädde ikraft, behandlas numera som naturreservat.
Hammars Backar – Kåsebergaåsen är ett sådant område. Detsamma gäller för
kustlandskapet väster om Svarte, kuststräckan öster om Svarte, samt Kabusa
– Nybrostrand, områden som tidigare haft landskapsbildsskydd enligt 19 §
Naturvårdslagen.

NATURA 2000-OMRÅDEN – är områden som är av riksintresse enligt
Miljöbalken och som genom ett långsiktigt skydd skall säkerställa att åtgär-
der eller verksamheter inom eller utanför Natura 2000 – området inte ska
skada värdena. Natura 2000 områden längs kusten är Sandhammaren –
Kåseberga- området och Ystads Sandskog.

Solnedgång vid kusten

vattnet och detta påverkade sannolikt de fastsittande större
algerna negativt. Mängden ålgräs vid stationen vid Ystad var
betydligt lägre 2007 än 2006. Detta beror troligen på den

stora sedimentförflyttningen orsakad av stormar. För att
vegetationen ska återhämta sig här krävs en tillbakatrans-
sport av sediment.



20 Hav i balans samt levande kust och skärgård

BADVATTENPROVER tas på 9 punkter längs Ystads kust.
Proven tas under tiden maj-augusti från Sandhammaren i
öster till Svarte i väster. Under 2006 togs 37 strandbadspro-
ver. 25 var tjänliga, 11 tjänliga med anmärkning och 1 var
otjänligt. 2007 togs 40 strandbadsprover. 12 var tjänliga, 23
tjänliga med anmärkning och 5 var otjänliga. 2006 kan räk-
nas som ett normalår med avseende på badvattnets kvalitet
medan 2007 var ett mindre bra år med många otjänliga
prover. Flera faktorer, som t.ex. regn, blåst och ansamling av

tång kan ha betydelse för provresultaten. En orsak till de
sämre värdena år 2007 är att det regnande mycket och stora
mängder nedsmutsat vatten ledes ut i havet genom diffusa
dagvattenutsläpp via t.ex. dräneringsdiken. Den ofta kraftiga
blåsten orsakade också att stora tångmassor revs loss från
havsbotten och sedan flöt iland och samlades på stränderna
där de låg och ruttnade. Något som också påverkade bad-
vattenkvalitén negativt.

Slå vakt om kommunens stränder för bad och rekreation

Läs mer om Sydkustens vattenvårdsförbund
och provtagningarna längs kusten på

www.vattenvardsyd.com/
www.toxicon.com/

Läs med om stranderosionen på

www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Bo & Bygga > Teknik > Park,
grönområden och stränder > Erosion
www.erosionsskadecentrum.se
www.swedgeo.se

Läs med om badvattenkvalitet på

www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Natur & Miljö > Miljö- och
hälsoskydd > Hälsoskydd > Badvatten

Läs mer om strandskydd,
naturreservat m.m. på

www.m.lst.se 
startsidan >Kartor_och_planeringsunderlag >
Karttjanster

Uppgiftslämnare:

Eva Ljungkvist (Sydöstra Skånes Räddningsförbund)
Katarina Anker-Kofoed (Kultur och Utbildning)
Per Olsson (Toxicon AB)
Erling Alm (Ledning o Utveckling)
Mona Ohlsson (Samhällsbyggnad, Avfallsenheten)
Christian Walient (Samhällsbyggnad,
Miljöavdelningen)
Siv Bengtsson-Lindsjö
(Samhällsbyggnad, Plan o Bygg)

Foto, s 19: Mona Ohlsson (Samhällsbyggnad,
Avfallsenheten)
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utanför Ystads Sandskog.Arbete pågår också med projekte-
ring och tillståndsansökningar för ytterligare två vågbrytare.
Ett arbete som beräknas pågå under två år.

❍❍    Bryggor utmed kuststräckan vid Sandskogen har totalre-
noverats. Bryggorna har uppförts tidigare som s.k. hövder
för att motverka erosion.

❍❍    Arbete pågår med en ny ansökan till regeringen om till-
stånd för att utföra ett strandfodringsprojekt. Projektet går
ut på att ny sand läggs ut där stranden minskat på grund av
erosion.

❍❍    Kommunerna inom Erosionsskadecentrum förbereder
mätningar av havsdjupet längs kusten med laserbathymetri.

❍❍    EU-projektet MESSINA har avslutats. Projektet, som

Ystads kommun varit engagerad i, har behandlat erosions-
problem i flera EU-länder.
❍❍    Ystads kommun deltar i SGI:s projekt ”Hållbar utveck-
ling av kustområden”.

❍❍    Under 2006 och 2007 har en policy för att förhindra
stranderosionen i kommunen tagits fram. Dokumentet har
benämnts Policy för förvaltning och skydd av kusten. Syftet
är att det ska bli ett styrdokument vid planering och/eller
åtgärder i kustzonen. Policyn beskriver kommunens riktlin-
jer för kustskydd och hur erosionsfrågan ska behandlas när
det gäller fysisk planering och samordning.

Policydokumentet omfattar också ett digert bakgrundsma-
terial och en åtgärdsplan med ansvarsfördelning. Policyn har
varit ute på remiss och kommer att behandlas av kommun-
fullmäktige under år 2008.
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Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet under mil-
jömålet Ingen övergödning, som har startats upp,
pågår och har avslutats t.o.m. år 2007

� Ca 100 gödselvårdsanläggningar inventeras årligen. –
Pågående
� Informationsmaterial om miljöanpassade odlingsformer
som KRAV, odling i balans, nätverket greppa näringen m.m.
delas ut av t.ex. miljöinspektörer vid ordinarie inspektionsbe-
sök. – Pågående, d.v.s. frågorna diskuteras vid inspektions-
besök
� Bräddning från kommunens reningsverk kontrolleras
enligt tillståndsbeslut. – Detta görs
� Kommunens egna utsläpp kontrolleras. – Detta görs
� En översyn görs av ledningsnätet genom inspektion med
t.ex. kamera. – Detta görs
� Gällande saneringsplan för ledningsnätet revideras. –
Pågående
� 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. – Pågående.
Efter omorganisationen på kommunen är det
Myndighetsnämnden som handlägger detta. Förutom kraven
i miljöbalken används bedömningsgrunderna som är fram-
tagna av miljösamverkan Skåne.
� Kommunen bör ha en restriktiv hållning då tillstånd för
anläggningar för djurproduktion och andra verksamheter
nära skyddsvärda naturområden ska prövas. – Detta görs

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

Åkermarken ska ha ett välbalanserat näringsinnehåll

Övergödning av mark och vattendrag kan orsakas av läck-
age av växtnäringsämnen från åkermark och genom nerfall
från luften. Detta påverkar vattenkvalitén och livsbetingel-
serna för växter och djur. Olika metoder prövas för att
minska övergödningen av mark och vatten.

GREPPA NÄRINGEN - Jordbruksverket, Lantbrukarnas
Riksförbund och Länsstyrelsen har startat informations-
och rådgivningsprojektet Greppa näringen med syftet att
stötta lantbrukarna med kunskap och verktyg så att kväve-
och fosforförlusterna minskar på ett kostnadseffektivt sätt.
Projektet syftar också till att göra användningen av växt-
skyddsmedel säkrare. Basen för arbetet är de nationella mil-
jökvalitetsmålen.

ODLING I BALANS är en annan modell för odling med mål-
sättningen att finna lösningar på uthållig odlingsteknik
inom det konventionella lantbruket i Sverige.Totalt finns
17 sådana testgårdar i Sverige. En av dessa finns i Ystads
kommun. Gården är kvalitets- och miljöcertifierad genom
Svenskt Sigill, ett kvalitetsmärke som garanterar att råvaror-
na har producerats på svenska kontrollerade gårdar i odling-

ar som lever upp till höga krav på säkra livsmedel, god dju-
romsorg, miljöansvar och öppna svenska landskap.

OLIKA MILJÖSTÖD betalas ut till brukare som genom sina
odlingsmetoder bidrar till en bättre miljö och minskat läck-
age av närsalter. Sådant stöd kan fås för minskat kväveläck-
age om man odlar fånggrödor eller bara bearbetar jorden
om våren. 4037 ha åkermark odlades i Ystads kommun på
detta sätt under 2006. En annan åtgärd som speciellt mins-
kar fosfortransporten till vattendrag är om skyddszoner
anläggs utmed vattendrag. 74 ha sådana zoner fanns utmed
vattendrag i Ystads kommun år 2006. Eftersom zonerna är
mellan 6 och 20 meter breda blir det, även om totala ytan
inte är så stor, långa sträckor utmed vattendragen.

EKOLOGISK ODLING - Som ett led i utvecklingen mot en
uthållig livsmedelsproduktion har regeringen föreslagit att
den certifierade ekologiska odlingen vid utgången av år
2010 bör uppgå till minst 20 procent av landets jordbruks-
mark. Ekologiskt lantbruk innebär odling och djurhållning
där man strävar efter en hög självförsörjningsgrad. Både när
det gäller växtnäring och foder utnyttjar man främst lokala
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och förnyelsebara resurser och lättlöslig handelsgödsel och
kemiska bekämpningsmedel har ersatts av andra åtgärder.
Vid ekologisk odling utgår också miljöstöd. År 2006 fanns
402 ha jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling
och 257 ha miljöcertifierad betesmark i Ystads kommun. År
2007 hade arealen minskat till 311 ha för ekologisk odling
medan den miljöcertifierade betesmarken hade samma areal
som tidigare.

Mullsådd - Sedan 2001 används en odlingsmetod kallad
”mullsådd” på Charlottenlund. Detta är ett odlingssystem
där marken odlas utan plog. Bearbetningen av marken är
grund och växtrester lämnas kvar på markytan. Den mindre
jordbearbetningen medför ett antal fördelar både ur ekono-
misk och miljömässig synvinkel. Odlingssystemet kräver en
mindre arbetsinsats, färre maskiner behövs och mindre kör-
ning medför minskade drivmedelskostnader. Marken packas

mindre och markstrukturen blir mera gynnsam för t.ex.
daggmask. Detta medför i sin tur mindre erosion, förbättrad
vatten- och jordkvalitet, minskat behov av bekämpning och
mindre bekämpningsmedel i naturen. Flera större gårdar på
kommunen har nu också börjat använd denna metod. Detta
skulle också kunna vara en metod att använda inom vatten-
skyddsområden, så som man ofta gör i Tyskland.

Grönt nyckeltal - Andelen ha åkermark med miljöstöd
för ekologisk odling var i Ystads kommun 1,7 % år 2006
och 1,3 % år 2007. Medelvärdet för ekokommunerna var
18,7 % år 2006 och 15,3 % år 2007. Motsvarande medel-
värde för Skånes kommuner var 5,7 % år 2006 och 4,6 %
är 2007 och för hela Sverige 19,8 % år 2006 och 17 % år
2007. Minskningen mellan åren kan delvis förklaras av tuf-
fare stödregler under 2007 då det bl.a. krävs certifiering för
att få full ersättning.

Kommunens spillvattennät* och dagvattennät** är till stor
del ett kombinerat vattenledningssystem till reningsverket i
Ystad. Inom Ystads tätort är 50 % kombinerat och 50 %
separerat ledningssystem. Då det regnar mycket kommer
därför stora mängder vatten till reningsverket. Renings-
verket är inte dimensionerat för dessa vattenmängder och
därför tvingas man att brädda, dvs. släppa ut vatten som
bara delvis har renats. Detta innebär att vattnet behandlas
med mekanisk rening, via rensgaller, sandfång och försedi-
mentering, men att ingen kemisk eller biologisk rening

utförs före bräddningen. Under 2007 inträffade 112 brädd-
ningar, motsvarande 1 023 877 m3 vatten. Detta är den
största mängd som bräddats under senare år.Anledningen
till detta var de höga inkommande flödena under några
nederbördsrika månader (främst januari och juli). För att
minska de stora vattenmängderna till reningsverket under
regnrika månader bör spillvatten- och dagvattenledningar
separeras och dagvattnet t.ex. tas omhand separat i våtmar-
ker och dammar.

*Spillvatten är vatten som kommer från hushållens toaletter, badrum,
disk- och tvättmaskiner.

**Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering,
gator och parkeringar.

Läckage och bräddning från kommunens spillvattenledningar minimeras

År Antal bräddningar m3 vatten

2007 112 1 023 877
2006 59 234 792
2005 24 141 991
2004 46 234 716
2003 35 90 187
2002 74 345 950 

Tabell 1. Antal bräddningar vid Ystads avloppsreningsverk.
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Sedan 1996 pågår en inventering, enligt Naturvårdsverkets
riktlinjer, av kommunens ca 2 700 enskilda avlopp. Under
2006-2007 inventerades 120 enskilda avlopp och 150 till-
stånd till enskilda avloppsanläggningar lämnades. Samtliga

avlopp förutom delar av Löderups strandbad är nu invente-
rade, men det återstår åtgärder och arbete med uppföljning
av de inventerade avloppen.

De enskilda avloppens bidrag till övergödningen begränsas

Läs mer om miljöstöd, miljöanpassad
och ekologisk odling på:

www.jordbruksverket.se
www.odlingibalans.com
www.greppa.nu
www.svensktsigill.com
www.krav.se
Mullsådd ur ekonomi- och miljöperspektiv,
Examensarbete inom Lantmästarprogrammet
2005:27, av Kristofer Holmqvist och Bengt Hvalgren

Läs mer om dagvatten på:

www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Bo & Bygga > Teknik >
Vatten och Avlopp > Avlopp och avloppsvatten >
Dagvatten

Läs mer om enskilda avlopp på:

www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Natur & Miljö > Miljö- och
hälsoskydd > Miljöskydd > Enskilda avlopp

Uppgiftslämnare:

Henrik Uthas (Samhällsbyggnad, Vatten och Avlopp)
Christina Molin (Samhällsbyggnad,
Vatten och Avlopp)
Ingemar Ek (Samhällsbyggnad, Vatten och Avlopp)
Peter Hellichius (Samhällsbyggnad, Miljöavdelningen)
Jan-Erik Sundin (Samhällsbyggnad,
Miljöavdelningen)
Emma Lundin (Jordbruksverket )
Per Landén (Charlottenlunds gård AB)
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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 under mil-
jömålet Levande skogar, som har startats upp, pågår
och har avslutats fram t.o.m. år 2007

� I naturvårdsprogrammet pekas viktiga skogsområden ut
och här ges också förslag till skötsel och ev. bevarande,
samt anordningar för rörligt friluftsliv som motionsslingor
och vandringsleder. – Underlag finns till naturvårdsprogram
� 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 skötselplan ska revideras.  –
Genomfört
� Befintliga skogsbruksplaner ska revideras. – Pågående
� För att gynna biologisk mångfald, kulturmiljövärden,
rekreation och rörligt friluftsliv ska minst 50 % av den kom-
munägda skogsmarken skyddas som kommunalt naturre-
servat och skötselplaner för skogarna upprättas. –
Genomfört

Skyddsvärda skogsområden bevaras

Skogsmarkens betydelse för biologisk mångfald, kulturmiljövärden, rekreation
och rörligt friluftsliv prioriteras i kommunägda skogar

Skyddsvärda naturområden kan avsättas som naturreservat.
Länsstyrelsen kan bilda statliga och kommunerna kommu-
nala naturreservat. Syftet med att skydda naturområden som
naturreservat är att man vill bevara biologisk mångfald,
vårda och bevara naturmiljöer och/eller tillgodose behov
av områden för friluftslivet. I Ystads kommun har flera
skogsområden avsatts som statliga naturreservat: Bjersjö-
holms ädellövskog, Hagestads fritidsreservat, Sandhammaren
och Ystads Sandskog. Skyddsvärda mark- eller vattenområ-
den kan även skyddas av Skogsstyrelsen genom att de
avsätts som s.k. biotopskyddsområde. I Ystads kommun är
gammelskogen vid Navröds mosse ett sådant biotopskydds-
område.

Totalt 2500 ha natur är skyddad som naturreservat i Ystads
kommun. I denna summa ingår förutom skogsmark även
ängsmark, hagmark och fuktmarksområden.Andelen skyd-
dad natur i kommunen har ökat under 2007 genom bil-
dandet av det kommunala naturreservatet Norra
Sandskogen (se nedan).

GRÖNT NYCKELTAL för andelen skyddad natur i Ystads
kommun var 6,5 % år 2006 och 7,0 % år 2007.
Motsvarande medelvärde för ekokommunerna var 2,7 % år
2006 och 2,6 år 2007.

KOMMUNALT NATURRESERVAT Norra Sandskogen bildades
under 2007 och en skötselplan med en beskrivande del och
en plandel fastställdes för området. Det finns två syften med
att skydda Norra Sandskogen som naturreservat. Det ena
syftet är att bevara och öka den biologiska mångfalden i
skogen. Detta innebär att skötseln ska inriktas på att bevara
den biologiska mångfalden så att goda livsmiljöer skapas i

skogs- och ängsmark för typiska och även ovanliga växter
och djur som är karakteristiska för regionen. Det andra syf-
tet med reservatet är att behovet av områden för friluftsliv
ska tillgodoses. Detta innebär att friluftsliv som grundar sig
på allemansrätten ska kunna bedrivas i reservatet och besö-
kare ska kunna uppleva områdets olika livsmiljöer.Attrak-
tiva målpunkter ska finnas och åtgärder och anläggningar
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ska gynna rörligt friluftsliv samt öka tillgången för funk-
tionshindrade. Kommunen har fått statliga bidrag för att
bilda reservatet.

MILJÖANPASSAT SKOGSBRUK kan certifieras genom två olika
organisationer. FSC (Forest Stewardship Council) är en
internationell organisation som genom certifiering främjar
ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt
livskraftigt bruk av världens skogar. PEFC (Programme for
the Endorsement of Forest Certification schemes) är en
annan internationell organisation som genom certifiering
av skogsbruk och virkeshandel har målet att främja ett bär-

kraftigt skogsbruk med god balans mellan skogsproduktion,
miljövård och sociala intressen. Båda typerna av certifiering
finns för skogsmark i Ystads kommun.

Andelen miljöcertifierad skog ökade i Ystads kommun
under år 2007. Den totala skogsmarken i Ystads kommun
omfattar en total yta på drygt 3 000 ha och mer än hälften
av skogen har nu någon form av miljöcertifiering.

GRÖNT NYCKELTAL för andelen miljöcertifierat skogsbruk i
Ystads kommun (FSC-certifiering och PEFC-certifiering)
var 53,5 % år 2006 och 55,9 % år 2007. Motsvarande
medelvärde för ekokommunerna var 62,76 % båda åren.

Norra Sandskogen har avsats som ett kommunalt naturreservat. Området består av tallskogsklädda sanddyner, blandskogar, lövskogar och
angränsande ängsmark. Skogen är mycket uppskattad av Ystadbor för friluftsliv och för rekreation.

Läs mer om det kommunala naturreservatet på:

www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Bo & Bygga > Planer och
Projekt > Beslut om naturreservat i Norra
Sandskogen

Läs med om miljöcertifierad skog på:

www.fsc-sverige.org
www.skogsstyrelsen.se

Läs mer om ekokommunerna
Gröna nyckeltal på:

www.sekom.nu
> startsida > projekt > Gröna nyckeltal

Uppgiftslämnare:

Siv Bengtsson-Lindsjö (Samhällsbyggnad,
Plan o Bygg)
Per Larsson (Samhällsbyggnad, Park)

Foto, s 25: Andreas Malmqvist (Naturcentrum AB)
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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 biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena beaktas och vårdas.

Lokala mål

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet under mil-
jömålet Ett rikt odlingslandskap, som har startats
upp, pågår och har avslutats fram t.o.m. år 2007

� Inköpen av ekologiska livsmedel till barnomsorg och sko-
lor ska år 2006 utgöra 5 % av den totala livsmedelsbudge-
ten. – Uppfyllt på Svarteskolan
� Inköpen av ekologiska livsmedel till barnomsorg och sko-
lor ska 2007 utgöra 10 % av totala livsmedelsbudgeten. –
Uppfyllt på Svarteskolan
� Ett pilotprojekt startas upp på en skola med inriktning på
ekologisk mat. – 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.
– Underlag finns till naturvårdsprogrammet
� En bevarandeplan ska upprättas för landsbygden där
olika historiska och nutida kulturmiljöer och byggnader, t.ex.
fiskebodar ska ingå. – 9 socknar i kommunen är inventerade
med avseende på kulturhistoriska bebyggelsemiljöer på
landsbygden

EKOLOGISK MAT - År 2005 startade ett pilotprojekt på
Svarteskolan med ekologisk mat på menyn, med syftet att
ekologiska livsmedel skulle bli en naturlig del i skolans all-
männa hälso- och miljöarbete. Under år 2005 började man
servera ekologisk mjölk och sedan har successivt fler ekolo-
giska livsmedel införts på menyn, som vitkål, morötter,
knäckebröd, potatis, lingonsylt, ost, rödbetor, pyttipanna och
köttbullar. År 2006 var 15 % av skollunchen ekologisk och
år 2007 uppgick den ekologiska andelen till 18 %. Målet
för Svarteskolan är att under år 2008 komma upp till minst
25 % ekologisk mat.

Andra skolor i kommunen har följt efter Svarteskolan och
hösten 2005 började man servera ekologisk mjölk.
Kostnaden för ekologisk mat på skolorna år 2006 var 4,8 %
av livsmedelsbudgeten och år 2007 omfattade den 5,3 %.
Det är en bit kvar till målen i kommunens miljöhandlings-
program. Enligt dessa ska ekologiska livsmedel till barnom-
sorg och skolor år 2006 omfatta 5 %, år 2007 omfatta 10 %
och år 2010 omfatta 25 % av den totala livsmedelsbudge-
ten.

GRÖNT NYCKELTAL –  Ystads kommun tar tillsammans med
övriga ekokommuner fram ett grönt nyckeltal som visar på
hur stor del av kommunens inköp av livsmedel i den kom-

munala organisationen som är ekologisk. Nyckeltalet
omfattar maten till både skola, förskola och social omsorg.
Inom social omsorg serveras ingen ekologisk mat i Ystads
kommun. Därför blir nyckeltalet för Ystads kommun för
ekologiska livsmedel lägre än vad man kommer fram till för
skolor och förskolor. Inköpen av ekologiska livsmedel för

Utveckling av en levande landsbygd med miljövänlig markanvändning

Innan ekologiskt kött infördes på matsedeln på Svarteskolan (ht -06)
gjorde skolan med elever ett studiebesök på Högestads gods.
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skola, förskola och social omsorg var 2,69 år 2006 och 3,03
% år 2007. Motsvarande medelvärde för ekokommunerna
var 3,86 år 2006 och 5,46 år 2007.

Miljövänlig markanvändning - se också avsnittet Ingen
Övergödning, sidan 21.

SOCKENINVENTERINGAR – 2001-2003 inventerades 9 sock-
nar i kommunen med avseende på kulturhistoriska bebyg-
gelsemiljöer på landsbygden. För varje socken berättas kort-
fattat om socknens och byarnas historia och exempel på
hus och miljöer visas. Broschyrer med råd och rekommen-
dationer om hur man på ett bra sätt kan renovera ett äldre
hus har tagits fram och skickats ut till samtliga hushåll i de
inventerade socknarna. Någon fortsatt inventering i övriga
socknar har ännu inte utförts.

SKYDDADE MILJÖER I ODLINGSLANDSKAPET – Ett antal olika
livsmiljöer för djur och växter i odlingslandskapet är direkt
skyddade genom Miljöbalken (Förordningen 1998: 1252
områdesskydd bilaga 1 o 2). Detta innebär att det inom
dessa områden inte får bedrivas verksamhet eller vidtas
åtgärder som kan skada naturmiljön.

De olika livsmiljöerna är:

❍ Alléer

❍ Stenmurar

❍ Källor och våtmarker

❍ Odlingsrösen

❍ Pilevallar

❍ Småvatten och våtmarker

❍ Åkerholmar

Jordbruksverket har ansvaret, tillsammans med andra myn-
digheter, för att den biologiska mångfalden i odlingsland-
skapet bevaras och stärks. Olika arter, variationen av arter
och deras livsmiljöer (biotoper) ska bevaras liksom natur-
och kulturmiljöer som t.ex. naturbetesmarker och stenmu-
rar i hela landet. Detta görs genom rådgivning och infor-
mation riktad till lantbrukare och andra som kan påverka
hur jordbruksmarken sköts. Åtgärderna ska tillsammans leda
fram till miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” samt övriga
miljömål.

Miljövänlig markanvändning - se avsnittet Ingen Övergöd-
ning, sidan 21.

Odlingslandskapet brukas på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden
och kulturmiljövärdena beaktas och vårdas

Läs mer om miljöstöd
och ekologisk odling på:

www.jordbruksverket.se

Läs mer om bevarande av natur och kulturvär-
den i jordbrukslandskapet på:

www.jordbruksverket.se
Startsida>Växt, miljö & vatten>Natur- och kulturvär-
den 

Läs mer om Ekokommunernas Gröna nyckeltal
på:

www.sekom.nu
startsida > projekt >Gröna nyckeltal

Se också avsnittet ”Ingen övergödning", sidan 21.

Uppgiftslämnare:

Marie Balksäter (Samhällsbyggnad, Kost o
Lokalvård)
Ingrid Tjärnehov (Kultur o Utbildning, Svarte skola)
Ingrid Åkesson (Kultur o Utbildning, Svarte skola)
Ewa Engström (Samhällsbyggnad, Plan o Bygg)
Ingrid Kronvall (Samhällsbyggnad, Plan o Bygg)

Foto, s 26: Ingrid Åkesson (Kultur o Utbildning,
Svarte skola)
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GOD BEBYGGD MILJÖ – Den fysiska miljön
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 främjas.

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:
● Bebyggelse och verksamheter ska utformas så att en hälsosam och attraktiv boendemiljö skapas.
● Lokalisering av ny bebyggelse för bostäder och verksamheter ska utformas så att de smälter in i kulturmiljön och orsa-
kar 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.

Lokala mål
Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet under miljö-
målen God bebyggd miljö - Den fysiska miljön, som har
startats upp, pågår och har genomförts eller delvis
genomförts t.o.m. 2007

� I översiktsplanen redovisas att bensinstationer i anslutning
till bostäder bör undvikas. – Detta har gjorts
� Vid större ny- och ombyggnadsområden upprättas ett
gestaltningsprogram som säkerställer en god gestaltning och
en god funktion. – Detta görs för större områden
� När den obligatoriska ventilationskontrollen påvisar dålig
ventilation i kommunala byggnader ska detta åtgärdas sna-
rast. Vid stora investeringar äskas medel. –
Ventilationskontroller är delvis gjorda, men brister finns.
Utredning pågår. Dålig ventilation som kräver investeringar ska
tas upp i årliga budgetäskanden
� Ventilation med självdragsprincip ska alltid prövas först. –
Detta görs
� Exploatering för personintensiva verksamheter och
bostadsbebyggelse ska prioriteras i kollektivtrafiknära lägen. –
Detta görs. Hänsyn tas i samband med framtagande av planer
� Kommunen tar fram och sprider information om inomhus-
miljöns betydelse för hälsan, bl.a. på kommunens hemsida. –
Pågående
� 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. – Utredning pågår
� Rutinerna och uppföljningen av den obligatoriska ventila-
tionskontrollen ska ses över och ett underhållsprogram upp-
rättas. – Utredning pågår

Bebyggelse och verksamheter ska utformas så att en hälsosam
och attraktiv boendemiljö skapas

DEN YTTRE MILJÖN – I olika planer och program planeras
hur boendemiljön i kommunen ska utformas. I ett gestalt-
ningsprogram beskrivs översiktligt ett områdes grundstruk-
tur och den framtida utformningen av bebyggelsen. Ett
exempel på detta är gestaltningsprogrammet för Västra
Sjöstaden i Ystad. Bebyggelsen är här koncentrerad till
områdets kanter och centralt finns ett större sammanhäng-
ande grönområde. Här finns goda möjligheter för rekrea-
tion och en aktiv utevistelse för de boende i området sam-
tidigt som goda förutsättningar skapas för en rik biologisk
mångfald.

I kommunens miljöhandlingsprogram och i översiktsplanen
betonas att bensinstationer av säkerhetsskäl bör undvikas i
anslutning till bostäder. Detta konkretiseras ytterligare i för-
slag till Handelspolicy där bl.a. alternativa lägen för bensin-
stationer redovisas. Policyns primära syfte är annars att kon-

kret peka ut möjliga områden för handel i Ystad.Vilken typ
av handel som sedan är lämplig i de utpekade områdena får
bestämmas i relation till påverkan på miljön, övrig handel i
staden m.m.

INOMHUSMILJÖN – Cirka 90 % av vår sammanlagda tid till-
bringar vi inomhus och om inomhusmiljön är dålig påver-
kas vi negativt.Var tredje svensk har någon form av allergi
eller överkänslighet.Vad detta beror på är inte helt klarlagt,
men inomhusmiljön spelar med största sannolikhet en stor
roll. Hur pass bra eller dålig inomhusmiljön är beror bl.a. på
förekomst av fukt, mögel och bakterier, liksom hur det luk-
tar och om det finns kemikalier eller andra irriterande
ämnen i luften. Bra fungerande ventilationssystem, hur
varmt eller kallt det är i rummet, om man utsätts för drag
eller buller, hur belysningen är utformad, hur lokalen
används, städningen och eventuella allergiframkallande
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� I översiktsplanen beaktas att ny bebyggelse ska prioriteras
i lägen som redan tagits i anspråk som tätort. När oexploate-
rad mark används för exploatering ska jordbruksmark med
lägre bonitet prioriteras före mark med högre bonitet.  – Detta
görs i möjligaste mån
� 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. –
Ortsanalys finns framtagen – klar 2004
� Informationsbroschyrer tas fram och andra informationsin-
satser genomförs för att medvetandegöra och inspirera till
god kvalitet i miljön.  – Detta har gjorts
� Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen identifieras och
ett program upprättas för att skydda dessa värden.  – Detta
görs i bevarandeprogram och byggnadsordning
� Olika tiders bebyggelse och miljöer i tätbebyggelse ska
säkerställas och utvecklas i planarbetet. – Detta görs i möjli-
gaste mån
� Kommunen ska ha tillgång till en stadsantikvarie som ska
delta i bl.a. planarbetet och vid bygglov. – Utförs av konsult
� 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).  – Detta görs
� När kommunen exploaterar naturmark för bebyggelse m.m.
bör detta kompenseras på annan plats. – Detta görs då det är
möjligt
� Ett grönstrukturprogram ska tas fram för Ystads tätort. –
Ett förslag är framtaget som har varit ute på samråd
� Kommunen ska ta tillvara och pröva ny teknik för byggan-
de, avlopp, dagvatten o d. – Stämmer för dagvatten då lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD) gäller i första hand
� 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. – Lista
finns framtagen
� Bullerberäkningar utförs där det behövs i samband med
detaljplanearbete. – Detta görs. Utbildad personal finns, lik-
som programvara. Konsult används i mer komplicerade fall. 
� Kommunen ska tillämpa Naturvårdsverkets förslag till rikt-
värden för vägtrafikbuller och Banverkets policy för tågtrafik-
buller till dess att nya riktvärden fastställts samt Boverkets

Lokalisering av ny bebyggelse för bostäder och verksamheter ska utformas så
att de smälter in i kulturmiljön och orsakar minsta möjliga miljöpåverkan

ämnen är annat som påverkar inomhusmiljön.

År 1991 införde riksdag och regering föreskrifter om
”obligatorisk kontroll av ventilationssystem” (OVK) efter-

som inomhusmiljön var så dålig i många bostäder, skolor
och andra lokaler. På kommunen pågår en utredning med
översyn av rutiner för OVK.

Nya bostadsområden prioriteras i anslutning till befint-
liga tätorter där det redan finns ett utbyggt gatu- och led-
ningsnät, anslutning till kollektivtrafik m.m. Exempel på
detta är den planerade bebyggelsen i Svarte, ny och plane-
rad bebyggelse i Västra Sjöstaden i Ystads västra del och pla-
nerad bebyggelse i anslutning till Källesjö norr om Ystad.
Vid utformningen av byggnaderna tas också hänsyn till att
de ska passa in i det skånska landskapet, t.ex. utseende på
byggnadsdetaljer och val av byggnadsmaterial.

DEN GAMLA BEBYGGELSEN i Ystad har stora kulturvärden
och för att slå vakt om dessa har ett speciellt bevarandepro-
gram tagits fram som beskriver Ystads historia, byggnader,
miljöer och framförallt inställning till att bevara gammal
bebyggelse.Arbetet med bevarandeprogrammet startade år
2003 och har sedan fortsatt under 2006 och 2007, då kom-
pletterande inventering har gjorts.Ystad har delats in i sju
delområden med en byggnadsordning för varje del.

Förutom bestämmelser för själva bebyggelsen påpekas i
byggnadsordningarna att gator, gatubeläggning, trottoarer,
parker, trädgårdar och grönområden är viktiga för ett områ-
des karaktär och har stor betydelse för hur ett område upp-

levs. Byggnadsordningen för stadskärnan är antagen av
kommunfullmäktige, för Östra Förstaden och Egna hem
finns framtagna förslag och arbete pågår för de fyra övriga
områdena. För stadskärnan ska den medeltida strukturen
med gatunätet och tomtindelningen behållas och ny bebyg-
gelse i anslutning till de medeltida byggnaderna ska anpas-
sas till dessa. Utanför stadskärnan påpekas att det är viktigt
att ta tillvara områdenas speciella karaktär. Ett väl samman-
hållet grupphusområde från 1970-talet har också ett kultur-
historiskt värde, och vid ombyggnader bör man se till att
det tidstypiska och helheten inte förvanskas.Vid nybyggna-
tion bör en viss anpassning till den befintliga bebyggelsen
göras, även om nya byggnader också ska spegla vår tids
arkitektur.

Ett stadsmiljöprogram för stadskärnan har också tagits fram.
Programmet innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmil-
jön ska utvecklas och ska tillsammans med andra dokument
fungera som ett redskap och en inspirationskälla och utgöra
en gemensam plattform och värdegrund. Syftet är att skapa
en bättre stadsmiljö för alla, som bor, arbetar eller besöker
Ystad. Programmet har antagits av kommunfullmäktige
2008.

Fina detaljer på hus från 1900-talets första år, samt grönska och vatten i staden.
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normer för hur bostäder ska placeras i förhållande till för-
svarsmaktens 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 ord-
ning. – Detta görs
� Kommunen ska låta utbildad personal eller anlita akustik-
konsulter för att genomföra trafikbullerberäkningar rutinmäs-
sigt vid detaljplanering. – Utbildad personal finns
� Kommunen ska ta fram bullersaneringsprogram för vägtra-
fik i tätorter. – Detta har gjorts
� Bullersaneringsprogrammet genomförs för fastigheter
längs kommunala gator med mer än 65 dBA ekvivalentnivå. –
Detta görs
� I kommunens planer och beslut prioriteras tätortsutveck-
ling kring goda kollektivtrafiklägen (i synnerhet spårbundna).
– Detta görs
� 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,
bullerstörning och intrång i natur- och kulturlandskap samt
påverkan på handel i berörda tätorters centrala lägen redovi-
sas i en särskild utredning. – Detta görs
� Kommunen ska upprätta ett program för miljöanpassade
transporter (YstadMaTs), inkluderande trafik som passerar
kommunen. – Detta är gjort

Andelen naturområden för rekreation, samt ”orörd” natur ska beaktas i och i
anslutning till bebyggelse

Buller från trafik och annan verksamhet skall understiga gällande riktvärden

Närheten till naturområden har stor betydelse för männi-
skors välbefinnande, möjligheten till rekreation och den
biologiska mångfalden. För att tillgodose detta har ett större
natur- och rekreationsområde (Dag Hammarskjölds park)
anlagts norr om Ystad stad. Här har ett omväxlande område
skapats med lövdungar, ängsmark och våtmarker. Området
började anläggas 1996 och den sista delen planterades hös-
ten 2007. I den nordvästra delen gränsar Dag Hammar-
skjölds park till ett annat naturstråk med våtmarker och
dammar. Detta naturområde sparades när detaljplanen med
ny bebyggelse vid Källesjö gjordes. Ett större grönområde
med ängsmark, vattendrag och dammar finns också planerat
och delvis anlagt i anslutning till bostadsområdet Västra
Sjöstaden.

ETT FÖRSLAG PÅ GRÖNSTRUKTURPROGRAM har tagits fram
som har varit ute på samråd. Syftet med Grönstruktur-
programmet är att det ska användas vid utformning, förny-
else, förvaltning och skötsel och planering av stadens grö-
nytor. I programmet beskrivs stadens parker och grönområ-
den, med avseende på nuvarande status och skötsel samt
vad som är viktigt att tänka på vid park- och grönyteplane-
ring. Här ges också förslag på hur man framöver bör beva-
ra, utveckla och sköta de gröna miljöerna i tätorten.Tanken
är att grönstrukturprogrammet ska utgöra ett underlag till
översiktsplanen och tillsammans med andra planer, fördjup-
ningar och program vara en viktig del i utvecklingen av ett
hållbart stadsbyggande.

Bullersaneringsprogram för Ystad togs fram under 2007.
Sedan dess pågår en utredning om vilka bullerdämpande
metoder som skall användas på de platser där beräkningarna

visat på för höga ljudnivåer. Exempel på sådana åtgärder är:
stabilisering av brunnslock, byte av vägbeläggning, sänkta
hastigheter och byte av fönsterglas.
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Närhet till befintlig kollektivtrafik skall alltid vägas in
vid planering av ny bebyggelse

Närheten till kollektivtrafik är viktig vid planering av ny
bebyggelse eftersom detta minskar beroendet av biltrans-
porter och belastning på miljön. Detta och då speciellt
pågatågsstationen är en av anledningarna till att ny bebyg-
gelse finns med i förslag till fördjupad översiktsplan för
Svarte. Ett annat område där kollektivtrafik har varit avgö-

rande för planeringen är Surbrunnsområdet i centrala
Ystad. I ett ramprogram för området föreslås här en blandad
bebyggelse med bostäder, handel och verksamheter.

Se också YstadMaTs i avsnittet Frisk luft/Bara naturlig för-
surning sidan 8.

Läs mer om planer och projekt på:

www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Bo & Bygga > Planer och
Projekt

Läs mer om bostadsrelaterade
miljöproblem på:

www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Natur & Miljö > Miljö- och
hälsoskydd > Hälsoskydd > Bostadsrelaterade pro-
blem

Uppgiftslämnare:

Kristina Rosberg (Ledning o Utveckling, Staben)
Ulf Olsson (Samhällsbyggnad, Miljöavdelningen)
Carl Johan Bernelid (Samhällsbyggnad,
Miljöavdelningen)
Eva Nygren (Samhällsbyggnad, Plan o Bygg)
Anna Möller (Samhällsbyggnad, Plan o Bygg)
Ingrid Kronvall (Samhällsbyggnad, Plan o Bygg)
Sara Fridh (Samhällsbyggnad, Plan o Bygg)
Siv Bengtsson-Lindsjö (Samhällsbyggnad,
Plan o Bygg)

Foton, s 29: Ingrid Kronvall (Samhällsbyggnad, Plan
o Bygg)
Foton, s 30: Sara Fridh (Samhällsbyggnad, Plan o
Bygg)
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Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet under mil-
jömålen God bebyggd miljö, Energianvändning, som
har startats upp, pågår och har avslutats t.o.m. 2007

� En fortsatt satsning ska göras på kommunal energirådgi-
vare för att informera om hur man kan minska energiförbruk-
ning och användning av fossila bränslen. – Detta görs
�Kommunen ska bidra till att skapa förutsättningar för vind-
kraft.  – En vindkraftpolicy finns framtagen som pekar ut
områden lämpliga för vindkraft. Ett energiseminarium har
hållits
�Kommunen ska vid upphandling av varor och tjänster
väga in aspekter som minskad energianvändning och miljö-
anpassad energiförsörjning. – En ny upphandlingspolicy som
innehåller detta antogs i maj 2008
�En särskild energiförsörjningsplan ska utarbetas som bely-
ser alternativa, förnyelsebara och kostnadseffektiva energi-
källor. – En energiplan påbörjas under 2008
�Samtliga förvaltningar ska se över sin energiförbrukning
och sätta in sparåtgärder enligt energistrategin.  – På Ystads
Energifastigheter pågår en energibesiktning. På
Fastighesservice har inventering och sparåtgärder genom-
förts 
�Kommunen ska köpa grön el i enlighet med - Kvotplikt
enligt lag (2003:113) om elcertifikat. – Detta görs
�Elever på skolorna i Ystad undervisas om energins miljö-
påverkan. – Det är inskrivet i läroplanen att en stor vikt ska
läggas på miljö- och naturvårdsfrågor
�Kommunen ska verka för att biogasprojektet i Snårestad
genomförs. – Kommunen har begärt förlängd projekttid flera
gånger och detta har också beviljats. Omfördelning av pro-
jektet till KLIMP-projekt har begärts men detta har inte bevil-
jats

GOD BEBYGGD MILJÖ – Energianvändning

Kommunen kommer att verka för följande inriktningar:
● Alternativa, förnybara och kostnadseffektiva energikällor för framtiden ska utredas.
● Utvecklingen och introduktionen av alternativa, förnybara och kostnadseffektiva energianläggningar ska stödjas.

VÄRME OCH ELFÖRSÖRJNING - Det kommunala bolaget
Ystad Energi AB försörjer större delen av tätorten Ystad
med omnejd med värmeenergi och el. Huvuddelen av
fjärrvärmen som produceras på verket kommer från förny-
elsebara energikällor.Av diagrammet nedan framgår att
andelen fossila bränslen minskat drastiskt under senare år.
Detta beror på att man under 2004 samt 2007 och 2008
installerade nya flispannor och att den största delen av
energin framställs från dessa idag. Genom att spruta in vat-
ten i rökgaserna från fastbränslepannorna tar man också
tillvara den sista värmen från pannorna.Vattnet tar upp vär-
men från rökgaserna och får sedan passera en värmeväxlare
(kondensering) där man tar tillvara värmen från vattnet. En
del av vattnet går ut genom skorstenen och det är därför
det ryker (vattenånga) så vid eldningen.

BIOGAS - 1994 började man utvinna gas från kommunens
avfallsanläggning i Hedeskoga. Istället för att släppa ut gasen
till atmosfären och bidra till växthuseffekten är den nu en
tillgång. Gasen som produceras levereras via en rörledning
till kommunens fjärrvärmeverk och står för ca 8 % av
bränsleförsörjningen där. År 2006 utvanns 10 025 MWh
och år 2007 utvanns 9 808 MWh från avfallsanläggningen i
Hedeskoga.

Biogas produceras också vid avloppsreningsverket från
avloppsvattnet i två rötkammare. 2 787 MWh producerades
under 2006 och 2 903 MWh under 2007. En stor del av
gasen (79 % respektive 75 %) används för uppvärmning på

reningsverket, men överskottet facklas av, d.v.s. bränns upp i
öppen låga (som en fackla).

ENERGIBESPARING I KOMMUNENS LOKALER - En inventering
av energianvändningen, klimatet och miljön gjordes under
2007 i kommunens största fastigheter. Energisparåtgärder
har sedan satts in och detta har resulterat i en besparing på
500 000 kr i minskade värmekostnader. Samtliga fastighets-
skötare på Fastighetsservice har också gått en 5 dagarsut-
bildning i driftsoptimering av fastigheter. Sammantaget
kommer detta att ytterligare minska energikostnaderna
kommande år.

Lokala mål

Alternativa, förnyelsebara och kostnadseffektiva energikällor för framtiden
ska utredas/Utvecklingen och introduktionen av alternativa, förnyelsebara och
kostnadseffektiva energianläggningar ska stödjas
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Diagram 7. Procentuell fördelning av bränsleslag beräknat på produce-
rad energimängd på fjärrvärmeverket i Ystad (Dep gas = deponigas,
VP = värmepump, Biobränsle SLC = spanmålsavfall från Svenska
Lantmännen).
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VINDKRAFT - Ystads kommun har en antagen vindkraftspo-
licy från 2001. I policyn utgår man från ett kommunalt
perspektiv där man gjort avvägningar mellan möjlighet att
utnyttja vindenergi och andra intressen i landskapet som
t.ex. friluftsliv och turism. 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. För övrigt är
Ystads kommun i grunden positiv till utbyggnad av vind-
kraft. Kommunens yta är indelad i tre typer av områden
(tre klasser) där vindkraft är mer eller mindre lämplig.

Boende i närheten av vindkraftverk kan uppleva buller och
skuggverkan från vindkraftverken negativt. För att motver-
ka detta har Naturvårdsverket bestämt hur nära vindkraft-
verken får byggas i förhållande till befintlig bebyggelse. För

buller gäller avståndet mellan bebyggelse och vindkraftverk,
300-400 m för medelstora kraftverk och 600 m för stora
verk och skuggverkan från vindkraftverken får inte vara
mer än 30 timmar per år.

Det första vindkraftverket i Ystads kommun byggdes 1995.
Idag finns 24 st. vindkraftverk i bruk. Enligt statens
Energimyndighet producerade verken i kommunen totalt
27 975 MWh år 2006 och 33 780 MWh år 2007, se
diagram 8, till höger. Elbehovet för en lägenhet motsvarar
ca 4 500 kWh och för småhus ca 20 000 kWh.

GRÖNT NYCKELTAL - Andelen förnybar energi, för el och
värme, i kommunala lokaler var 67 % år 2006 och 79 % år
2007. Motsvarande genomsnittssiffra för ekokommunerna
var 59 % år 2006 och 68 % år 2007.
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Diagram 8. Utvunnen energi från vindkraftverk i Ystads kommun samt
vindkraftverkens sammanlagda effekt.
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Läs mer om Ystads Energi AB på:

www.Ystad.se
Välkommen till Ystad > Näringsliv & Företag >
Kommunägda företag > Ystad Energi > Om Ystad
Energi > Allmänt om fjärrvärme

Läs mer om vindkraft på:

www.vindenergi.org/driftuppfolj.htm

Uppgiftslämnare:

Kristina Rosberg (Ledning o Utveckling, Staben)
Erling Alm (Ledning o Utveckling, Staben)
Lennart Kjellander (Ledning o Utveckling, Staben)
Katarina Anker-Kofoed (Kultur o Utbildning)
Ulf Östrand (Ystads Energi AB)
Ann-Marie Enbom (Ystads Energi AB)
Anders Lindén (Samhällsbyggnad, Avfallsenheten)
Henrik Uthas (Samhällsbyggnad, Vatten och Avlopp)
Olof Hübner (Samhällsbyggnad, Fastighetsservice)
Nils-Erik Carstedt (Statens Energimyndighet)
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Hedeskoga avfallsanläggning har servat Ystads kommun
sedan 1978 med olika lösningar för avfallshantering. F.o.m.
2004 drivs anläggningen av SYSAV som ägs av 14 skånska
kommuner.

HUSHÅLLSAVFALL – Den totala mängden hushållsavfall per
invånare varierar över åren men en klar ökning kan konsta-
teras räknat för de fyra senaste åren, se diagram 9, nedan. I
hushållsavfallet ingår tre fraktioner: brännbart, grovavfall
och trädgårdsavfall. Den brännbara andelen är vanliga hus-
hållssopor och ur dessa utvinns energi vid förbränningen.
Trädgårdsavfallet komposteras dels och användas som jord-
förbättringsmedel, dels flisas grenar och ris och används

bl.a. som bränsle för uppvärmning. Grovavfallet är blandat
avfall. Detta sorteras och ca 75–80 % används igen, huvud-
sakligen för energiutvinning som brännbart material. År
2006 var den totala mängden hushållsavfall 420 kg/inv.
Motsvarande siffra för år 2007 var 447 kg/inv.

INSAMLING AV MATAVFALL - Under 2007 startade ett pro-
jekt i kommunen med att sortera och samla in matavfall.
Syftet med projektet är att man ska utvinna biogas och bio-
gödsel ur matavfallet efter rötning i en biogasanläggning.
Projektet dras igång på allvar under 2008 med start med de
kommunala storköken. Målet är att 35 % av allt matavfall
från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska samlas in
och behandlas biologiskt innan år 2010. Detta innebär att
minst 1 200 ton matavfall årligen kommer att samlas in i
Ystads kommun.

ÅTERVINNING - 1996 infördes en ny lagstiftning som inne-
bär att producenterna ska ansvara för att samla in och åter-
vinna papper och förpackningar av glas, plåt, plast m m.
Det är alltså producenterna som ansvarar för återvinnings-
stationerna och därmed även för tillgänglighet och möjlig-
het till sortering och återvinning. Det finns 18 återvin-
ningsstationer i Ystads kommun, där man kan sortera glas,
metall, papper/kartong, och hårdplast. Här finns också holk

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet under mil-
jömålen God bebyggd miljö – Återvinning, avfall och
restprodukter, som har startats upp, pågår och har
genomförts eller delvis genomförts t.o.m. 2007

� Ett system ska utvecklas för att lokalt ta hand om matav-
fall från skolor, storkök m.m. – Ett projekt pågår med insam-
ling av matavfall från hushåll, restauranger, storkök och buti-
ker
� Källsortering påbörjas under 2006 i all kommunal verk-
samhet. – Detta görs i viss mån
� Mängden avfall från Ystads kommun som deponeras på
avfallsanläggningen i Hedeskoga ska årligen minska de när-
maste 15 åren genom att sortering stimuleras genom infor-
mation. – Minskningen av avfall som deponeras från Ystads
kommun har minskat men den totala deponeringen har ökat
på grund av att avfall tas emot från övriga SYSAV
� Årliga kampanjer om att inte skräpa ner samt "städdagar
inom skolans område" genomförs i skolorna. – Detta arbete
sker på skilda sätt och med olika tidsintervall (från en gång
per månad till en gång per år) inom kommunens förskolor
och skolor
� Allmänheten ska 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. – Information finns bl.a. på webben
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GOD BEBYGGD MILJÖ – Återvinning, avfall och restprodukter

Lokala mål

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.

Allmänheten ska ges ökade möjligheter att sortera avfall för återvinning
/Tillgängligheten för kommuninvånarna att sortera avfall ska utökas
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Diagram 9. Hushållsavfall för Ystads kommun i kg per invånare och
år.
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Sedan den 1 januari 2002 är det förbjudet att deponera
brännbart avfall. Idag transporteras en stor del av avfallet
från Ystad till SYSAV:s kraftvärmeverk i Malmö för för-
bränning och mycket material återvinns också. På grund av
detta kan man se en klar minskning av deponerat avfall
fram t.o.m. år 2005, se figuren nedan. Under 2005 depone-
rades 2984 ton på Hedeskoga avfallsanläggning, inget avfall
togs då emot från övriga SYSAV för deponering. Under
2006 och 2007 ökade däremot avfallsmängden som depo-
nerades eftersom man då även tog emot avfall från övriga
SYSAV. Detta förklarar den ökade deponimängden trots att
inget biologiskt nedbrytbart eller brännbart material får
deponeras längre.

Det är tillåtet att årligen deponera 30 000 ton på avfallsan-
läggningen i Hedeskoga. Med tillskottet från övriga SYSAV
når man nästan upp till denna mängd. Detta resulterar i att

målet i kommunens Agenda 21, med minskade mängder
som ska deponeras, inte kommer att kunna nås trots ökad
sortering och återvinning.Av den totala mängden avfall
från SYSAV är det emellertid bara 6 % som deponeras.

Inget farligt avfall deponeras längre på avfallsstationen i Hedeskoga.
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för insamling av gamla batterier. 9 st. återvinningsstationer
finns i Ystad tätort och 9 st. i byarna.Tabell 2, till höger,
visar mängderna återvinningsavfall från Ystads kommun.

Förutom återvinning av trä och trädgårdsavfall som samlas
in på avfallsanläggningen i Hedeskoga används insamlad
betong och tegel efter krossning som konstruktionsmaterial
istället för grus och makadam. Även asfalt återvinns efter
krossning. Skrot liksom kyl- och frysskåp samlas in.
Elektroniken tar SYSAV själv hand om och skroten skickas
till HJ Hansen för återvinning.

FARLIGT AVFALL som bilbatterier, färgrester, lysrör m.m. ska
tas omhand och lämnas in på en miljöstation. I Ystad finns
3 stationer där det är gratis att lämna in farligt avfall:

Hedeskoga avfallsanläggning, Preem vid Finakorset och
Statoil vid Malmörondellen. Företag kan lämna sitt avfall
hos Sysav Kemi AB.

GRÖNA NYCKELTAL - Mängd hushållsavfall per person i
kommunen exkl. producentansvar. För år 2006 var detta
420 kg/invånare och 447 kg/invånare år 2007. Motsva-
rande genomsnittssiffra för ekokommunerna var 285
kg/invånare år 2006 och 316 kg/invånare år 2007.

– Insamlat hushållsavfall för återvinning enligt producent-
ansvar i kg per invånare i kommunen. För år 2006 var detta
92 kg/invånare och 2007 var det 94 kg/inv. Motsvarande
siffror för ekokommunerna var 103 kg/invånare år 2006
och 95 kg/invånare år 2007.

Fraktion 2006 2007

Wellpapp 188 000 164 000
Pappersförpackningar
(inkl kartong) 224 000 241 000
Metallförpackningar 34 500 35 860
Hårdplastförpackningar 54 679 43 617
Glas 445 000 531 000
Tidningar 1 580 000 1 602 000

Mängden avfall från Ystads kommun som deponeras ska minska

Mängden deponerat farligt avfall skall minimeras
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Diagam 10. Deponerat avfall på Hedeskoga avfallsanläggning.

Totalt deponerat
Läs mer om avfallshanteringen i kommunen på:

www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Bo & Bygga > Teknik > Avfall
> Avfallsenheten
Välkommen till Ystad > Bo & Bygga > Teknik > Avfall
> Återvinning & Miljöstationer > Miljöstationer
Välkommen till Ystad > Bo & Bygga > Teknik > Avfall
> Återvinning & Miljöstationer > Återvinningsstationer

Läs mer om SYSAV på:

www.sysav.se

Uppgiftslämnare:

Ulf Östrand (Ystads Energi AB)
Katarina Anker-Kofoed (Kultur o Utbildning)
Mona Ohlsson (Samhällsbyggnad, Avfallsenheten)
Anders Lindén (SYSAV)
Helcio de Lima (SYSAV)
Bertil Borgström (SYSAV)
Bertil Bjerstam (Stena Recycling AB)
Matts Karlsson (SITA Sverige AB)
Peter Kristiansson (Ekdahls Åkeri AB)

�

�

Tabell 2. Utsorterat avfall i kg som samlas in för materialåtervinning



Reningen av avloppsvatten frånYstads kommun sker på 4
avloppsreningsverk.Till det stora reningsverket i Sjöhög är
ca 75 % av kommunens invånare anslutna. De tre övriga
reningsverken, som finns i Sövestad, St. Herrestad och
Kåseberga, är lokala småverk som ca 5 % av invånarna är
anslutna till. De som inte är anslutna till de kommunala
verken renar sitt vatten i olika typer av enskilda avlopp.

Inom Ystads kommun finns det sammanlagt 350 km
avloppsvattenledningar och Ystads reningsverk renar 15 000
m3 spillvatten per dygn. Kommunens stora reningsverk lig-
ger vid kusten 2 km väster om Ystads centrum.Avlopps-
verket tar emot kommunalt hushållsspillvatten, industriellt
spillvatten och dagvatten från Ystads tätort, samt från de
mindre orterna Köpingebro, Svarte, Löderup, Glemminge-

bro, Nybrostrand, Hedeskoga, Skårby, Svenstorp och
Rynge. Reningen sker i tre steg genom mekanisk, biolo-
gisk och kemisk behandling. Det renade avloppsvattnet
släpps sedan ut i Östersjön på 8 meters djup ca 800 m ut
från stranden.Avloppsvattnet innehåller gödande ämnen för
havet i form av biologiskt nedbrytbara ämnen (BOD-7),
kväve och fosfor, men halterna i det renade vattnet ligger
under de gränsvärden som Länsstyrelsen fastlagt vid miljöp-
rövningen av anläggningen.

För att få den totala mängden gödande ämnen, som släpps
ut i havet, har utsläppen från det renade avloppsvattnet
summerats utsläppen vid bräddningarna, se diagrammen 11,
12 och 13 här nedan. Utsläppen av närsalter och organiska
ämnen var högre år 2007 jämfört med år 2006.
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Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet under mil-
jömålen God bebyggd miljö, Avloppshantering, som
har startats upp, pågår och har genomförts eller del-
vis genomförts t.o.m. 2007

� Allmänheten ska informeras om att gifter eller annat som
kan vara skadligt för reningsprocesserna på avloppsverket
inte får hällas i avloppet. – Information finns bl.a. på webben
� Kommunen verkar för att slammet från reningsverket
uppfyller de krav som ställts upp av Naturvårdsverket
– Detta görs

GOD BEBYGGD MILJÖ – Avloppshantering
Lokala mål

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.

Reningen på avloppsreningsverken skall minst uppfylla de krav
som Länsstyrelsen fastställt
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Diagram 11. Årstransport av totalfosfor (tot-P) relaterat till inkommande
mängd vatten till reningsverket (tkbm=tusen m3)
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Diagram 12. Årstransport av totalkväve (tot-N) relaterat till inkommande
mängd vatten till reningsverket (tkbm=tusen m3)
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Diagram 13. Årstransport av BOD-7 relaterat till inkommande mängd
vatten till reningsverket (tkbm=tusen m3)
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Förklaringen till detta är delvis att nederbörden var speciellt
stor under januari, mars och juli år 2007 och den totala
mängden vatten till verket blev större än vad verket kunde
ta emot och rena.Vid flera tillfällen fick man därför släppa
ut vatten som bara var delvis renat, men halterna i det

utsläppta vattnet höll sig dessbättre under riktvärdena. Det
släpptes ut 1,4 ton totalfosfor, 74 ton totalkväve och 26 ton
BOD-7 under 2006. Under 2007 släpptes det ut 2,3 ton
totalfosfor, 95,6 ton totalkväve och 36,1 ton BOD-7.
Se också avsnitten Hav i balans och Ingen övergödning.

RÖTSLAMMET som blir kvar efter reningen av avloppsvattnet
behandlas på reningsverket vid Sjöhög, där det stabiliseras
genom rötning och avvattning. Under 2006 och 2007 har
halterna av bly, koppar, krom, nickel, zink ökat i mindre
omfattning, medan halterna av kvicksilver och kadmium
har minskat något. Samtliga halter av tungmetaller ligger
under uppsatta gränsvärden, se diagrammen 14, 15 och 16,
till höger.

Näringsvärdet i det behandlade slammet är högt. 531 ton
slam används därför vid markanläggningar, planteringar och
gödsling på kommunens mark. 2 603 ton slam används på
jordbruksmark och i energiskogsodlingar på privat mark.

GRÖNA NYCKELTAL för slam beskrivs av värdena för tre
tungmetaller och mäts i mg/kg torrsubstans 
(mg/ kg TS).Värdena för år 2006 var för kadmium 0,90
mg/kg TS, för kvicksilver 0,49 mg/kg TS och för bly 33
mg/kg. Motsvarande värdena för år 2007 var för kadmium
0,73 mg/kg TS, för kvicksilver 0,43 mg/kg TS och för bly
33 mg/kg. Endast värdet för bly finns redovisat i samman-
ställningen från Sveriges ekokommuner. Det genomsnittliga
värdet för ekokommunerna var 27 mg/kg TS år 2006.
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Rötslammet från reningsverken ska vara så rent
att det kan återföras i kretsloppet
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Diagram 14. Blyhalten i slam från reningsverket. Gränsvärdet är idag
100 mg/kg TS i slam som får spridas på åkermark.

Pb

0

1,6
1,4
1,2

1
0,8
0,6
0,4
0,2

1,8

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 0792

mg/
kg TS

Diagram 16. Kadmiumhalten i slam från reningsverket. Gränsvärdet
är idag 2 mg/kg TS i slam som får spridas på åkermark.
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Diagram 15. Kvicksilverhalten i slam från reningsverket. Gränsvärdet är
idag 2,5 mg/kg TS i slam som får spridas på åkermark.

Hg
Läs mer om kommunens avloppsverk och
reningsprocesserna i:

Miljörapport – Ystads Avloppsreningsverk 2007
www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Bo & Bygga > Teknik >
Vatten och Avlopp > Avlopp och avloppsvatten >
Avloppsreningsverken
Välkommen till Ystad > Bo & Bygga > Teknik >
Vatten och Avlopp > Avlopp och avloppsvatten >
Avloppsreningsverken > Reningsprocessen

Läs mer om Ekokommunernas nyckeltal på:

www.sekom.nu
Projekt > Gröna Nyckeltal

Uppgiftslämnare:

Henrik Uthas (Samhällsbyggnad, Vatten och Avlopp)

�

�

�
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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

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

Sedan flera år har kommunen, efter beslut av kommunfull-
mäktige, avstått från att använda kemisk bekämpning av

ogräs på kommunens mark. Enligt kommunens policy är
det inte heller tillåtet att använda kemiska bekämpningsme-
del på gårdsplaner, vägrenar, gatumark, banvallar eller inom
skyddsområde för vattentäkt.Vissa dispenser ges ändå om
spridningen görs under kontrollerade former och efter
noggranna förhållningsregler. Under 2006 och 2007 kom
ansökningar in om tillstånd att sprida kemiska bekämp-
ningsmedel på idrottsplatsen i Ystad och på bangården i
Ystad. Båda ansökningarna beviljades med följande förbe-
håll: ”Spridningen av bekämpningsmedel skall ske på sådant
sätt att mark och yt- och grundvatten inte förorenas.”

Minimera kemisk bekämpning på kommunägd mark

SKÖTSEL AV KOMMUNENS ÅKERMARK - I dagsläget arrende-
rar kommunen ut c:a 300 ha jordbruksmark till ett 25-tal
arrendatorer. Utöver jordbruksmark arrenderas också ca 90
ha mark ut till Golfklubben.Arrendatorerna har fri bruk-
ningsrätt av marken och i de flesta avtalen är ingenting
inskrivet om miljön.Vid nytt eller förlängt arrende tilläm-
pas emellertid åtgärden enligt miljöhandlingsprogrammet
att marken ska odlas på ett miljöanpassat sätt.

STÄDMETODER PÅ KOMMUNEN – För att leva upp till kom-
munens miljömål om en giftfri miljö använder kommunens

städavdelning en s.k. ”torr metod”. Metoden går ut på att
genom användning av en speciell, torr trasa minimera
användningen av kemiska rengöringsmedel. Detta är också
skonsamt för golvets yta och ger en god och bra arbetsmil-
jö för de som städar och vistas i lokalerna.Att städa golv
med blöt metod (våttorkning) skulle däremot ha främjat
tillväxten av bakterier, då dessa gynnas i en våt miljö.

Genom att använda den torra städmetoden medverkar man
indirekt också till att hålla nere sjukfrånvaron för de som
vistas i lokalerna samtidigt som städkostnaderna minskas.

Minimera användning av giftiga ämnen och produkter

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet under miljö-
målen Giftfri miljö, som har startats upp, pågår och har
avslutats t.o.m. 2007

� Kommunal jordbruksmark som arrenderas ut ska vid nytt
eller förlängt arrende odlas på ett miljöanpassat sätt. – Detta
görs
� Kommunens tekniska förvaltningar avstår från kemisk
bekämpning på offentlig mark, med undantag från sådan
bekämpning, som Miljö- och Byggnadsnämnden (numera
Myndighetsnämnden) gett tillstånd till, och utbildar personal i
alternativa metoder.  – Detta görs
� Kommunens miljöinspektörer informerar vid ordinarie
inspektionsbesök om de bestämmelser som gäller för
besprutningsfria zoner kring sjöar och vattendrag. – Detta
görs
� Kommunens och lantbruksnäringens informationsarbete
intensifieras tillsammans med rådgivare i syfte att minska
användningen av bekämpningsmedel, särskilt under sen höst.
– Detta görs
� Ämnen som finns på Kemikalieinspektionens OBS- och
begänsningslista fasas ut. – OBS-listan finns inte längre. Den
har ersatts av PRIO-databasen med riskminsknings- och
utfasningsämnen
� 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.
– Ny policy finns framtagen som antogs av
Kommunfullmäktige i maj 2008. 
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EN NY POLICY för upphandling har tagits fram på kommu-
nen, som antogs av Kommunfullmäktige i maj 2008. I poli-
cyn ingår ett avsnitt om miljöanpassad upphandling med
följande formulering:

Miljöhänsyn vägs in som krav eller kriterier bland andra.
Kraven måste definieras tydligt och anges i kravspecifikatio-
nen.

❍ Miljöanpassad upphandling är en målsättning för kom-
munen.

❍ Miljökraven baseras på gällande miljömål och åtgärds-
program samt tillgänglig vetenskaplig forskning och infor-
mation.

❍ Produkter ska under sin omloppstid ge upphov till så få
miljöskador som möjligt.

❍ Produkter ska som avfall helst kunna återanvändas eller
vara biologiskt nedbrytbara.

❍ Produkternas tillverkning och användning bör bygga på
resurssnålhet.

❍ Produkterna bör så lite som möjligt skada ozonskiktet,
öka växthuseffekten eller bidra till försurning.

❍ Miljökompetens ska vid behov konsulteras när förfråg-
ningsunderlag tas fram.

❍ Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier skall vara ett
stöd.

� En inventering ska göras över förekomst av PCB och
kvicksilver i kommunens fastigheter. – På Ystads
Industrifastigheter AB har gjorts en inventering av PCB på fas-
tigheterna.
� Användning av kemikalier inom kommunens egna verk-
samheter inventeras. – Kommunens Städenhet har pärmar
med informationsblad för de kemiska medel som används på
varje enhet. Förvaringsplatsen ska vara känd för alla som vis-
tas i lokalen. Inventering av kemikalier är gjord på Ystad ener-
gi.

Uppgiftslämnare:

Lennart Kjellström (Samhällsbyggnad, Fastighet)
Jan Erik Sundin (Samhällsbyggnad, Miljöavdelningen) 
Kristina Rosberg (Ledning o Utveckling, Staben)
Christian Walient (Samhällsbyggnad,
Miljöavdelningen)
Charlotte Wallin (Samhällsbyggnad, Kost o Lokalvård)
Ulf Östrand (Ystads Energi AB)
Per-Einar Larsson (Ystads Industrifastigheter AB)
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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.

Fastställda gränsvärden ska uppfyllas

Åtgärder enligt miljöhandlingsprogrammet under mil-
jömålet Säker strålmiljö, som har startats upp, pågår
och har avslutats t.o.m. 2007

� Radonförekomst på alla dagis, förskolor och skolor iden-
tifieras. – En radonmätning gjordes i december 2004 i några
av kommunens förskolor. Då konstaterades att radonhalterna
med god marginal ligger under riktvärdet
� Kommunen medverkar tillsammans med Länsstyrelsen
och Statens Strålskyddsinstitut till att sprida information till
allmänheten om risker och möjliga åtgärder för att minimera
riskerna. – Information finns på kommunens hemsida
� Kommunen och fastighetsägare ser till att mätning av
radonhalter utförs i samband med nyproduktion i normal-
och högriskområden. – Detta görs
� Kommunen utgår från försiktighetsprincipen och undviker
genom planering och koncessioner att bostäder, skolor,
daghem etc. ligger nära elanläggningar och kraftledningar
som ger förhöjda magnetfält. – Detta görs
� 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.  – Detta görs
� Kommunen informerar innehavare av solarier om risker
vid solning. – Detta görs årligen
� Konstaterad förekomst av radon över 200 Bq/m3 i dagis-,
fritids- och skollokaler ska åtgärdas snarast möjligt. – En
radonmätning gjordes i december 2004 i några av kommu-
nens förskolor. Då konstaterades att radonhalterna med god
marginal ligger under riktvärdet
� Kommunen ska medverka i Länsstyrelsens sammanställ-
ning av radonriskkartor.  – Detta är gjort

Strålning finns naturligt i vår omgivning och kommer både
från rymden och från marken. Största delen kommer från
radioaktiva ämnen som förekommer naturligt i berggrun-
den och i marken och man utsätts också för kosmisk strål-
ning från solen och rymden och från radioaktivt kalium
som finns naturligt i kroppen. Uran förekommer naturligt i
berggrunden. När uranet sönderfaller bildas andra radioak-
tiva ämnen, bland andra radium och radon. Radongasen
sönderfaller i sin tur till radondöttrar som är radioaktiva
metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar
radondöttrarna i våra luftvägar.Vid sönderfallet sänder
radondöttrarna ut strålning, som kan skada cellerna i luftvä-
gar och lungor.Vid höga halter av radongas i bostäder är
detta skadligt för människors hälsa. Radon luktar inte, syns
inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det
är att mäta. Själva mätningen är enkel. Radon i hus kan
komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvatt-
net. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsa-
ken till lungcancer. Ju längre tid man vistas i ”radonhus”
och ju högre halter man utsätts för, desto större är risken
och för rökare är risken särskilt stor.

MARKRADON - I områden med alunskiffer finns risk för
förhöjda halter av markradon. I Ystads kommun finns såda-
na områden framförallt på Hörupåsen och väster och nord-

väst om denna (Benestad-Tosterupsavlagringarna), vid Stora
Köpinge och Svenstorp, samt i Fyledalen (Högestad-Kulle-
möllafältet).Väster om Ystad finns också två områden med
risk för förhöjda halter av markradon. Detsamma gäller
kommunens nordvästra del, där man strax utanför kommu-
nens nordvästra spets och väster om Ellestadsjön har funnit
förhöjda halter uran i bäcktorv.

En källa till radon i svenska hus är radon som läcker in i
husen från marken, s.k. markradon. I de områden som
nämnts ovan med risk för förhöjda halter finns ingen
bebyggelse.

STRÅLNING FRÅN BYGGNADSMATERIAL - Att bo i villor som
byggts av blå lättbetong, ofta kallad blåbetong, medför risk
för strålning. Blåbetong har använts som byggnadsmaterial i
väggar och bjälklag och kross av blåbetong har också
använts som fyllning i bjälklag. ”Blåbetong” eller lättbetong
har fått sitt namn efter den blåsvarta färgen på den uranrika
alunskiffern som betongen till största delen består av.
Jämfört med andra bergarter innehåller alunskiffer betydligt
högre halter uran, därför avger den högre halter av både
gammastrålning och radon. Ca 10 % av landets befolkning
beräknas bo i hus av blå lättbetong. Denna förbjöds 1975,
då byggindustrin hade blivit medveten om riskerna med
strålningen. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975.
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Efter 1975 tillverkas lättbetong av finmald sand, cement
och kalk. Sådan vit eller ljusgrå lättbetong har mycket låg
halt av uran och således låg radioaktivitet och radonavgång.

RADONMÄTNING - 1999 kom en proposition från
Riksdagen, som handlade om radon och ventilation. Här
anges att radon i inomhusluft år 2010 inte får överstiga 200
Bq/m3 i skolor och förskolor och år 2020 ska samma nivå
gälla i övriga bostäder.Ansvaret för undersökningarna och
eventuella åtgärder ligger på fastighetsägaren eller verksam-
hetsutövaren. Kommunens miljöavdelning arbetar därför
inte aktivt med själva radonmätningarna, men informerar
vid förfrågningar vid t.ex. husförsäljning om byggnadsmate-
rial m.m. samt tillhandahåller mätdon. Under 1990-talet
inventerades husfasader i Ystad och då man upptäckte för-

höjda värden följdes detta upp med mätningar och åtgär-
der. Resultaten finns registrerade på miljöavdelningen.

BAKGRUNDSMÄTNING AV GAMMASTRÅLNING görs i kom-
munen var 7:e månad. Gammastrålning är den mest
genomträngande formen av strålar som förekommer i sam-
band med radioaktivitet. Gammastrålningen finns i den kos-
miska strålningen.Värdena från mätningarna har varit kon-
stanta under åren som mätningarna har utförts.

Resultaten från mätningarna rapporteras till Länsstyrelsen,
som i sin tur vidarebefordrar informationen till Statens
Strålskyddsinstitut. Mätvärdena används som bakgrundsvär-
den för att kunna identifiera eventuellt nedfall av radioakti-
va ämnen. Genom denna kartläggning blir det möjligt att
identifiera också små tillskott av radioaktiva ämnen i miljön.

Läs mer om radon på:

www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Natur & Miljö > Miljö- och
hälsoskydd > Hälsoskydd > Radon

Uppgiftslämnare:

Ulf Olsson (Samhällsbyggnad, Miljöavdelningen)
Anna Möller (Samhällsbyggnad, Plan o Bygg)
Katarina Anker-Kofoed (Kultur o Utbildning)

�



Sedan 1989 är det ett krav på kommunerna att kontrollera
användningen av köldmedier, s.k. freoner. Syftet är att man
ska följa upp övergången till köldmedier som inte skadar
ozonskiktet. Freonerna CFC och HCFC har tidigare an-
vänts som köldmedia. CFC är mycket kraftigt och förstör
ozonskiktet. Idag får det inte användas förutom i små, be-
fintliga enhetsaggregat på upp till 900 gram. HCFC, som är
något mindre skadligt för ozonskiktet, är förbjudet att
användas och installeras i nya anläggningar och får inte hel-
ler fyllas på i befintliga anläggningar. HCFC kommer därför
att försvinna helt på sikt. HFC är numera det dominerande

köldmediet. Det påverkar inte ozonskiktet men bidrar till
växthuseffekten. Övergången till andra ämnen som inte
påverkar ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten är vik-
tig och på marknaden finns andra ersättningsmedel som
ammoniak, propan och butan, som kan användas istället. I
kommunens anläggningar sker ett successivt utbyte av
köldmediet HCFC till annat mindre skadligt köldmedium.

INSTALLERAD MÄNGD OCH LÄCKAGE – Sammanlagt installe-
rades 3 555 kg köldmedia år 2006 och 3 569 kg köldmedia
år 2007. Detta var en ökning med 310 kg år 2006 jämfört
med år 2005 och en ökning med 14 kg år 2007 jämfört
med år 2006.

Köldmedierna skadar ozonskiktet först om de läcker ut ur
anläggningarna. Det är därför viktigt att kontrollera läck-
aget. Det sammanlagda läckaget var 5,2 % år 2006 och 3 %
år 2007. Beräkningarna är baserade på kontrolluppgifter
som lämnats in till kommunen t.o.m. mars 2006 respektive
mars 2007. Men eftersom HCFC inte längre får fyllas på
syns inte eventuellt läckage från aggregat med detta köld-
medium och statistiken är därför något osäker.

42 Skyddande ozonskikt

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 under miljö-
målet Skyddande ozonskikt, som har startats upp,
pågår och har avslutats t.o.m. år 2007

� Kommunen följer aktivt, i samverkan med Länsstyrelsen,
insamlingen av ämnen som kan förstöra ozonskiktet, t.ex.
kasserade kylanläggningar och isoleringsmaterial. – Detta
görs
� Allmänheten informeras kontinuerligt om alternativ till CFC
och HCFC samt var kylskåp ska lämnas in och att de inte får
exporteras. – Information finns på kommunens hemsida
� HCFC ska snarast bytas ut mot annat köldmedium i kom-
munens anläggningar och kommunala bolag. – Detta görs

Användningen av freoner ska upphöra
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Diagram 17. Installerade mängder köldmedia
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Läs mer om bestämmelser för köldmedia på:

www.ystad.se
Välkommen till Ystad > Natur & Miljö > Miljö- och
hälsoskydd > Miljöskydd > Miljöfarlig verksamhet >
Köldmedieanvändning

Uppgiftslämnare:

Anna Karlsson (Samhällsbyggnad, Miljöavdelningen)
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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 under mil-
jömålet Begränsad klimatpåverkan, som har startats
upp, pågår och har avslutats t.o.m. år 2007

� Kommunen bör ställa krav på täckning av urinbehållare
och flytgödselbehållare vid inspektion av verksamhet som
utökas och där det ställs krav på ytterligare lagringskapaci-
tet eller vid nyetablering av djurhållning. - Detta görs

Se också åtgärder under avsnitten Frisk luft och God
bebyggd miljö

Medverka till mindre utsläpp av växthusgaser, genom aktivt engagemang
i forskning och utveckling/Minska användningen av fossila bränslen

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I YSTADS KOMMUN – SMED
(Svenska miljöemissionsdata) har i samarbete med Natur-
vårdsverket, RUS (Regionalt uppföljningssystem för miljö-
mål) och Energimyndigheten tagit fram data för utsläppen
av växthusgaser för Sveriges kommuner för åren 1990,
2000, 2005 och 2006. Utsläppen av de olika växthusgaserna
har räknats om som CO2-ekvivalenter (CO2-ekv). För att ta
fram de sammanlagda utsläppen av växthusgaser har utsläp-
pen av dessa summerats, d.v.s. CO2, CH4-ekv, HFC-ekv,
N2O-ekv, PFC-ekv, och SF6-ekv. Utsläppen av växthusga-
ser från Ystads kommun visas i diagrammet nedan.
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Diagram 18. Utsläpp av växthusgaser från Ystads kommun, omräknade
som ton CO2-ekvivalenter

CO2-ekv

husgaser från Ystads kommun visas i diagrammet nedan,
diagram 18.

Den totala mängden växthusgaser omräknat till CO2-ekvi-
valenter var nästan 400 000 ton år 1990 medan motsvaran-
de siffra sjunkit till knappt 200 000 ton år 2006. Detta
innebär att totalt har utsläppen minskat med nästan 48 %
från 1990 till 2006. Utsläppen för hela Sverige var 65,7 mil-
joner ton år 2006. Sverige har bland de lägsta utsläppen av
växthusgaser bland OECD länderna räknat på CO2- ekvi-
valenter.

Tabellen på sidan 44 visar hur utsläppen fördelar sig mellan
olika kategorier. Utsläppen från energianvändning, jordbruk
och avfallshantering har minskat, medan utsläppen från
industri, transporter och arbetsmaskiner har ökat. Den stör-
sta minskningen står energianvändningen för genom mins-
kad användning av fossila bränslen. Detta beskrivs genom
de åtgärder som tagits upp under miljömålen Frisk luft och
God bebyggd miljö – Energianvändning, se sidorna 6
respektive 32.
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GRÖNT NYCKELTAL - CO2 - utsläpp i kommunen var 7,29
ton/invånare år 2006 räknat som CO2-ekvivalenter.

Motsvarande medelvärde för CO2-utsläpp i Sverige är
7,2 ton/invånare.

1990 2006 Förändring

Kategori Ton Andel i % Ton Andel i % +/–

Energi 203525,2 53 45227,2 23 –158298,0
Industri 253,0 0 3068,8 2 2815,8
Transport 60261,1 16 63669,1 32 3408,0
Arbetsmaskiner 14037,9 4 17478,5 9 3440,6
Lösningsmedel 706,3 0 906,1 0 199,8
Avlopp-Avfall 26516,0 7 23124,7 12 –3391,3
Jordbruk 77335,2 20 46270,6 23 –31064,6
Totalt 382634,7 100 199745,0 100 –182889,7

Utsläpp kategorier Tabellen visar fördelning mellan olika kategorier för utsläpp, från Ystads kommun, av växthusgaser
räknat som CO2-ekvivalenter.

Läs mer om utsläppen av växthusgaser på:

www.rus.lst.se/aktuelluppdatering1.html
www.naturvardsverket.se
startsida > klimat i förändring > utsläppsstatistik och
klimatdata > utsläpp av växthusgaser i Sverige
1990–2006
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