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Energieffektivisering och energiförbrukning är några av vår tids absolut viktigaste frågor, både globalt och lokalt. 
Alla måste hjälpas åt med att skynda på övergången till ren och förnyelsebar energi. 

ENERGI -  
ANVÄNDNING OCH PRODUKTION

Hållbar energiförsörjning
Energieffektivisering  och energiförbrukning är några 
av vår tids absolut vikigaste frågor. Regeringens 
vision är att Sverige ska ha en hållbar och resursef-
fektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växt-
husgaser i atmosfären år 2050. På vägen dit ska vi till 
2030 ställa om vår fordonsflotta så att den inte längre 
är beroende av fossila bränslen. 
 Ytterligare delmål är att energianvändningen i bygg-
nader ska minska med 20 procent till 2020. Det målet 
kan endast nås om ytterligare åtgärder sätts in, men då 
krävs sannolikt bättre styrmedel än i dag. På det regio-
nala planet finns ännu högre klimatmål genom ”Fos-
silbränslefritt Skåne 2020”, till vilket Simrishamns 
kommun har anslutit sig. Simrishamns kommun har 
stor potential att  uppnå målen genom att bli självför-
sörjande inom uthållig energiproduktion. 

Bakgrund
Lokalproducerad förnyelsebar energi står för ca 28 
procent av energiförsörjningen för kommunens totala 
energibehov på ca 550 GWh/år. Den fossila energin i 
kommunen används idag till största del i transportsek-
torn där användningen dessutom är ökande (se stapel-
diagram). Transportsektorn är med andra ord ett priori-
terat område för omställning till ett uthålligt samhälle. 

Riktlinjer
En omställning av energiförsörjningen ska nås i första 
hand genom energieffektivisering, men också genom 
utveckling av vindkraft, solenergi, geoenergi, etable-
ring av biogasanläggningar och återanvändning av or-
ganiskt avfall från hushåll, industri och jordbruk. 
 För den fysiska planeringen handlar det främst om 
att lokalisera ny bebyggelse och funktioner så att be-
hovet av resande i personbil och transporter minime-
ras. Och om att avsätta ytor i de områden som har 
särskilda förutsättningar för viss form av energifram-
ställning, områden lämpliga för biogasproduktion och 
ladddningscentraler för elbilar
 Uppmuntran av att tillvarata spillvärme från närbe-
lägna fastigheter, god solinstrålning, utnyttjande av 

viss markbeskaffenhet, och förespråkande av solcells-
anläggningar är också exempel på hur kommunen i sin 
dagliga verksamhet kan gynna utvecklingen mot upp-
satta mål. 
 Kommunen arbetar för att Simrishamn på sikt ska 
bli energiexportör, samtidigt som så kallad nettodebite-
ring förväntas blir verklighet. Nettodebitering innebär 
att egen producerad el får möjlighet att ”lagras” i nätet, 
vilket gör att marknaden för egenproducerad förnybar 
energi bli mer attraktiv. Kommunen verkar också för 
att minska sina inköp från företag utan klimatpolicy. 

Planförslaget och allmänna intressen
Planförslaget bygger på att ny bebyggelse ska ske ge-
nom förtätning eller i anslutning till befintlig bebyg-
gelse. Denna strategi skapar goda förutsättningar för 
gemensamma uppvärmningsanläggningar och fjärr-
värmeutbyggnad. I förslagskartorna hänvisas även till 
en hänsynsregel där hänsyn ska tas till områdets för-
utsättningar för lämplig uppvärmningsform i den fort-
satta planläggningen (2 kap. 3 § Plan- och bygglagen). 
Förespråkande av solcellsanläggningar ska alltid gö-
ras i samband med planläggning. 

Energianvändning
Uppvärmningssektorn idag
Uppvärmning genom fjärrvärme har många fördelar. 
Även om det finns fjärrvärme på orten ska dock ett en-
ergisnålt byggande prioriteras. Solvärme och el från 
solceller är alternativ som inte påverkar närmiljön ne-
gativt och är därför lämpligt i alla bebyggelsetyper.
I mindre tätorter där fjärrvärmeunderlaget inte är till-
räckligt är förnybara alternativ som pellets, bergvärme 
och luftvärmepumpar lämpliga alternativ. På lands-
bygden kan även uppvärmningsformer som har en viss 
lokal påverkan på närmiljön accepteras, som vedeld-
ning, mindre vindkraftverk och jordvärmesystem. 

Transportsektorn
Simrishamns kommun, med sin utspridda befolkning, 
har behov av flera olika typer av transportlösningar. 
Det räcker inte enbart med en aktiv satsning på kol-

lektivtrafik, det måste även finnas lösningar för gods- 
transporter. 
 Biogasen kan spela en viktig roll som fordonsbräns-
le för lätta till medeltunga fordon vid längre körsträck-
or. Vid etablering av ett lokalt tankställe för flytande 
gas kan även den tyngre trafiken få en naturlig över-
gång till gasdrift. Idag finns det en tankstation för bio-
gas i kommunen. Biogas är en begränsad resurs som 
kräver relativt kostsamma tankställen, därför krävs 
ytterligare alternativa energikällor. Etanol, metanol 
samt syntetiskt framställd biodiesel är möjliga alterna-
tiv för större och tyngre transporter.
 Större delen av alla resor som genomförs i kommu-
nen är under 4 mil t/r, vilket gör eldrivna fordon till ett 
verkligt attraktivt alternativ. Då utbyggnad av ladd-
ningsinfrastruktur är billig och potentialen för ren el-
produktion är stor i kommunen, borde en stor del av 
de kortare transporterna i framtiden kunna ske med 
eldrivna fordon. 

Livsmedelssektorn
Medvetandet om den energi som krävs för produktion 
av olika livsmedel ökar. Att producera kött kräver upp 
till 17 gånger mer energi än produktion av icke ani-
maliska livsmedel. Att utfodra djur med närproducerat 
foder, att slaktort och förädlingsplats ligger i närheten 
av slutkonsumenten är faktorer som minskar energiåt-
gången väsentligt. För att avgöra vilka livsmedel som 
är mest lämpliga ur ett hållbarhetsperspektiv bör fokus 
ligga på förädlingsgrad, förädlingssteg, produktions-
plats och säsong.  

Byggsektorn 
Industrins processutsläpp av växthusgaser är mer 
komplicerad jämfört med utsläpp från förbränning 
inom industrin. För att nå nära nollutsläpp behövs 
ny teknik framförallt inom stål- och cementindustrin 
vars utsläpp av växthusgaser är stora, en övergång till 
en mer virkes- och naturmaterialbaserad bebyggelse 
skulle vara mer hållbar.
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Fördelning av kommunens totala energiförbrukning * 

* Den totala energiförbrukningen = 
Uppvärmning, elförbrukning, drivmedel för transporter m.m. 
för både privathushåll och företag.



Uthålliga energikällor
Förutom att energin ska vara förnyelsebar 
ska den också vara uthållig. 
Med det menas bland annat att den inte får 
utarma jorden eller påverka den biologiska 
mångfalden negativt.  

Vindkraft
Vindkraft-el är ett av de energislag som har minst mil-
jö- och klimatpåverkan, både under drift samt efter av-
veckling av vindkraftverken. 
 Vindkraften i Sverige utgör cirka 5 procent (7 TWh/
år) av den totala elanvändningen i Sverige (2012). De 
nationella planerna är att till år 2020 ha en årlig pro-
duktion av el från vindkraft på 30 TWh (20 TWh på 
land och 10 TWh till havs). Teoretiskt har det svenska 
energisystemet dock möjlighet att ta emot mellan 50-
60 TWh med dagens teknik. Det skulle motsvara 40 
procent att den totala elenergianvändningen nationellt.
 En vindkraftsplan för Simrishamns kommun an-
togs 2011 där den totala potentialen för landbaserad 
vindkraftsproduktion ligger i intervallet 0,5-1,2 TWh. 
Under 2010 var den årliga produktionen 0,07 TWh vil-
ket motsvarade hela 30 procent av kommunens elför-
brukning men bara 8 procent av potentialen. Simris-
hamns kommun har alltså ett för norra Europa ytterst 
gynnsamt läge för vindkraft och kan förutom bli själv-
försörjande på elenergi också utveckla energiexporten. 

Solcellsenergi
Jämfört med planen för vindkraftproduktion, finns 
inte inte något ”tak” för hur stor areal mark som kan 
avsättas för solenergiproduktion i kommunen. I Sim-
rishamns kommun finns idag (2014) Sveriges störs-
ta kommersiella solcellsanläggning. Kommunen har 
goda förutsättningar för både små och stora solcells-
anläggningar. Vid lokalisering av större anläggningar 
bör synkronisering göras för ytor som inte kan använ-
das för andra ändamål. Exempel på detta kan vara mar-
ken under större vindkraftverk.  Potentialen för solen-
ergiproduktion bedöms ligga på ca 150-200 GWh för 
mindre solcellsanläggningar med dagens teknik. 

Fjärrvärme
År 2010 var ca 2000 hushåll i kommunen anslutna till 
fjärrvärmenätet. Fjärrvärme finns framförallt i Sim-
rishamn, där utbyggnad av fjärrvärmenätet görs pa-
rallellt med expansionen av orten. Fjärrvärmen fram-
ställs av ca 99 procent förnyelsebara bränslen. Denna 
uppvärmningsform är lämplig dels för att undvika 
miljömässiga och klimatologiska störningar och dels 
för att den är ekonomiskt fördelaktig i större skala. 
Mindre orter med intilliggande verksamhet med spill-
värmeöverskott är mycket lämpliga för utbyggnad av 
fjärr-/närvärme. 
 Fjärrvärmen har lett till en kraftig minskning av  
lokala utsläpp av koldioxid  i kommunen - med cirka 
47 000 ton sedan 1990.

Biogas 
Inom kommunens gränser finns goda förutsättningar 
för framställning av biogas. Främst handlar det om ut-
nyttjandet av restprodukter från lantbruk, industri, re-
ningsverk samt fiskerinäringen. Länsstyrelsens inven-
tering år 2011 påvisade att potentialen skulle kunna 
vara så hög som 150 GWh inom kommunen. Idag pro-
duceras biogas i liten omfattning i kommunen. Energi-
system baserade på biogas med hög energieffektivitet 
framstår som en viktig parameter då mycket talar för 
att biogas kommer att bli en eftertraktad men begrän-
sad resurs i framtiden. 

Deponi gas
Det är idag inte tillåtet att deponera organiskt materi-
al. Biologiskt material ska i stället användas aktivt i 
rötkammare för biogas alternativt förbrännas i värme-
verk. I kommunen utvinns ca 3 GWh deponi gas från 
den gamla deponin i Måsalycke. Då inget nytt orga-
niskt material deponeras kommer utvinningen från be-
fintlig deponi sakta att minska. Exempel på biologiskt 
material är matavfall, trädgårsavfall, rivningsvirke, 
slam från reningsverken.

Biomassa från skog
I Simrishamn finns en begränsad mängd aktivt förval-
tad skog. Totalt bör det vara möjligt att utvinna ca 40 
GWh biomassa för energiändamål ur skogsbeståndet 
utan att konkurrera med övriga näringar.

Skiffergas/ Olja/ Alunskiffer/Brännskiffer
De geologiska formationerna på Österlen har skapat 
förutsättningar för bildande av fossila bränslen. Fos-
sila bränslen har en kraftig påverkan på växthuseffek-
ten och kan få mycket negativa konsekvenser för den 
lokala miljön vid utvinningen. Simrishamns kommun 
bör inte tillåta varken utvinning eller deponering av 
bi- och restprodukter från denna energisektor inom 
kommunen.

Bergvärme/ Geotermi
Simrishamn har generellt goda förutsättningar och på 
vissa platser till och med exceptionellt goda förutsätt-
ningar för att utnyttja geoenergi.
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Fjärrvärme - baseras huvudsakligen på biobränsle och  
har bidragit till en kraftig minskning av fossila bränslen i 
Simrishamns huvudort. Även en kraftig konvertering från 
oljebaserad uppvärmning till olika värmepumpsbaserade 
uppvärmningssystem har skett i kommunen.
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Transportsektorn är den enda samhällsektorn som 
fortfarande visar en ökning av utsläppen.

Övriga transporter
Inrikes civil sjöfart
Mopeder och motorcyklar
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Biobränsleproduktion
(83 GWh)

+

45%

Vindkraft
(70 GWh)

28%

Kommunens självförsörjningsgrad 
på energi är i dagsläget 28 procent

- Av de 28 procenten
 är 100 procent förnyelsebar 

och lokalproducerad.

Fördelad på 45 procent vindkraft,
54 procent biobränsle och 0,3 procent solenergi.



0,3 % Solenergi
(0,5 GWh)
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Utfasning av fossilt bränsle till 2050  
Målscenario 1 av 2 från Naturvårdsverkets - 
Färdplan 2050.

Övriga sektorer
Arbetsmaskiner
Avfall
Jordbruk
Bostäder och service
El och fjärrvärme
Transport
Industri

Diagrammet visar användningen av elkraft i Sverige mellan 1970-2011 (service avser offentliga förvaltning-
ens användning). Med utfasning av fossit bränsle förväntas efterfrågan av elkraft öka. Elmarknaden erbjud-
er både fossilt el coh förnybar el. I kommunen finns goda förutsättningar för att exportera förnybar el,Diagrammet visar användningen av elkraft i Sverige 

mellan 1970-2011. Med utfasning av fossit bränsle 
förväntas efterfrågan av elkraft öka. 

Elmarknaden erbjuder både fossilt el och förnybar el. 
I kommunen finns goda förutsättningar för att exporte-
ra förnybar el.

*Service avser offentliga förvaltningens användning. 

Energieffektivisering
Då även uthållig energiproduktion har viss miljöpå-
verkan och kräver vissa ändliga resurser är det viktigt 
att även den förnyelsebara energin används på ett re-
surssnålt sätt. För verksamheter gäller att de måste föl-
ja miljöbalkens krav på energieffektivitet.

Miljökvalitetsnormer för luft, buller, vatten
Störningar av luft, buller och vatten kommer att mins-
ka om de regionala miljö- och klimatmålen nås om  
ett Fossilbränslefritt Skåne2020, liksom kommunens 
eget mål om en ökad självförsörjningsgrad.
 Utpekade konfliktpunkter för MKN för luftförore-
ningar och vatten under respektive ort i kap. 2 är in-
dikatorer för vilka områden som med dagens fossila 
transporter kan utgöra riskområden för överskridande 
av gränsvärden och behöver prövas vidare vid eventu-
ell planläggning. 
 I dagsläget har berg-och jordvärme inte kunnat be-
visas innebära någon negativ påverkan på grundvat-
ten- eller ytvattenbildningen. Utvinning av berg- och 
jordvärme kräver tillstånd hos Miljöförbundet. 
För minivärmeverk kommer eventuella bullernivåer 
att prövas genom detaljplan. 

Kommunens åtaganden fram till år 2020  
För att nå en omställning till ett klimatneutralt och ut-
hålligt samhälle har ett antal ställningstaganden tidi-
gare gjorts i kommunen genom Energistrategin och 
Klimatplanen. I viss utsträckning har därmed Reger-
ingens mål för klimat- och energipolitiken till 2020 an-
tagits för de så kallade 20-20-20-målen med minskade 
växthusgasutsläpp, andel förnyelsebar energi och lägre 
energianvändning. Det föreslås att en uppföljning görs 
avseende i vilken grad kommunen har nått dessa 20-
20-20 mål. Kommunen har inget riksintresse för ener-
giproduktion.

VETA MERA:
Simrishamns Energiplan 2014, Färdplan 2050 (Naturvårdsverket), 
Simrishamns Energi- och Klimatstrategi, Infrastrukturpropositionen 
(1996/97:53), Miljöbalken, Plan- och bygglagen, Miljöstrategiskt pro-
gram för Region Skåne, Klimat- och energistrategi för Skåne (Lst), 
Framtidens resor och transporter 2008/09:35, Simrishamn Kommuns 
vision, Miljöförbundet Ystad-Österlensregionen tillsynsarbete av ener-
gikrav. Vindkraftplan för Simrishamns kommun.
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Vindkraft
A-område
18  Ulriksberg
19B  Ö Herrestads norra
20  Ö Herrestad södra 
1  Rör

B-område
5 Tostaröd / Vitaby skog / De dödas lott
6 Attusa
13 Älmhult / Gyllebo 
19A Ö Herrestad norra
23 Hannas

Del av område 5 som utgår
(TILLÄGG ANTAGANDE 20150818)
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38Energi - användning och produktion
Ställningstaganden 
Inom energieffektivisering

1. Bebyggelsestrategi för Simrishamns kommun ska följas, denna grundar sig på ett ”kli-
matsmart” (energieffektivt) tänkande med förtätning som princip, från övergripande nivå, 
ner till detaljplanenivå och färdig byggnad.

2. Kommunen ska aktivt arbeta för att uppfylla miljöbalkens krav inom energi- och 
klimatområdet. 

3. Inom kommunens verksamhet ska arbetet med energieffektivisering genomföras inom 
alla sektorer.

Inom omställning till fossilfritt- och självförsörjning

4. Kommunen arbetar aktivt för att på lokalt plan uppnå regeringens vision om ett klimatneu-
tralt samhälle år 2050 (max 1 ton/person koldioxidekvivaltenter). 

5. Kommunen arbetar aktivt för regeringens mål om en för hela samhället fossilfri fordonsflotta 
till 2030 (nollnivå på fossil koldioxid från bränsle). Förslag på hur detta ska genomföras be-
skrivs i Simrishamns Energiplan 2014.

6. Basorternas förslagskartor kompletteras med regler om att hänsyn ska tas till områdenas 
förutsättningar för lämplig uppvärmningsform i fortsatt planläggning. Förutsättningar kan t.ex. 
vara att tillvarata spillvärme från närbelägna fastigheter, god solinstrålning, och utnyttjande av 
viss markbeskaffenhet. Solcellsanläggningar ska förespråkas.

7.  Kommunens egen verksamhet är den största fossila energianvändaren i kommunen, och 
därmed den viktigaste aktören för omställning till ett klimatneutralt samhälle. Kommunen har 
antagit det regionala målet om att vara fossilfri redan till år 2020 avseende kommunens egna 
transporter, uppvärmning och elanvändning. Om målet inte uppnås till 2020 föreslås att ett 
internt klimatkompenseringsprogram upprättas.

Övrigt:

8. Kommunen föreslås skapa en grupp med deltagare från samtliga kommunala förvaltningar, 
vars uppdrag och syfte är att arbeta med uthållighetsfrågor tvärsektoriellt och utifrån varje 
förvaltnings särskilda förutsättningar.
9. Kommunens vindkraftplan utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Vid aktualisering 
av vindkraftplanen ska område 5 och 6 delvis utgå pga konflikt med riksintresset för totalför-
svaret.

10. Kommun bör ange riktlinjer för hur man bör förhålla sig till konfliktpunkter, som exv. mo-
derna tekniska lösningar för energianpassning, i kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och 
dess närmiljö (se även Arkitektur- och kulturmiljöprogram).

11. Simrishamns kommun bör följa upp i vilken grad kommunen uppnår nationella klimat- 
och miljömål, de s.k. 20-20-20 målen i kommande Energiplan 2014.
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MÅL
Simrishamns kommun är ett fossilfritt samhälle 2030. 
Vi är självförsörjande på energiområdet. Vi har lämnat 
den skadliga förbränningen av avfall bakom oss. Åter-
vinningen är 100 procent. Marknaden för återanvänd-
ning av produkter är mycket lönsam. Framställningen 
av energi med hjälp av restprodukter från organiskt 
material är optimerad.

RIKTLINJER
Genom att stimulera och optimera återvinning och 
återanvändningen på bred front, så finns i stort sett 
inget avfall att förbränna i framtiden. Moderna och 
mindre kostnadskrävande biogasanläggningar har eta-
blerats, liksom närfjärrvärmeanläggningar med spill-
värme från industrin. Denna omställning har skett ge-
nom nya styrmedel, liksom ett höjt medvetande i dessa 
frågor.

BAKGRUND
Idag omvandlas 50 procent av hushållens avfall i kom-
munen för energiutvinning. Resterande  50 procent 
hushållsavfall återvinns (se stapeldiagram ovan). Den 
energi hushållsavfallet genererar  motsvarar ett energi-
behov för cirka 300 hushåll per år (5000 KWh/hushåll 
och år) vid utvinning. Dock kvarstår cirka 30 viktpro-
cent av det ursprungliga avfallet som mycket förore-
nad aska efter förbränningen.
 Uppsamling av matavfall har nått stora framgångar 
i kommunen. Matavfallet genererar ca 1 liter biogas/
fordonsbränsle per 10 kg matavfall. 
 Slammet från reningsverket Stengården behand-
las i vassbäddar genom biologisk nedbrytning för att 
minska mängderna, men kan inte användas som kom-
post då det innehåller för höga halter av tungmetaller. 
Slammet skulle kunna användas för energiutvinning 
genom rötning, men det sker inte idag. Slammet  an-
vänds som sluttäckningsmaterial av deponi. 

Vem ansvarar för avfallet?
Den genomsnittliga totala avfallsmängden per person 
i Sverige är ca 460 kg/år. Varje hushåll ansvarar för 
källsortering av sitt avfall. 
 Kommunen ansvarar för framtagandet av en kom-
munal avfallsplan med insamling och hantering av 
hushållsavfallet och källsortering. De produktslag som 
omfattas av producentansvar samlas upp via återvin-
ningsstationer. 
 En Simrishamnbo lämnar i snitt 765 kg varav cirka 
268 kg hushållsavfall för återvinning och cirka 55 kg 
matavfall samt 376 kg grovavfall per år. Siffran är del-
vis missvisande då det speglar kommunen som turist-
ort med många besökare.

Planförslaget och allmänna intressen 
I planförslaget görs inga nya markanspråk avseende 
avfallshantering, men för återvinningsstationer före-
slås områden i förslagskartorna.

Styrmedel för avfallshantering
Avfallsmängderna ökar i takt med vår konsumtion. För 
att lyckas med målet om minskad avfallsmängd, behö-
ver vi ändra våra konsumtionsmönster och avstå från, 
återanvända eller reparera fler produkter eller minska 
materialåtgången i nya produkter. Deponeringen har 
minskat kraftigt, i Skåne med 98 procent sedan 1994, 
och deponi för organiskt material är förbjudet idag. 
Det miljömål för minskad deponering som funnits har 
därmed uppnåtts. För att åstadkomma detta har flera 
kraftiga styrmedel som producentansvar, deponerings-
förbud och skatt på deponering använts. Kommunala 
avfallstaxor kan i framtiden användas som styrinstru-
ment för att påverka fastighetsägare och hushåll.

Minskad växthusgaseffekt 
Avfallshanteringen har blivit miljövänligare vilket 
visar sig i att mängden växthusgaser från avfall (i 
CO2-ekvivalenter) i Simrishamn minskat med omkring 
30 procent mellan 1990 och 2008. En viktig faktor för 
minskningen av växthusgaser är utvinningen av depo-
nigas (metangas) från avfallsanläggningen vid Måsa-
lycke. Denna ägs sedan 2004 av SYSAV och deponin 
stängdes 2008. Genom upphörandet av deponier för or-
ganiskt material, avstannar utsläppen av växthusgaser-
från dessa.

Förnybar energiproduktion från avfall
Simrishamns och Tomelilla kommuner äger numera, 
tillsammans med 12 andra skånska kommuner, Syd-
skånes avfallsaktiebolag, Sysav. Transporter med 
hushållsavfall levereras dagligen från Måsalycke till 
Sysav i Malmö och behandlas genom förbränning till 
energi vid Sysavs förbränningsanläggning. Cirka 60 
procent av det avfall som används i svenska avfallsför-
bränningsanläggningar är hushållsavfall. Det resteran-
de är avfall från industrier och annan verksamhet.
 År 2018 räknar man med att 75 procent av Sim-
rishamns hushållsavfall kommer att gå till energiåter-
vinning, resterande 25 procent går till biogasproduk-
tion och biogödsel.
 Vid Måsalycke används deponigasen från äldre de-
poni aktivt för produktion av el och för distribution 
i ett mindre gasnät i Sankt Olof. Gasen ersätter olja 
vid uppvärmning av kommunala fastigheter och bad-
anläggningen. 
 Matavfall samlas in via separata kärl från storkök 
och restauranger sedan 2008. Hösten 2010 inleddes 

hämtning från övriga hushåll. År 2013 har målet om 
50 procent insamling uppnåtts. Insamlat matavfall tas 
emot vid Sysav Biotech i Malmö varav delar skickas 
för slutbehandling genom rötning i biogasanläggning-
en i Kristianstad.  
 Från 2015 skall Sysav ha en egen biogasanläggning 
i Malmö för tillverkning av biogödsel och biogas. Det 
finns ett ökat behov av biogasproduktion och då inte 
bara från matavfall utan också från andra råvaror som 
jordbruksprodukter, gödsel och restprodukter från till-
verkningsindustri. 
 Vid biogastillverkning får man dessutom biogödsel 
som vid kvalitetssäkring kan återföras som gödning 
till jordbruksmarken, vilket i sin tur minskar behovet 
av konstgödsel. 
 Allt grovavfall och farligt avfall kan idag lämnas 
på Måsalycke avfallsanläggning. Det finns dessutom 
två stycken återvinningscentraler (St Olof och Sim-
rishamn). På dessa kan privatpersoner (kostnadsfritt) 
och mindre företagare (mot avgift) lämna nästan allt 
sitt avfall inklusive farligt avfall som inte är restavfall 
eller matavfall. Förutom grovavfall finns också för-
packnings- och tidningsinsamling via FTIAB med 12 
återvinningsstationer. 
 Återvinning av plastförpackningar sker med 4 kg 
per person och år i Simrishamns kommun, jämfört 
med riksgenomsnittet på 12 kg plastförpackningar 
per person. För insamling av metall är tendensen en 
minskning, liksom för tidningar.

Miljökvalitetsnormer
Den miljöpåverkan som befintliga avfallsanläggning-
ar kan ge upphov till är framförallt utsläpp till luft av 
försurande och klimatpåverkande gaser samt att bul-
lernivåerna kan öka till följd av fler avfallstransporter. 
Mätresultat från vattnet i Björnbäcken vid Måsalycke 
avfallsanläggning visar inga förhöjda halter av miljö-
farliga ämnen från lakvatten. 
 Planförslaget om att upprätta biogasanläggningar 
innebär en positiv klimatpåverkan då bland annat luft-
föroreningen anses vara marginell jämfört med nuva-
rande fossila energikällor. 

Överordnade mål och direktiv                                                         
Förbränning av avfall med energiutvinning bedöms 
generellt inte vara förenligt med miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö. Anledningen är att förbränningen inne-
bär utsläpp av tungmetaller och klorerade ämnen, 
samtidigt som den genererar en restprodukt av föro-
renad aska på cirka 30 viktprocent av det ursprung-
liga avfallet. Denna förorenade aska måste depo-
neras. Deponi av sådana restprodukter bedöms inte 
förenligt med en långsiktigt hållbar utveckling och 

AVFALL
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därmed inte heller förenligt med miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö.
 Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö berör även avfallshanteringen. Målet är att den 
totala mängden genererat avfall inte ska öka . Men den 
resurs som avfall utgör ska tas tillvara. Påverkan på, 
och risker för hälsa och miljö, ska dock minimeras. 
 Det innebär bland annat att senast år 2018 ska insat-
ser vidtas så att matavfall från hushåll, storkök, butiker 
och restauranger samlas in och behandlas biologiskt så 
att växtnäringen tas tillvara. Minst 50 procent av ma-
tavfallet ska behandlas så att även energin tas tillvara. 
 Andra miljökvalitetsmål som berör avfallshante-
ringen är Begränsad klimatpåverkan som handlar om 
att minska lustgasutsläppen från lagring av avloppss-
lam, ökad återvinning av plast och metall samt ökad 
biogasproduktion ur matavfall. 
 Eftersom miljöproblem även kan uppstå i samband 
med  biologisk behandling av avfall, behövs kontroll av 
utsläppen även här. Det sker genom certifiering av bio-
gasanläggningar och komposteringsanläggningar. 

Lokala miljömål Simrishamn
Kan de lokala miljömålen uppnås? Förbränning av 
hushållsavfall i Sverige ökade med 24 procent mellan 
1998-2008. I Simrishamn har avfallsmängden mins-
kat. Miljökvalitetsmålet att inte öka avfallet har där-
med uppnåtts i kommunen. 
 Metallåtervinningen minskar i kommunen. Däremot 
har plaståtervinningen fördubblats under samma period.
 Avseende kommunens matavfallshantering har 
miljömålet uppnåtts om minst 50 procent insamling 
redan under 2012. Utvecklingen av avfallshantering-
en bedöms därmed förenlig med miljömålet God be-
byggd miljö.
 Avseende slamhanteringen från Stengårdens renings-
verks vassbäddar, används slam som delprodukt i slutt-
äckning av deponi. Det kvarstår dock en stor mängd 
restprodukter och det är därför svårt att bedöma om mil-
jömålet Begränsad klimatpåverkan har uppnåtts.

Hushålls- och matavfall
Kommunens hushålls- och matavfall återanvänds idag som förnyelse-
bar energi av Sysav Malmö genom förbränning och biogasproduktion 
samt biogödselframställning.

Avfallshantering i hela Sverige

Deponering
Biologisk behandling
Materialåtervinning
Förbränning med energiutvinning

Avfallsmängder som insamlas i Simrishamn kommuner år (2010) och 2012. 

Restavfall (Kärl- och säckavfall)

Matavfall

Grovavfall 

Trädgårdsavfall

Latrin

Slam från reningsverk och mindre 
avloppsanläggningar

Farligt avfall

Förbränning med energiutvinning

Biologisk behandling, kompostering

Förbränning m energi- och, matr.återvinning

Biologisk behandling,kompostering

Annan behandling

Biologisk behandling, kompostering

Destruktion, rening, slutförvaring

(6092) 4900

  

     -    ca 5000

Avfallsmängder till behandling                                       Ton       Behandlingsmetoder                                 

(1379) 2432

(4800) 5105

      (676) 665)

(129) 1074

39 Avfall
Ställningstaganden 
1. Simrishamns kommun ska verka för att ytterligare styrmedel införs för att minska den 
totala mängden avfall per invånare. Målen bör vara att i första hand återanvända, därefter 
materialåtervinna bla genom återvinningsstationer och energiutvinning.

2. Simrishamns kommuns egen verksamhet ska verka för att det sätts mätbara mål inom 
verksamheterna för att minska avfallsmängden, minska matsvinnet, att 0 procent farligt 
avfall hamnar i kärlet för restavfall, samt öka återvinningsgraden genom bl.a. inköpsrutiner 
och personalutbildning.

3. Simrishamns kommun ska verka för att investeringar i biogasanläggningar och behand-
ling av avfall och andra råvaror uppmuntras.

 4. Simrishamns kommun ska verka för att avloppsreningsverken systematiskt arbetar för 
att starta biogasproduktion, minskar sin elförbrukning och ökar sitt spillvärmeutnyttjande 
samt ser över möjligheterna för enerigutvinning av slam genom rötning. 

5. Kommunen ska verka för att tillsyn kontinuerligt görs av de avfallsanläggningar som är 
tillstånds- eller anmälningspliktiga, så att kunskapsläget upprätthålls om eventuell negativ 
påverkan.

Risken för betydande miljöpåverkan från 
avfall i Simrishamn
Det biologiskt behandlade avfallsmaterialet är kvali-
tetssäkrat, vilket annars skulle ha inneburit en diffus 
spridning av miljöförstörande ämnen. Vid utvinning 
av deponigas vid Måsalycke minskas de okontrolle-
rade utsläppen av växthusgaser. Sammanfattningsvis 
bedöms hanteringen av avfall i kommunen inte utgöra 
någon risk för betydande miljöpåverkan.

VETA MERA:

Simrishamns Kommuns avfallsplan,2011-2015, 
Färdplan 2050 (Naturvårdsverket), Simrishamns 
energistrategi och klimatstrategi antagna 2011, 
Miljöbalken, Plan- och bygglagen, Miljöstrategiskt 
program för Region Skåne, Klimat- och energistra-
tegi för Skåne (Lst), Kommunens vision.
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KOMMUNIK ATION OCH 
TR ANSPORTER

MÅL
När Simrishamns kommun växer och utvecklas ska 
det ske på ett hållbart sätt ur ett miljömässigt, soci-
alt och ekonomiskt perspektiv. Transportfrågan är av-
görande för en positiv befolkningsutveckling och för 
näringslivets utveckling i kommunen. Samtidigt är 
transporterna en av de största miljöfrågorna.
 Genom att följa det nationella målet om ett fossil-
fritt transportsystem år 2030 har den egna bilen fått 
en mindre betydelse genom en väl utvecklad kollek-
tivtrafik och goda möjligheter att cykla i alla tätorter 
och mellan byarna. Genom att påverka kollektivtra-
fikens tillgänglighet och utveckling med anknytning 
till regionala och nationella strategiska punkter såsom 
flygplatser, universitet kan den flerkärniga regionsta-
den Skåne bli verklighet. 
 Entimmesmålet med kollektivtrafik till Malmö är 
uppnått till 2030. Godståg har ersatt lastbilstrafiken på 
vägarna där utrymme har planerats för omlastnings-
möjligheter av tågcontainer i Simrishamn. Planeringen 
för omställning till miljöfordon med laddningsstatio-
ner har gjort det möjligt att uppnå målet med 100 pro-
cent miljöfordon. Biogasanläggningar har etablerats. 
Allt detta bidrar till ett miljömässigt och ekonomiskt 
långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Simrishamnsbanan
En fullt utbyggd Simrishamnsbana skulle innebära en res-
tid på ca en timme mellan Simrishamn och Malmö, ett snabb-
are alternativ än bilen för första gången på 40 år. 

 

Bakgrund / tendenser
Som utpräglad landsbygdskommun är Simrishamn 
beroende av smidiga transporter på lokal och regio-
nal nivå. Bilen och lastbilen är ofta de enda färdmed-
len och fyller idag en viktig funktion. 75 procent av 
resorna i kommunen sker med bil idag vilket är en 
stor andel i jämförelse med genomsnittet i Skåne på 
58 procent. Samtidigt står transportsektorn för de en-
skilt största utsläppen av växthusgaser i kommunen 
där personbilstrafiken har den största andelen, och 
där trenden är ökande. Främsta anledningen till ökad 
förbrukning av fossila bränslen är ett ökat antal körda 
km/person, och en ändrad bilpark från mindre bilar till 
större bilar. Utsläppen från tunga lastbilar ökar också 
genom ökat antal fordonskilometer medan använd-
ningen av tåg och sjöfart som transportmedel minskar. 
 I Simrishamns kommun är det fler som pendlar ut 
ur kommunen än in, ca 1500 inpendlare och 2500 ut-
pendlare. Den största andelen utpendlare är män med-

an den största andelen inpendlare utgörs av kvinnor. 
Pendlandet sker främst mellan Simrishamn och Tome-
lilla/Ystad, men ett betydande antal personer pendlar 
till arbetsmarknadsregionerna Malmö/Lund och Kris-
tianstad. Pågatåget är ett bra alternativ för pendling till 
Tomelilla och Ystad med en restid på 20 respektive 35 
minuter från Simrishamns station. Malmö nås med tå-
get inom 1,5 timme, samma tid tar det till Kristianstad 
och Lund med buss. Viktiga vägar för arbetspendling 
över kommungränsen är väg 9 och väg 11. 

Mellankommunalt samarbete
Sedan början av 2012 arbetar en särskild tjänsteman-
nagrupp med representanter från Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad gemensamt med frågor som rör in-
frastruktur. Kommunerna inom Sydöstra Skånes Sam-
arbetskommitté (SÖSK) ska med enad front arbeta för 
att mer av de regionala och statliga medlen tillfaller 
sydöstra Skåne. Arbetsgruppen utformar bland annat 
gemensamma yttranden till Trafikverket, Region Skå-
ne och Skånetrafiken. Samarbetskommittén har också 
arbetat fram två gemensamma strategier  EU-strategin 
och Infrastrukturstrategin. EU-strategin innebär att 
klargöra hur man tillsammans ska arbeta med att gene-
rera bra utvecklingsprojekt som grundas på kommuner-
nas utvecklingsbehov utifrån väl gjorda verksamhetsa-
nalyser. Detta innebär aktiva val där utvecklingsbehov 
vägs mot beslutade prioriteringar. Infrastrukturstrate-
gin yttersta mål är att förbättra infrastrukturen i syd-
östra Skåne så att alla ska känna förtroende för exem-
pelvis kollektivtrafiken och kunna bo kvar eller vilja 
bosätta sig i sydöstra Skåne och kunna pendla till andra 
arbetsmarknader. Fler företag skall också vilja etablera 
sig i sydöstra Skåne då de känner att arbetskraft kan 
pendla till och från arbetsplatsen.

PLANFÖRSLAG

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafik sker med persontåg alternativt buss-
trafik och står för 6 procent av resorna i Simrishamns 
kommun med en ökning på ca 8 procent per år. I Skåne 
ligger andelen resor med kollektivtrafik i genomsnitt 
på 14 procent. Det finns behov av utbyggnad av pend-
larparkeringar vid de stora kollektivtrafikstråken (tå-
get samt SkE3 och SkE5)

Persontågtrafik 
Tågtrafik sker längs Österlenbanan med stationer i 
Simrishamn och Gärsnäs. Spåret trafikeras av lokaltåg 
(Pågatåg) med avgång och ankomst en gång i timmen. 
Tågen går till Lund och Helsingborg med stopp i bl.a. 
Tomelilla, Ystad, Skurup, Svedala, Malmö. Byte till 
Kastrup/Köpenhamn sker vid stationen i Hyllie. 
 Dagens tågbana är enkelspårig vilket medför känslig-
het vid förseningar och svåra väderförhållanden. Beho-
vet av mötesspår är därför angeläget. Av trafikskäl vill 
man ofta lokalisera mötesspår där man har resandeut-
byte vilket talar för en lokalisering av ett mötesspår vid 
nuvarande stationsområdet. Därför behövs det generellt 
finnas markutrymme längs hela banans sträckning som 
möjliggör utveckling av infrastrukturen. 
 I kommunen har det länge funnits en önskan om  en 

ny spårdragning för tåg mellan Simrishamn och Mal-
mö med den så kallade Simrishamnsbanan. En sådan  
bana skulle innebära en restid på ca en timme mellan 
Simrishamn och Malmö, ett snabbare alternativ än bi-
len för första gången på 40 år. Kommunen och regio-
nen för en fortsatt dialog med Trafikverket för att få 
till stånd en ny spårdragning i framtiden. Under tiden 
bedöms det finnas en alternativ möjlighet att att uppnå 
”entimmesmålet” genom snabbtåg med enbart ett fåtal 
stopp mellan Malmö och Simrishamn.

Godstågtrafik 
Transport med godståg till och från Simrishamn före-
slås i framtiden att möjliggöras endast fram till tågsta-
tionen, då den sista delen ner till industrihamnen be-
döms ställa för stora markanspråk för omlastning av 
godstransporter med sjöfart. Godstransporter för tåg 
hänvisas istället till mark som reserveras för ranger-
bangård och samordningsterminal i den västra utkan-
ten av Simrishamn. Denna prioritering att låta spår-
reservat för godsspår upphöra, frigör möjligheter till 
framtida utvecklingen av stationsnära bostadsbebyg-
gelse och utveckling av industrihamnen i Simrishamn. 

Vägnätet
Väg 11 utgör en viktig regional östvästlig förbindel-
se som knyter samman Österlen med Malmö/Lund och 
Köpenhamn. Sträckan Tomelilla-Gärsnäs är den del av 
väg 11 som är i störst behov av utbyggnad till 2+1 väg 
med hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet, då den 
dessutom är utpekat stråk för superexpressbussarna. 

Förbifart Simrishamn
Mark har under många år reserverats som alternativ 
vägdragning för farligt gods och tunga transporter 
förbi Simrishamn som ska vidare norrut. En förbifart 
bedöms av många som en förbättring av boendemil-
jön i centrala Simrishamn med sänkta bullernivåer, 
minskad luftförorening och framförallt ökad säkerhet. 
Samtidigt bedöms förverkligandet av förbifarten få 
betydande miljöpåverkan om den genomförs. 
 Den placering som föreslogs i översiktsplanen från 
2001 kan komma att revideras då hänsyn till säker-
hetsavstånd för farligt gods och tung trafik redan i 
nuläget begränsar vattentäkters användning söder om 
Tobisvik, och Karlborgsborran liksom Järnvägsbor-
ran. Ett annat skäl till att ett reviderat markanspråk för 
vägdragning kan bli aktuellt är Tommarpåns läge med 
intilliggande rekreationsmöjligheter. Vid en reviderad 
vägdragning skulle en mer naturlig utplaning norrut 
innan Tobisvik vara ett alternativ vid påkoppling på 
väg 9, där delar från befintlig vägdragning av väg 1583 
och Karltorpsvägen skulle kunna användas. 

Färjetrafik
Beträffande sjöfarten som transportmedel i kommu-
nen sker den främst genom trafik mellan Simrishamn 
och Bornholm. Mycket tyder dock på att förbindel-
sen upphör av ekonomiska skäl och att man istället 
får åka från Ystad. 

Tillsammans ska vi göra kommunen mer levande och tillgänglig, alltifrån att påverka kollektivtrafikens utveckling till att nyttja nya kommunika-
tionskanaler, exempelvis de digitala. Kommunens fysiska planering ska utveckla de tillgångar som finns i Simrishamn på ett strategiskt medvetet 
sätt. Planering ska ske så att belastningen på miljön minimeras. 
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Flygtrafik
Kristianstad Österlen Airport, Sturup och Kastrup är 
de allmänna flygplatserna som ligger närmast. Trans-
porter till och från flygplatserna sker genom bil, tåg 
eller buss. I dag ligger mycket fokus på transporter 
till och från flygplatserna och de koldioxidutsläpp de 
medför och inte bara flygtrafikens omställningsmöj-
ligheter till miljövänliga drivmedel. 
 Förbättrad transport direkt till flygplats skulle göra 
Simrishamn mer tillgängligt för pendling nationellt 
som till exempelvis till Stockholm.

Laddningsstationer 
Vägen mot ett fossilfritt transportsystem förutsätter 
ett heltäckande nätverk av laddningsstationer för elbi-
lar. Syftet med utpekande av laddningsstationer i för-
slagskartorna är att förmedla en inspirationsbild. Den 
exakta lokaliseringen sker vid framtagande av Hand-
lingsprogram för omställning till fossilfria transporter.

Cykelvägar
Det ska vara möjligt att på ett tryggt och trafiksäkert 
sätt cykla inom bostadsorten och mellan kommunens 
orter, till tågstationer och busshållplatser. Att binda 
samman nätet av cykelvägar är önskvärt på flera ställ-
en i kommunen, både för turismen och för de boendes 
vardagliga målpunkter som skola, arbete, service och 
fritidsaktiviteter. Att förbinda inlandsorterna med var-
andra anses som ett mycket viktigt projekt. 
 Cykelkartan visar förslag på nya cykelvägar sepa-
rerade från övrig trafik. Mellan Hammenhög, Borrby 
och Borrby Strand föreslås dessutom att en ekologisk 
korridor, en läplantering, upprättas längs cykelvägen. 
Det bör också noteras att i varje fall som cykelvägar 
nyanläggs, ska möjligheten att samordna dem med 
ridväg beaktas.
 Samfinansiering med Trafikverket längs det statliga 
vägnätet är möjligt för cykelvägar samt för sådana åtgär-
der som höjer trafiksäkerheten. För cykelvägdragning-
en mellan Kivik och Brösarp, Tommarp och Gärsnäs 
är prioriterade dragningar i nom SÖSKs cykelvägs-
plan under år 2013-2015. Mellan åren 2016-2018 är 
Hammenhög-Hannas, StOlof-Vitaby, Simrishamn-To-
bisborg, Rörum-StOlof prioriterade. Under perioden 
2019-2021 är Gärsnäs-Smedstorp, Väg 9- Knäbäckshu-
sen, Borrby-Hammenhög-Gärsnäs prioriterade.
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BUSS- OCH TÅGLINJER

Pågatåget
Simrishamn - Ystad - Malmö...
Må-fre 20 turer/dag 

3 SkåneExpressen
Kristianstad - Simrishamn 
Må-fre 19 turer/dag

5 SkåneExpressen
Lund - Simrishamn 
Må-fre 18 turer/dag 
+ 18 till med tåg + buss 
(byte i Tomelilla)

Linje 570
Ystad - Borrby - Hammenhög-
Simrishamn 
Må-fre 13 turer/dag

Linje 577
Borrby - Skillinge - Brantevik
- Simrishamn 
Må-fre 7 turer/dag

Linje 579
Brösarp - Tomelilla
Må-fre 6 turer/dag 

Linje 574
Simrishamn - Ö. Vemmerlöv-
Rörum- St Olof - Vitaby
Må-fre 7 turer/dag

Snurringen Linje 591
Simrishamn runt
Må-fre 10 turer/dag

Sommartrafik: Linje 322
Ystad - Mälarhusen - Skillinge 
Må-fre 8 turer/dag

INLANDSBYARNA
Sankt Olof - Gärsnäs 
- Hammenhög - Borrby

Alternativ rutt via Smedstorp
för anslutning till tåg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEFINTLIGA LINJER

FÖRSLAG TILL NY LINJE

Busstrafik
Busstrafiken i kommunen utgörs av 2 regionbusslin-
jer, tre lokala busslinjer och busslinjen ”Snurringen” 
som trafikerar Simrishamns tätort. Snurringen är an-
passad för äldre och rörelsehindrade personer med 
stopp i direkt närhet till bland annat sjukhuset, cen-
trum samt tågstation. De lokala/regionala busslinjerna 
har generellt minskande antal resenärer till följd av att 
skolbarnens  transporter har separerats från den ordi-
nära busstrafiken. Skolbusstrafiken är i kommunal regi 
sedan hösten 2012 och undergräver alltså ett flertal 
busslinjers existens. En busslinje mellan inlandsbyar-
na föreslås etableras.
 Regionbusslinjerna binder samman orterna och ut-
gör stommen i kollektivresandet inom kommunens 
gränser. För det regionala resandet är SkåneExpressen 
3 mot Kristianstad och SkåneExpressen 5 mot Lund 
synnerligen viktiga busslinjer. Skånetrafiken utreder 
möjligheten att utveckla dessa två linjer till ”superex-
pressbussar” som innebär dubbeldäckade bussar, hö-
gre komfort och kortare restid. 

KONSEKVENSER 
Påverkan på riksintresse
Vid utpekande av riksintressen kan såväl befintliga, 
planerade som framtida kommunikationsanläggning-
ar pekas ut som riksintresse trots att de i dag saknar 
finansiering. Ett utpekande av riksintresse för trans-
porter innebär alltså inte ett ställningstagande för att 
anläggningen kommer byggas. I redovisningen av rik-
sintresse för transporter sträcker sig tidshorisonten för 
dessa tänkbara framtida åtgärder till år 2040. 

Nedan beskrivs vilken påverkan planförslaget har på 
riksintesset för transporter:

Väg 11 är relativt nytillkommen väg av riksintres-
se inom Simrishamns kommun. Vägen är av särskild 
betydelse för regional eller interregional trafik och 
sträcker sig mellan Malmö och Simrishamn.
 I Region Skånes förslag till regional infrastrukturplan 
2014-2015 har ombyggnad av väg 11 Tomelilla-Gär-
snäs som namngivet projekt inte prioriterats på regional 
nivå. Mindre åtgärder för ökad trafiksäkerhet kan ändå 

komma att övervägas inom planperioden. Stråket före-
kommer även i den skånska diskussionerna om super-
buss som en etapplösning.

Väg 9
Väg 9 utgörs inte längre av riksintresse. 

Förbifart Simrishamn
Finns inte angivet som något riksintresse.
 För förslaget om markreservat för förbifart Simris-
hamn föreslås en åtgärdsvalsstudie tillsammans med 
Trafikverket för att bedöma miljöpåverkan, bullersitua-
tion, farligt godstrafik genom Simrishamn centrum i nu-
varande situation, att jämföra med vad en vägdragning, 
som förbifart Simrishamn, skulle få för konsekvenser.

Kivik
Det finns utrymme för samarbete mellan kommun och 
trafikverket att finna optimala lösningar för trafiken. 
Kommunen och Trafikverket har gemensamt bland an-
nat arbetat med en åtgärdsvalsstudie för trafiksituatio-
nen Kivik. Processen fortsätter och översiktsplanens 
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40Kommunikation och transporter
Ställningstaganden 
1. Ny bebyggelse bör lokaliseras till kollektivtrafiknära lägen. 

2. Kommunen godtar riksintressena för kommunikation angivna i detta kapitel med dess av-
gränsning och avser att undvika sådana åtgärder som kan hindra allmänhetens möjligheter 
att utnyttja områdena för kulturmiljö. 

3. Handlingsprogram för omställning till fossilfria transporter föreslås tas fram inom ramen för 
SÖSK (Sydöstra Skånes Samarbetskommitté). Planen bör visa hur kommunen genom sam-
arbete med näringslivet kan underlätta för omställning till fossilfria transporter. 

Handlingsprogrammet bör motivera omställningen till miljöfordon/kollektivtrafik genom att 
ange hur miljöbilsparkering, pendlarparkering och etablering av laddningsstationer kan ske. 
Handlingsprogrammet ska också innefatta en cykelvägsstrategi i tätorterna, möjligheterna till 
cykelservice, i form av cykelpumpstation, möjlighet att ta cykel med på buss och tåg, för cykel-
uthyrning (ev. kopplat till JoJo-kort).

4. All ny infrastruktur ska prövas genom åtgärdsvalsstudie eller annnan förberedande studie.
Åtgärdsvalsstudie föreslås för korsningarna vid Storgatan - Peder Mörcks väg - Yngve Öst-
bergs väg, korsningen Kristianstadsvägen - Yngve Östbergs väg, cirkulationsplats respektive 
utvidgad korsning mm. Vid avvägning om nya trafikåtgärder ska hänsyn till kulturmiljön priori-
teras vid utformning.

5.  Centralorten Simrishamn: Spårreservat för godstrafik mellan hamnen och stationen i Sim-
rishamn har upphört. Som alternativ till samordnad varudistribution föreslås tidigare stickspår 
i industriområdet i västra delen av Simrishamn alternativ i västra delen av Gärsnäs.

6. Hänsyn ska tas till utpekat riksintresse för väg och utveckling av väg 11 vid förändring och 
exploatering i dess närområde, där företräde till mark för 2+1 väg, pendlarparkeringar, cykel-
vägar, laddningsstationer ges framför bebyggelse. 

7. Markreservat  för Förbifart Simrishamn kvarstår, där åtgärdsvalsstudie föreslås för att bedö-
ma miljöpåverkan, bullersituation, farligt godstrafik genom Simrishamn centrum jämfört med 
konsekvenserna för en förbifart Simrishamn.

8. Flytt av tågstationen: Risk- och ekonomisk utredning med konsekvensbeskrivning föreslås 
för att utreda möjlig flytt av Simrishamns  tågstationsområde västerut. Detta för att ge mer 
plats till bostäder i nuvarande stationsområde och Kv. Skansen.

9. Hänsyn ska tas till utpekade riksintresse för befintlig järnvägssträckningen vid förändring 
och exploatering i dess närområde. Bebyggelsefritt avstånd på 30 m från mittlinjen, reserve-
ras längs hela banans sträckning. 

10. Kommunen ska fortsatt verka för att Simrishamnsbanan ska komma till stånd. Samt su-
perbussar till Lund och Kristianstad.

11. Hänsyn ska tas till utpekade cykelvägar vid förändring och exploatering i dess närområde. 
Samarbete mellan grannkommunerna ska utökas så att cykelvägsnätet förbättras.

12. Kommunen ska i samarbete med Skånetrafiken utreda möjligheten för en busslinje mellan 
byarna med koppling till Pågatåg.

13. Parkeringsförmåner för miljöfordon samt pendlarparkering föreslås tas fram.

14. Utveckling av gång- och cykelvägar görs i samarbete med SÖSK.

Statistik från SCB 2009         Antal i åldern 16 år och däröver

INPENDLING
från övriga kommuner i länet
från övriga län

UTPENDLING
till övriga kommuner i länet
till övriga län

NETTOPENDLING

Pendling 

Män Kvinnor

706
622
84
1447
1240
207

-741

754
697
57
1034
949
85

-280

förslag för Kivik ger en bra grund.

Riksintresse för järnväg
Österlenbanan
En utredning kommer att göras av Trafikverket under 
2014 för att ge förslag på kapacitets och hastighets-
höjande åtgärder på sträckan Tomelilla – Simrishamn. 
Mark, som möjliggör en utveckling av infrastruktu-
ren, reserveras längs hela banans sträckning. Kommu-
nen medfinansierar och medverkar i denna utredning.

Simrishamnsbanan
I den nationell planen för transportinfrastruktur 2014-
2025, fastställd av regeringen sommaren 2014, finns 
inga satsningar på Simrishamnsbanan. En järnvägsut-
redning för Simrishamnsbanan, delen Malmö-Tome-
lilla, pågår . Det pågår även diskussion om hur buss-
trafiken Malmö-Simrishamn kan förbättras och 
utvecklas.
 
Cykelvägar:
Längs statliga vägar är trafikverket medfinansiär till 
dragning av cykelvägar. I översiktsplanen är ett antal 
cykelvägar redovisade som planerade och önskade. 
Fler av de som står som planerade finns inte med som 
prioriterade cykelvägar i förslaget till den regionala 
cykelvägsplan 2014-2025. Det innebär att finansie-
ring inte är säkrad för de planerade cykelvägarna. Det 
finns dock en stor potential för ökad cykelturism och 
att sammanbinda byarna med cykelvägar är en god 
ambition. Cykelvägar utgör inte riksintresse för kom-
munikationer.

Buller
Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från väg-
trafik. För Simrishamns kommun riskerar områdena 
för överskridande av nivåerna framför allt genomfart-
slederna. Vid planläggning av nya bostäder/byggna-
der görs en konsekvensbeskrivning med bedömning 
av bullernivåer. Bedöms risker finnas för att bullerni-
våerna kan komma att överskidas, ställs krav om bul-
lerskyddande åtgärder vid utförandet. I planförslaget 
har mark inte avsatts för bullerdämpande åtgärder. 
Däremot bedöms vägomdragningar i Kivik innebära 
minskat buller där fartleden går idag. För konsekven-
ser genom förslag till utbyggnadsområdena i Simris-
hamn och basorterna hänvisas till respektive konse-
kvensbeskrivning i förslagsdelen.

Luftföroreningar
En av de främsta källorna för luftförorening i Simris-
hamn är vägtrafiken. För att miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft ska överskridas krävs ofta en kombina-
tion av flera faktorer. Bedömningen är att dessa fakto-
rer inte föreligger i Simrishamns kommun. Vid nyeta-
blering av väg- och tågsträckor och nya detaljplaner 
kan frågan om utredning av luftförorening vara nöd-
vändig. Vid miljöövervakningen i Skåne följs i stort 
de nationella gränsvärdena. 

Förorening av vatten 
Trafiken förorenar inte bara genom buller och luftför-
oreningar, den förorenar också vatten. Vid avrinning 
vid större vägleder bör koppling ske till närliggande 
reningsdammar där vattnet filtreras innan vidare ut-
lopp i hav och grundvatten sker.

VETA MER: 
MB, PBL, Målen för transportpolitiken, Trafikverkets författ-
ningssamlingar. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012, Re-
gion Skåne. Regional transport- och infrastrukturplan för Skåne 
2010-2021. Energi- och klimatmålen, infrastrukturpropositionen 
(1996/97:53), och miljökvalitetsnormer genom Luftkvalitetsför-
ordningen (2010:477) enligt EU direktivet, Framtidens resor och 
transporter 2008/09:35, samt Miljöförbundet Ystad-Österlensre-
gionen tillsynsarbete, SÖSK infrastrukturgrupps arbete.
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Klimatmål för vägtransporter

Transportsnålt samhälle
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I Naturvårdsverkets ”Färdplan 2050” utpekas ett fossil-
fritt transportsystem år 2050. Målbilden för 2030 är 20 procent mindre 
biltrafik, 20 procent elbilar och laddhybrider, ökad tillgänglighet med 
gång, cykel och kollektivtrafik. Simrishamns kommun arbetar dock för 
Regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta till 2030  för hela samhäl-
let (nollnivå på fossil koldioxid från bränsle).



MÅL
Vattnet är en viktig fråga både för boende och för nä-
ringslivsutvecklingen i kommunen, inte minst när det 
gäller jordbruket och livsmedelsframställningen. Må-
let är att vattenförsörjningen inför framtiden är säkrad, 
så att fler kan bo här året runt, att hänsyn till framtida 
klimatförändringar har tagits och att en tydlig dagvat-
tenpolicy finns samt att vattenkvaliteten både för yt-
vatten och havet är god. Allt detta för att bidra till ett 
miljömässigt och ekonomiskt långsiktigt hållbart och 
robust samhälle.

BAKGRUND OCH TENDENSER
Simrishamns kommun har påbörjat arbetet med en 
strategisk vatten- och avloppsförsörjningsplan. Den 
beräknas vara färdig 2014, parallellt med antagandet 
av översiktsplanen. Den ska omfatta all kommunal 
planering av vatten och avlopp, det vill säga dricksvat-
ten, spillvatten och dagvatten, såväl inom som utanför 
nuvarande verksamhetsområde för allmän va-försörj-
ning. 

Nationella krav  
EU:s ramdirektiv för vatten syftar till ett långsiktigt 
och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser. Som 
en följd av direktivet har Sverige ett övergripande 
mål som anger att både grund- och ytvattenkvalite-
ten inte får försämras och att god kemisk status ska 
vara uppnådd till år 2015. För att en grundvattenföre-
komst ska uppnå god status måste grundvattnet dels ha 
god kemisk status, dels ha en balans mellan uttag och 
grundvattenbildning eller s.k miljökvalitetsnormer för 
ytvatten- och  grundvattenförekomster. 
Krav på kemisk och kvantitativ grundvattenstatus:
• Miljökvalitetsnormer för grundvatten är att den
ska ha god kemisk grundvattenstatus 2015, det
vill säga bibehållen status.
• God kemisk grundvattenstatus 2021 med undantag
för ett eller flera ämnen.
• Där nuvarande kemiska grundvattenstatus är otill-
fredsställande, har undantag medgetts för det eller 
de ämnen eller ämnesgrupper som förorsakar detta, i 
form av en tidsfrist till den 22 december 2021.
• God kvantitativ status innebär att de sammanlagda
uttagen av grundvatten inte får vara större än den na-
turliga grundvattenbildningen.
 Enligt miljöbalkens femte kapitel är kontrollen av 
att miljökvalitetsnormer följs kommunens ansvar. Av 
en översiktsplan ska det därför framgå hur kommunen 
avser att följa gällande miljökvalitetsnormer för vat-
tenförekomst (SFS 2004:660) samt för  olika kemiska 
föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554). 

 Vid planering för vatten- och avloppsförsörjning 
ska även de fem skånska utmaningarna för miljöarbe-
tet beaktas, se kap. 4 Konskevenser, s. 185.  De natio-
nella miljökvalitetsmålen som främst berörs och bör 
uppnås är: Ingen övergödning, Bara naturlig försur-
ning, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmar-
ker, Giftfri miljö samt Levande vattendrag och sjöar. 
 Det finns även en lag som syftar till att säkerstäl-
la att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 
sammanhang, om det behövs med hänsyn till skydd 
för människors hälsa eller miljö, där det även är kom-
munens ansvar att bestämma det verksamhetsområde 
inom vilket vattentjänster behöver ordnas där behovet 
av allmän va- anläggning tillgodses (Lagen om all-
männa vattentjänster (2006:412). Avloppsvattendirek-
tivet (91/271/EEG) avser rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse.

Kommunens grundvattentäkters status
Enligt Vattenmyndighetens vatteninformationssys-
tem (Viss) riskerar flera av kommunens grundvatten-
förekomster att inte uppnå god kemisk status till 2015 
och inte heller till år 2021. De påverkanskällor som 
antas ha störst påverkan på grundvattenförekomster-
na är jordbruksmark, fruktodling, vägar, järnväg och 
enskilda avlopp. I flertalet grundvattenförekomster 
har bekämpningsmedel detekterats. I vissa förekom-
ster finns problem med förhöjda halter av bly, kadmi-
um och sulfat. Dessa föroreningar bedöms förekom-
ma naturligt. En påverkansbedömning av grundvatten 
har genomförts under 2013. Där har den potentiella 
föroreningsbelastningen på grundvattenförekomster-
na uppskattats vara allt från måttlig till betydande och 
i vissa fall stor.
 I dagsläget är informationen bristfällig för de flesta
grundvattenförekomster avseende den kvantitativa 
statusen. Enligt Viss finns det risk att två av kommu-
nens grundvattenförekomster inte uppnår god kvanti-
tativ status.

Upprätthålla vattenkvaliteten
Åtgärder ska sättas in för de vattenförekomster som 
riskerar att inte nå god vattenkvalitet på grund av 
mänsklig påverkan. Havs- och vattenmyndigheten 
har fastställt ett åtgärdsprogram. Syftet med åtgärds-
programmet är att de miljökvalitetsnormer som har 
fastställts för vattendistriktets vattenförekomster ska 
uppfyllas och är alltså bindande för kommuner och 
myndigheter. Av åtgärdsprogrammet framgår, vilka 
åtgärder som behöver vidtas och när de behöver vid-
tas, samt vilken myndighet eller kommun som behö-
ver vidta respektive åtgärd. 

VATTEN- OCH AVLOPPS-
FÖRSÖRJNING

 Översiktsplanen måste förhålla sig till åtgärdspro-
grammet. Detta för att den markanvändning som fö-
reslås inte riskerar att ske i strid med programmet och 
med risk för att miljökvalitetsnormerna inte följs. 

Övriga kvalitetsproblem
I Skånes östra kustområden finns grundvattenföre-
komster där det finns risk för höga halter av klorid. 
Salt grundvatten kan ha olika orsaker. Det är därför av
stor vikt att man är uppmärksam på vattenbalansen, ef-
tersom för stora uttag kan leda till att saltvatten tränger 
upp och att man på så sätt förvärrar föroreningssitua-
tionen i grundvattenmagasinet. Möjliga åtgärder för att 
minska problemet är därför kopplat till vattenskydds-
områdesbestämmelser och åtgärder för den kvantitati-
va statusen. Även miljöfarliga verksamheter kan på-
verka grundvattenkvaliteten där tillstånd eller dispens 
idag krävs för att bedriva verksamheterna inom vat-
tenskyddsområdena. De flesta av dessa verksamheter 
återfinns inom huvudorten Simrishamn.

Grundvattenskydd
Simrishamns kommunala dricksvattennät försörjs idag 
uteslutande med grundvatten.Vattenskyddsområden är 
därför ett viktigt verktyg för att skydda vatten som an-
vänds för att säkerställa dricksvattenförsörjningen.  I 
dag har endast 5 av kommunens 24 vattentäkter vat-
tenskyddsområden fastställda enligt miljöbalken med 
tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Vidare har 13 
vattentäkter vattenskyddsområden som tillkommit 
innan miljöbalken fanns. Ofta är dessa skydd i behov 
av revidering, där arealen som ingår i skyddet behöver 
revideras och tillhörande skyddsföreskrifter skärpas. 
Resterande 6 vattentäkter saknar helt skydd. Vidare 
saknar 4 kommunala vattentäkter tillstånd för att ta 
ut grundvatten, vilket innebär att vattenförsörjningen 
från dessa täkter ej är tryggade. 

Hav och kust
Förutom grundvatten som idag uteslutande försör-
jer kommunens invånare med dricksvatten, kan kan-
ske havsvatten komma att bli det självklara valet som 
dricksvattenresurs om 100 år, genom framtidens re-
ningstekniker. Det kommer att kräva stora resurser för
att uppnå och upprätthålla en god kemisk och ekolo-
gisk status i havet (se kustvattenkapitlet).

Vattentäkternas kvalitetstatus
Flera av kommunens egna grundvattentäkter riskerar att 
inte uppnå god status 2015 och inte heller till år 2021. 
Det som orsakar miljöproblem för grundvatten är miljö-
gifter, överuttag av vatten och övriga kvalitetsproblem. 

Vid läsning av detta kapitel ska det bemärkas att den kommunala vatten- och avloppsförsörjningsplanen ännu inte är fastställd . 
I framtagandet av denna översiktsplan har dock ett nära samarbete, med ingående analys för aktuella områden, skett med va-avdelningen.
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Vik

Rörum

Kivik

Simris

Vitaby

Borrby

Hannas

Gärsnäs

Gladsax

Ravlunda

Gröstorp

Järrestad

Vitemölla

Brantevik

Hammenhög

Skillinge

Sankt Olof

Simrishamn

Mälarhusen

Östra Hoby

Baskemölla

Södra Mellby

Östra Tommarp

Östra Herrestad

Östra Vemmerlöv

-

Teckenförklaring

Renings- och vattenverk
Reningsverk

Vattenverk

Vattenskyddsområde
Sekundär skyddszon

Primär skyddszon

Brunnsområde

Framtida vattenskyddsområde

0 5 102,5

Kilometer

1. Vattenskyddsområden Befintliga vattenskyddsområden 
där flera täkter kan ingå i ett skyddsområde. Ytterligare 3 vatten-
skyddsområden förelås (gulmarkerade områden - OBS! Framtida 
storlek och utbredning på dessa områden är idag okänd).

2. Grundvattenförekomst Enligt Havs- och vattenmyndigheten 
finns det en framtida risk för att sju av kommunens grundvattenförekom-
ster inte uppnår ”god kemisk status” till år 2015 och inte heller till år 2021. 
För två av förekomsterna har det gjorts en bedömningen att inte heller 
”god kvantitativ status” uppnås till år 2015. 

Vik

Vitaby

Borrby

Listarum

Hamnabro

Skogsdala

Sankt Olof

Ö Vemmerlöv

Lunnamöllan

GA

GA

Rörum

Kivik

Simris

Vitaby

Borrby

Hannas

Gärsnäs

Gladsax

Ravlunda

Gröstorp

Järrestad

Vitemölla

Brantevik

Hammenhög

Skillinge

Sankt Olof

Simrishamn

Mälarhusen

Östra Hoby

Baskemölla

Södra Mellby

Östra Tommarp

Östra Herrestad

-

Teckenförklaring
Nyttjandegrad

90-100 %

70-89%

GA

Vattenverk

0 2,5 5 7,5 101,25

Kilometer

Vattenförsörjningsområde
Nyttjandegrad under sommar, nutid

3. Dricksvattenförsörjnings nyttjandegrad (un-
der sommaren): Rödmarkerat område visar att 90-100 pro-
cent av vattentäkternas uttagsmöjligheter redan utnyttjas idag. 

I va-planen prioriteras utbyggnadsåtgärder som stödjer översikts-
planens utbyggnadsplaner. 

Kartan visar konfliktområden med ej godkända enskilda
avlopp (röd markering) i förhållande till vattenskyddsområden
i kommunen (svarta linjer). Gröna markeringar är godkända 
enskilda avlopp. Inventering pågår, vilket innebär att inte alla 
enskilda avlopp är redovisade här.
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Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogrammet är bindande för kommunen. Viktiga åtgärder för Simrishamns kommun avseende vattenkvaliteten är 
åtgärderna 33, 34, 35, 36 och 37. Under ställningstagandena i detta kapitel, har dessa åtgärdskrav tillmötesgåtts.

32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden som kan 
ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god ekologiskstatus eller god kemisk status. 
33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst 
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemiskstatus.

34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs 
för dricksvattenförsörjningen,så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status.

35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50 personer 
eller där vattenuttaget är mer än 10 m³/dag, har god kemisk status och god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd.

36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds.

37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, särskilt i områden 
med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god 
kvantitativ status.

38. Kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelserna ta fram underlag och genomföra åtgärder för att minska påverkan 
från de delar av det rörliga friluftslivet samt båtturism som kan ha en negativ inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk eller god kemisk status.

ÅTGÄRD

Renings- och vattenverk

            Reningsverk

            Vattenverk

Vattenskyddsområde

          Sekundär skyddszon

            Primär skyddszon

            Förslag på framtida vattenskyddsområde

            

Nyttjandegrad

           Vattenverk

           90 - 100 %

           70 - 89 %

           Gemensamhetsanläggning  (icke-kommunal)

Grundvatten risk att kemisk status inte uppnås 2021

          Ingen risk

            Risk

            Oklassad



Kommunal vattenförsörjningsplan
Kommunerna har ingen skyldighet att på varje plats i 
kommunen ordna med vattenförsörjning. Kommunen 
har däremot ett ansvar att planera för att säkerställa en 
långsiktig hållbar vattenförsörjning för de som använ-
der, och är beroende av enskilda vattentäkter för sin 
vattenförsörjning. 
 75% av kommunens fastigheter är anslutna till 
kommunalt vatten. Arbetet med vattenförvaltningen 
drivs i en sexårig förvaltningscykel, där nuvarande cy-
kel sträcker sig från år 2009 till år 2015. Simrishamns 
kommunala dricksvattennät försörjs idag uteslutande 
med grundvatten fördelat på tio vattenverk. Det finns 
orter som Kivik och Vitemölla där vattentäkten har be-
gränsad eller mycket begränsad kapacitet, och där nya 
anslutningar i dagsläget är begränsade. I kommunen 
finns också näringsidkare, t.ex. fruktodlare, som är i 
behov av stora mängder av vatten. 
 Det råder stora säsongsvariationer när det gäller an-
tal brukare. Belastningen på vatten- och avloppsled-
ningsnätet är framför allt sommartid mycket hög med 
en vattenförbrukning som är 130 procent högre i juli 
än i januari. En bedömning pekar på att den perma-
nentboende befolkningen kommer att öka med cirka 
0,1-5 procent, samtidigt som sommarturismen bedöms 
öka allt mer. 
 Den påbörjade va-planen kommer att innehålla en 
prioriterad åtgärdslista för kommunens behov av ut-
byggnadsområden. 

Vattenförsörjning i ett regionalt perspektiv
På regional nivå har Länsstyrelsen i Skåne upprättat 
en regional vattenförsörjningsplan. Grannkommuner-
na Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn har till-
sammans arbetat fram en delregional vattenförsörj-
ningsplan för att översiktligt kartlägga delregionens 
vattenresurser, tekniska system, beröringspunkter och 
behov inom den närmaste 100 åren. Planen avser sam-
tidigt att synliggöra delregionala hot och risker. För 
Simrishamns kommun har en bedömning gjorts, att 
omfattande åtgärder krävs inom de närmaste 25 åren 
för vattenverken i Sankt Olof, Östra Vemmerlöv och 
Borrby. Det föreslås att Sankt Olof i framtiden förses 
med vatten från Vitaby och Brösarp genom en ny led-
ningsdragning och att Almdala, en vattentäkt som inte 
nyttjas idag, samtidigt inkluderas. Östra Vemmerlövs 
vattenverk bör på sikt läggas ner och ersättas med dist-
ribution från Simrishamn. Även Borrby bör på sikt 
avvecklas, då tillräckliga volymer vatten kan fås från 
annat håll, t.ex. från Smedstorp. En ytterligare bedöm-
ning är att distributionssystemet kopplat till respektive 
vattenverk kräver omfattande underhållsåtgärder.
 I planen föreslås att Simrishamn tar emot vatten från 
Tomelilla för att säkra sin dricksvattenförsörjning.

Kommunal avloppsförsörjningsplan
I Simrishamns kommun finns fem avloppsrenings-
verk. Ledningsnätet och reningsverken överbelastas 
ofta på grund av inläckage av ovidkommande vatten 
i otäta spillvattenledningar och påslag av dagvatten. 
Breddning och nödavledning, det vill säga utsläpp av 
orenat avloppsvatten är ett problem. För orterna Öst-
ra Vemmerlöv och S:t Olof är sårbarheten hög, då det 
isolerade läget gör att eventuella problem inte kan 
lösas tillräckligt snabbt. I norra delen av kommunen 
ligger Ravlunda reningsverk, som på sikt kommer att 
läggas ner. Avloppsvatten från Vitaby tas omhand i Ki-
vik. Kapaciteten här behöver förbättras för att verket 
ska kunna ta hand om framtida ökande avloppsvoly-
mer. Kommunen tillåter idag restriktivt bebyggelse i 
de mindre orterna samt ännu mera restriktivt på gles-
bygd, detta bl.a. på grund på grund av reningsverkens 
begränsade kapacitet. 

Enskilda vatten och avlopp
Avseende enskilda avlopp har Ystad-Österlenregio-
nens miljöförbund, där Simrishamns kommun ingår, 
tillsyn över de enskilda avloppen. Miljöförbundet, 

som löpande inventerar de enskilda avloppen i kom-
munen, är rådgivande, föreläggande och beslutande i 
tillståndsärenden. Förbundet uppskattar att av kom-
munens ca 8600 abonnemang sker slamtömning av 
uppskattningsvis 2200 enskilda avlopp. Det motsva-
rar en fördelning på 75 procent anslutna till kommu-
nalt dricksvattennät, respektive 25 procent enskilda 
avlopp. Miljöförbundet har gjort en bedömning att 45 
procent av dessa enskilda 2200 avlopp inte klarar mil-
jöbalkens krav på rening.  

Dagvatten
Inom kommunens tätorter finns två olika system för 
dagvattenavledning. Dels det äldre s.k. kombinerade 
systemet, där spillvatten och dagvatten leds i sam-
ma ledning, dels ett nyare system, där spillvatten och 
dagvatten avleds i separata ledningar. I kombine-
rade system riskerar källare i lågt belägna områden 
att översvämmas.  Det kombinerade systemet byggs 
kontinuerligt om till separata system men finns idag 
i mycket begränsad omfattning. Olika krav ställs på 
källare och annat byggande, med syfte att systemen 
ska klara av att stå emot kortvarig dämning. Ur klimat- 
och hållbarhetssynpunkt anses separata system mest 
långsiktigt.  
 Kommunen har idag ingen dagvattenpolicy eller 
strategi för dagvatten. Som följd av klimatförändring-
arna förväntas ökning av kraftiga regn. Dessa antas 
i sin tur påverka dagvattenavrinningen och avlopps- 
nätet negativt. Risken för negativ påverkan av grund-
vatten och ytvatten blir större vid exploatering och 
förtätning då hårdgjorda ytor blir större. Kommunen 
avser att ta fram en dagvattenpolicy med tydliga rikt-
linjer, för att skapa en bättre beredskap för kraftig ne-
derbörd, skyfall och översvämningar.

PLANFÖRSLAG 
OCH ALLMÄNNA INTRESSEN

Vattenförsörjning
Vattenförsörjnings- och avloppsfrågan kommer enligt 
ställningstagande i bebyggelsestrategin, att lösas para-
rellt med uppförande av ny bebyggelse. 
 Va-enheten bedömer att alla föreslagna utbyggnads-
områden kan försörjas med kommunalt vatten och av-
lopp innan år 2030.
I Simrishamn föreslås utbyggnad av industriområde 
i väster. Området ligger inom vattentäktsområde, och 
kan därför komma att stå i konflikt med  en hållbar 
vattenförsörjning. Denna problematik finns även i Vik, 
Kivik och Brantevik. I va-planen kommer olika priori-
teringar att redogöras för, samt vilka intressen som ska 
ges företräde framför andra.
Samverkansprojekt för vattenhushållning för bevattn-
ingsändamål behövs, för att säkerställa utvecklingen 
av grönsaksproduktionen och övriga vattenkrävande 
grödor, liksom för bioenergilösningar.

Vattenkvaliteten:
I detta kapitels ställningstagande finns ett antal åt-
gärdsförslag som ska förbättra och säkerställa både 
grund- och ytvattenkvaliteten i kommunen. Dessa för-
slag tar sin utgångspunkt i Havs- och vattenmyndighe-
tens åtgärdsprogram och är markerade med respektive 
åtgärdsförslags nummer. 

VETA MERA: 
MB, Plan och Bygglagen, va-lagen, Vattendirektivet, Vattenmyndighe-
tens åtgärdsprogram, Livsmedelslagen för planering inom vatten- och 
avloppsförsörjning, Hav.se, Länsstyrelsen.se.
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Riskområde för framtida översvämning i 
kommunens vatten och avloppsledningsnät.

VERKSAMHETSOMRÅDEN KÄNSLIGA FÖR VATTENFLÖDESTOPPAR

GÄRSNÄSHAMMENHÖGBORRBY

BRANTEVIK
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SKILLINGE

RISKOMRÅDEN ÖVERSVÄMNING VA-NÄT

KIVIK



SIMRISHAMN

forts. RISKOMRÅDEN ÖVERSVÄMNING VA-NÄT

Riskområde för framtida översvämning i 
kommunens vatten och avloppsledningsnät.

VERKSAMHETSOMRÅDEN KÄNSLIGA FÖR VATTENFLÖDESTOPPAR

90    KAP 2C  /  PLANERINGSUNDERLAG

ÖSTRA VEMMERLÖV

ÖSTRA TOMMARP



41
Vatten- och avloppsförsörjning
Ställningstaganden
1. Bebyggelsestrategin för Simrishamns kommun ska följas. I den framgår att inom diknings-
företag, båtnadsområde och inom vattenskyddsområde bör inte byggnation tillåtas utan att 
särskilda åtgärder vidtas. 

2. Befintligt Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor i Simrishamns kommun 
föreslås kompletteras med utredning av klimatförändringar i Simrishamns kommuns inland för 
förhöjda grundvattennivåer och påföljande föroreningsrisker (åtg 36). 

3. I Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor föreslås även framtagande av en 
beredskapsplan mot höjda havsnivåer och ökad nederbörd som omfattar hela kommunens 
ledningsnät.

4. Kommunen ska färdigställa en kommunal va-plan med syfte att anpassa till förväntade 
klimatförändringar och säkerställa en god grundvattenkvalitet för en långsiktig hållbar vatten-
försörjning (åtg 37).

5. Den kommunala vatten- och avloppsförsörjningsplanen bör liksom den kommunala över-
siktsplanen aktualiseras en gång per mandatperiod och dess innehåll ska vara samstämmigt 
(åtg 37) avseende vattenförsörjning där: 

• Kommunen ska arbeta för att skydda kommunens dricksvattenresurser genom inrättande 
av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för de vattentäkter som sak-
nar fullgott skydd, så att de långsiktigt kan behålla en god kemisk status och god kvantita-
tiv status (åtg 34). I va-planen ska en prioriteringsordning fastställas (åtg 34).

• Kommunen ska arbeta för lagligförklarande av de kommunala vattentäkter som idag sak-
nar tillstånd (åtg 34).

• Kommunen ska upprätta en plan för nödvatten/reservförsörjning. Av denna ska framgå i 
vilken grad nödvattenförsörjning finns att tillgå, och huruvida denna kan ersätta ordinarie 
dricksvattenförsörjning om denna inte längre kan producera dricksvatten enligt de krav 
och normer som finns, på medellång till permanent sikt. Havet som potentiell dricksvat-
tenresurs ur ett långsiktigt perspektiv bör utredas i kommande aktualisering av översikts-
planen (åtg 34).

• Planförslaget i översiktsplanen har samstämts med va-enheten. Samtliga områden inom 
vattenskyddsområden ska utredas utifrån platsens geologiska förutsättningar och sårbar-
het. Ställningstagande tas att grundvattentäkterna ska prioriteras om utredningarna visar 
på att föreslagen bebyggelse inte kan samköras med berörd grundvattentäkt, och innebär 
påtaglig risk för vattentäktens kvalité.

• Ingen ny bebyggelse inom Kiviks verksamhetsområde för vatten och avlopp bör beviljas 
innan vattenförsörjningen och reningsverket i Kivik har åtgärdats.

6. Kommunen föreslår att utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormer-
na för vatten uppnås och inte överträds genom att (åtg.36): 

• Va-planen bör förhålla sig till Hav-och vattenmyndighetens åtgärdsprogram, med uppfölj-
ning av både yt-och grundvattenstatusen för varje mandatperiod (åtg 37).

• När det gäller tillsyn och tillståndsgivning för verksamheter som berör vattenområden 
som inte uppnår god ekologisk status, bör hänsyn tas till beslutade miljökvalitetsnormer 
för vatten (åtg 32).

• Tydliga riktlinjer föreslås för prövning av enskilda avlopp i kommande va-plan samt krav 
på hög skyddsnivå som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status (åtg 33). 

• Det föreslås framtagande av tydliga riktlinjer i va-planen för enskilda avlopp med krav på 
hög skyddsnivå vid miljöförbundets tillståndsgivning och tillsyn i områden där vattenfö-
rekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk 
status (åtg 33). I första hand ska inga nya enskilda avlopp belasta vattenområden. Till-
ståndsgivning ska ges i samråd med förvaltningen (åtg. 36).

• Områden som kan tas i anspråk för flödesutjämnande, naturaliserande eller återskapan-
de åtgärder i vattendragens avrinningsområden, bör inte exploateras på sådant sätt att 
genomförande av åtgärder försvåras. (åtg 36).

• Dagvattenpolicy föreslås tas fram, där avrinning för dagvatten i första hand ska lösas på 
fastigheten och i andra hand kopplas på det kommunala va-nätet. Ny dagvattenavledning 
bör inte belasta dikningsföretag eller vattendrag (3B) och (åtg 36).

7. Kommunen ska verka för att skapa våtmarker/dagvattenmagasin för lokal fördröjning av 
dagvatten. 
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42 Bredband
Ställningstagande
1. Kommunens  bredbandsstrategi ska följas.
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BREDBAND

IT och bredband kan bidra till utvecklingen av ett håll-
bart samhälle. Samhällsekonomiskt är det en miljövän-
lig teknik, då bl a arbetsresor kan sparas och transpor-
ter kan effektiviseras. Den övergripande målsättningen 
för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron 
för invånare och näringsliv och stimulera tillväxten. 
En hög användning av IT och Internet kan skapa för-
utsättningar för en hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
innovationsförmåga. Det kan också hjälpa till att möta 
utmaningar som globalisering, klimatförändringar och 
den demografiska utvecklingen med en åldrande be-
folkning. En hög användning av IT bidrar även till att 
utveckla kunskapssamhället.
 Ett snabbt bredbandsnät är en mycket viktig del av 
infrastrukturen för Skånes utveckling, då tillgången 
till bredband är lika viktigt för företagande och boen-
de som väg- och elnäten. Genom att hela Skånes be-
folkning får tillgång till morgondagens tjänster kan så-
ledes den digitala klyftan minska. Bredbandsstrategin 
bidrar på så vis till ett Skåne där det är möjligt att bo 
och verka överallt.
 Bredband utgör en viktig del av samhällets infra-
struktur där allt fler kommunala och statliga tjänster 
kommer att produceras över internet. Detta är framför 
allt viktigt för skola, vård och omsorg.
 
Utbyggnadsplaner
Regeringens bredbandsstrategi och mål går ut på att 
möjliggöra för marknaden att åstadkomma en täck-
ningsgrad som innebär att 90 procent av alla hushåll 
och företag bör ha tillgång till bredband med minst 
100 Mbit/s senast år 2020. 
 Bredbandsstrategin för Skåne tar sikte på en fortsatt 
utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen. Det övergri-
pande målet är att 95 % av den skånska befolkningen 
ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s innan år 2020, till 

skillnad från de 40 % som har tillgång till det idag.

Beslut om utbyggnad Bredbandsstrategi 
Simrishamn: 
Simrishamns kommun har genom beslut våren 2014 
bestämt att arbeta aktivt för att uppnå regeringens mål 
om bredband i världsklass genom att bygga ut fiberka-
belnätet.
 Även ett förslag till bredbandsstrategin för kommu-
nen finns enligt följande:

• Minst 40 procent av alla hushåll och företag inom 
kommunen ska senast år 2015 ha möjlighet till bredband 
med minst 100 Mbit/s.
• Minst 95 procent av alla hushåll, företag och offentlig 
verksamhet i kommunen ska senast år 2020 ha möjlighet 
till bredband med minst 100 Mbit/s.

• Alla kommundelar ska ha tillgång till öppna och opera-
törsneutrala nät.
• Utvalda platser i kommunen ska ha tillgång till WiFi.

För att uppnå målen krävs en kraftfull satsning på bred-
bandsutbyggnad i hela kommunen i syfte att skapa ett 
heltäckande, öppet och konkurrensneutralt stadsnät.   
 Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba 
bredbandstjänster som internet, telefoni och TV. Fibe-
ranslutning är en långsiktigt investering vars kommer-
siella och tekniska livslängd beräknas till minst 40 år. 
Framtagande av bredbandsstrategin pågår och förvän-
tas kunna antas under 2014 och fiberutbyggnaden har 
påbörjats.

VETA MER: 

www.regeringen.se (en nationell bredbandsstrategi), 
www.simrishamn.se (bredbandsstrategi)

Bredband handlar om att ha en fungerande vardag. Tillgång till ett snabbt bredband ger 
människor möjlighet att bo och arbeta både i tätorter och på landsbygden. 
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där det bor någon. Alltså: i vita områden bor det ingen.
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GRUS- OCH SANDTÄKTER
Grus- och sandtäkter
Av brytningsvärda material i Simrishamns kommun är 
grus och betongkross de mest aktuella. Det finns två 
aktiva grustäkter i kommunen som försörjer Österlen 
med grus och betong: Sofielust Naturgrus och Sten 
(Vemmerlöv 20:8, 2:9, 96:3, 98:1) och Eilertslunds 
Grus och Betong (Vemmerlöv 88:1, 88:2), se markan-
vändningskartan sid 259. 
 Flertalet av de utpekade områdena med grus och 
bergförekomster i Simrishamns kommun står i uppen-
bar konflikt med natur- och kulturvärdena. 
     Grus är en ändlig resurs som bör användas endast 
när inga alternativ finns. Andra skäl till att minska 
uttaget av naturgrus, är att sand- och grusåsar oftast 
utgör de viktigaste grundvattenmagasinen. I dessa is-
tidsavlagringar finns ofta tillräckligt med vatten för att 
täcka mindre samhällens behov av dricksvatten. 
 Efter 2007 har uttaget av grus minskat avsevärt. 
Tyvärr är uttaget fortfarande störst i de områden där 
de största grundvattentillgångarna finns. En ökad 
hänsyn till viktiga grundvattenresurser måste tas vid 
utfärdande av grustäktstillstånd.

Konflikter med allmänna intressen 
Det allmänna intresset grus- och sandtäkter kan kom-
ma att stå i konflikt med exempelvis vattenförsörjning 
och naturvärden. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för buller ska följas, alternativ 
ska tillstånd för miljöfarlig verksamhet finnas. B-till-
stånd för grus- och sandtäkter söks hos Länsstyrelsen, 
som också har tillsyn över verksamheterna.

Överordnade mål och direktiv
Täktverksamheter påverkar i hög grad miljömålet 
Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd mil-
jö, Utmaningen Hushållning med Skånes mark- och 
vattenresurser. 

VETA MERA:
www.notisum: Miljöbalken 9 kap 6 § (näringsidka-
re) och Miljöbalken 12 kap 6 § (hushållstäkter).
www.lansstyrelsen.se/skane: Materialhushåll-
ningsprogram för Skåne län
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43 Grus- och sandtäkter
Ställningstagande
1. Under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner de 
i kommunen aktuella grustäkternas verksamhet, kan 
pågående markanvändning anses som förenlig med 
kommunens vilja. 
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Vik

Rörum

Kivik

Simris

Vitaby

Borrby

Hannas

Gärsnäs

Gladsax

Ravlunda

Gröstorp

Järrestad

Vitemölla

Brantevik

Hammenhög

Skillinge

Sankt Olof

Simrishamn

Mälarhusen

Östra Hoby

Baskemölla

Södra Mellby

Östra Tommarp

Östra Herrestad

Östra Vemmerlöv

Grus (sand<50%)

Sand (sand>50%)

Berg,mycket god hållfasthet

Berg, god hållfasthet

Grus (sand < 50 %)

Sand (sand > 50 %)

Berg, mycket god hållfasthet

Berg, god hållfasthet

GRUS- OCH BERGFYNDIGHETER
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Kommunens fysiska planering ska utveckla 
de tillgångar som finns i Simrishamn på ett 
strategiskt medvetet och hållbart sätt. Hel-
hetstänkande ska vara i fokus. Planering ska 
ske så att belastningen på miljön minimeras. 
Simrishamns kommun ska vara en trygg och 
säker plats för alla åldrar, med hög livskva-
litet. Ett miljömässigt, socialt, tryggt, ekono-
miskt och robust samhälle.

Inom kommunen pågår ett kontinuerligt förebyggan-
de arbete omkring riskhänsyn till människors hälsa, 
liv, egendom och miljö. Det sker genom samverkan 
mellan olika samhällsmyndigheter och organisationer. 
Räddningstjänsten och polisen deltar i kommunens 
risk- och sårbarhetsgrupp. Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen har ett nära samarbete med Miljöförbundet för 
att upprätthålla en hälsosam miljö för både människor 
och natur. 
 Begreppet risk innefattar både den verksamhet som 
ger upphov till risk och den skada som skulle kunna 
åstadkommas om en olycka inträffar. I basorten Sim-
rishamn är de största riskerna förknippade med per-
sontäta områden och verksamheter i hamnen och invid 
Sjukhuset. Inga stora mängder farligt gods transporte-
ras genom kommunen, få trafikolyckor inträffar. Visst 
finns det tyngre industrier, men de är få. Genom för-
valtningsövergripande arbete ska vi noga utreda ris-
ker för exempelvis klimatförändringar så att vi står väl 
rustade för nya utmaningar. 

Planförslaget  och konsekvenser
Behovet av en översiktsplan knuten till riskhänsyn för 
människors hälsa, liv, egendom och miljö i den fysis-
ka planeringen på alla nivåer är betydande enligt plan-
och bygglagen. 
 Det kan gälla naturolyckor, utsläpp i luft och vatten, 
bränder och explosioner, avbrott och störningar i vat-
tenförsörjningen, elförsörjningen och teleförbindel-
serna, samt smitta och sabotage. 
 Simrishamn är redan en relativt ”trygg” kommun 
när det gäller risker. Ett handlingsprogram enligt lagen 
om skydd mot olyckor ska antas av kommunfullmäk-
tige för varje ny mandatperiod, och föregås av en risk- 
och sårbarhetsanalys som tas fram av räddningstjäns-
ten. Det översiktsplanen föreslår är delvis förslag som 

ytterligare utredningar som komplettering till hand-
lingsplanen genom:
 Riskutredning med konsekvensbeskrivning för 
hamnverksamhetens påverkan på närliggande utred-
ningsområden föreslås tas fram för att underlätta den 
vidare planläggningen.
 Riskutredning föreslås för befintliga vattentäkter i 
västra och nordvästra delen av orten Simrishamn som 
står i konflikt med utveckling av ortens industriområde, 
ny godsterminal för järnvägsgods (mellan Tommarps- 
ån och väg 9 i industriområdet) samt förbifart Simris-
hamn.
 Därutöver föreslås i översiktsplanen att hänsyns-
regler så att miljökvalitetsnormerna kan följas skrivs 
in i förslagkartorna med bland annat:

• Dagvattenpolicy: Vid nyexploatering ska omhän-
dertagande av dagvatten ske på egen fastighet med 
fördröjningsfunktion där hänsyn även ska tas för 
tillkommande vatten utifrån.

• För Brantevik, Gärsnäs och Borrby gäller i den 
vidare exploateringen och förätningen av området 
längs dikningsföretaget, ges företräde till avsättning 
av mark för återställande av det öppna diket genom 
byn och eventuell omdragning av utlopp.

• Hänsyn för risk-och vattenvårdsåtgärd där företrä-
de ges för utbyggnad av områden för flödesutjäm-
nande, naturaliserande eller återskapande åtgärder 
i vattendragens och dikningsföretagens avrinnings-
områden.

Flera föreslagna utredningsområden kan komma att 
stå i konflikt med bl.a. vattentäkter för kommual vat-
tenförsörjning. Se vidare i konsekvensbeskrivningarna 
för Simrishamn, Kivik och Vik. 
 För förbifart Simrishamn har en åtgärdsvalsstudie 
föreslagits för området som berörs av genomfart för 
farligt gods trafik. Resultatet av denna studie kan inne-
bära att det finna behov att markavsättning i framti-
den pga säkerhetsavstånd för vattenräkt till bebyggel-
se och trafikbuller. De främsta källorna för luftförorening 
och buller i Simrishamn är vägtrafiken, olika typer av upp-
värmningsanläggningar och till viss del hamnverksamheter-
na. För dess konfliktpunkter redogör i konfliktkartorna för 
Simrishamn.
 Riktlinjer och förslag på andra strategiska åtgärder 
presenteras i detta kapitel under Ställningstaganden-

Nationella krav
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Planförslaget ska visa hur det bidrar till miljökvali-
tetsnormerna för:

• föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), 
• omgivningsbuller (SFS 2004:675), 
• parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) 
• kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 

2001:554) kan följas. 

Möjliga konfliktpunkter med risk för överskridande av 
tillåtna gränsvärden för förorening av vatten, luft och 
buller, de s.k. miljökvalitetsnormerna (MKN), utpekas 
i planförslagskartorna. Dessa konfliktpunkter föreslås 
utredas genom kontrollmätning inför eventuell plan-
läggning. 

Luftföroreningar
Många föroreningar har visat sig vara sjukdoms- och 
cancerframkallande.
 Miljökvalitetsnormer för luft regleras i miljöbalken 
medan Naturvårdsverket tar fram gränsvärden för att 
bedöma luftföroreningar. Normerna avser utomhusluft 
och reglerar de nivåer som människor kan utsättas för 
utan fara för betydande olägenhet. Ett flertal ämnen 
regleras genom Luftkvalitetsförordningen.  
 För att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska 
överskridas krävs ofta en kombination av flera fakto-
rer. Bedömningen är att dessa faktorer inte föreligger 
i Simrishamns kommun. Vid nyetablering av väg- och 
tågsträckor och nya detaljplaner kan frågan om utred-
ning av luftförorening vara nödvändig. Vid miljööver-
vakningen i Skåne följes i stort de nationella gränsvär-
dena. 

Buller
Buller som är skadligt för människors hälsa och som 
inte är tillfälligt, anses som en olägenhet enligt miljö-
balken. Naturvårdsverket har framtagna riktvärden för 
bedömning av buller. (För buller inomhus gäller soci-
alstyrelsens allmänna råd). 
 Utomhusbuller är ett relativt litet problem i Simris-
hamns kommun. Störande buller förekommer framför 
allt från skjutverksamheten på Ravlunda skjutfält. An-
dra bullerkällor är järnvägen, vägarna, vindkraftver-
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MKN - (Miljö Kvalitets Normer) för metaller till skydd för människors hälsa.

Bly

Arsenik

Kadmium

Nickel

1 år

1 år

1 år

1 år

0,5 µg/m3

6 ng/m3

5 ng/m3

20 ng/m3

Miljökvalitetsnorm          Medelvärdestid Värde                       

Riktvärden för halter av luftföroreningar som bör understigas, framtagna av Naturvårdsverket. 
Som ett tillägg finns även riktvärden för partiklar, ozon, bensen, kolmonoxid. 

Väg / Järnväg

Ekvivalentnivå ute

Ekvivalentnivå inne

Maxnivå uteplats

Maxnivå inne

Bostäder, vård, 
hotell, skola etc.

55 (65)

30 (35)

70

45 (45)

Kontor

-

40

-

-

Rekreationsområde

55

-

-

-

Riktvärden för bullernivåer som inte får överskridas.
Siffrorna utan parantes gäller vid nyetablering. Siffrorna i parantes gäller vid befintlig situation.

ken och till viss del hamnverksamheterna. Verksamhe-
ter med höga bullernivåer är exempelvis hamnen, vars 
verksamhet har krav på tillståndsprövning för buller, 
liksom vindkraftverken. 
 Bedömningen är att varken biltrafiken eller tågtrafi-
ken idag överskrider de framtagna gränsvärdena, men 
det ska beaktas att trafikleder ofta har en tendens att 
öka trafikmängden över tid. Vid nyetablering av väg- 
och tågsträckor och nya detaljplaner kan utredning av 
buller vara nödvändig. 
 De tysta områden som finns kvar i kommunen anses 
som mycket värdefulla och ligger ofta i anslutning till 
större naturområden (se kap 2B Stjärnklara, tysta och 
elfria områden).

Regionnätsluftsledningar
E.ON Elnät Sverige AB har regionnätsluftledningar 
inom kommunen. De utgör viktiga stråk i elförsörj-
ningen av befintlig och planerad bebyggelse, samt 
innebär vissa restriktioner beträffande markanvänd-
ningen i närheten av ledningarna. Att ta hänsyn till 
detta är viktigt vid planering av markanvändningen i 
kommunen.

Ravlunda skjutfält
Ravlunda skjutfält är Riksintresse för totalförsvaret, 
för området gäller Policy för utbyggnad av bostäder 
kring Ravlunda skjutfält, 2007, samt tillägg till Poli-
cyn från 2014. Policyn utgör en överenskommelse 
mellan kommunen och Försvarsmakten och hanterar 
frågor om bebyggelse inom skjutfältets influensområ-
de. 
  Risker för höga bullernivåer i området regleras ge-
nom riksintresse för totalförsvaret, se sid 99-101. 

Vattenföroreningar
För miljökvalitetsnormer för vatten har Vattenmyndig-
heten tagit fram normer enligt SFS 2004:660 4:4. En-
ligt förordningen ska alla ytvattenförekomster uppnå 
minst ”god ytvattenstatus” senast 2015. Oavsett status 
får kvaliteten inte försämras efter år 2015. God status 
innebär både ekologisk (kväve- och fosforhalt) och ke-
misk status (farliga ämnen). För grundvatten däremot 
bestäms vattnets kvalitet efter dess kvantitativa eller ke-
miska status. 
 En åtgärdsplan har tagits fram av Vattenmyndighe-
ten för att peka ut eventuella vattenförekomster som 
riskerar försämrad status fram till 2015.          

Ytvattenstatus
De vattendrag som ej uppnått god ekologisk status 
är Tommarpsån och Kabusaån vilka har en måttlig 
ekologisk status idag, alltså sämre än det gränsvär-
den som krävs. Orsakerna till den låga klassningen är 
framförallt problem med övergödning. Provtagningar 
i dessa vattendrag visar på tydlig jordbrukspåverkan, 
med mycket hög fosfor- och kvävebelastning. Orsa-
ken till problem med övergödningen är framförallt de 
fysiska förändringarna som har pågått sedan slutet av 
1800-talet i form av utdikningsåtgärder, uträtning av 
vattendrag, som gjort att näringsämen inte har möjlig-
het att sjunker ner i mindre åfåror, svackor eller dam-
mar. Även odlingsmarkens direkta anslutning till vat-
tendragen utan säkerhetszoner är en bidragande orsak, 
som gör att ytvattnet istället flödar direkt ut i havet.  
 Förutom jordbruket är många av de 2300 enskilda 
avloppsanläggningarna som inte uppfyller kraven i 
gällande lagstiftning orsak till försämrad vattenkva-
litet i vattendragen och i vissa fall påverkar de även 
grundvattnet. Även tillfälliga utsläpp av orenat spill-
vatten från kommunens avloppsnät från reningsverken 
är orsak till försämrat vatten. Detta beror på tillskotts-
vatten från samhällena med otäta ledningsnät, påkopp-
ling av dagvatten och dränvatten främst vid stora ne-
derbördsmänger.
 Sammanfattningsvis bedöms risk för att vattenföre-
komster inom kommunen inte uppnår god kemisk sta-
tus 2015.

RISKANALYS

Risk att inte uppnå god kemisk status 2015. 
Ekologisk status i kust- och övergångsvatten 
vid statusklassning år 2013 (Källa: VISS)

God ekologisk status

Måttlig ekologisk status

Dålig ekologisk status

Rödfärgade områden är grundvattenförekomster 
i Skåne som i framtiden riskerar att inte uppnå god kemisk 
status till år 2015. (Det djupa grundvattnet redovisas över 
vattenförande isälvsavlagringar.) (VISS databas). 

Åtgärder
För att uppnå ett uthålligt samhälle, krävs på sikt att nu-
varande va-system ersätts med mera kretsloppsanpassa-
de lösningar, i synnerhet i de områden där kommunalt 
vatten och avlopp aldrig kommer till stånd. Även om 
kommunen i dagsläget inte tar ytvatten för sin dricks-
vattenproduktion så kan det potentiellt vara möjligt i 
framtiden.
 För grundvattenstatusen hänvisas till va-kapitlet. 
För fisk- och musselvatten finns inga sådana områden 
utpekade inom kommunens gränser. 

Beredskap och säkerhet
Ett handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor ska antas av kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod, och föregås av en risk- och sårbarhetsa-
nalys framtagen av Räddningstjänsten. Inventeringsar-
betet för analysen har omfattat Simrishamn kommuns 
verksamheter där varje förvaltning, verksamhet och 
bolag, har en fastlagd plan för säkerhetsarbetet samt 
en särskilt utsedd säkerhetssamordnare. För all annan 
verksamhet utanför kommunens ansvar ska, på sikt, 
ett lokalt råd för riskhantering bildas i samverkan med 
kommunens företag och samhällets organisationer.

Transport av farligt gods
Lämpliga transportleder för farligt gods bedöms i sam-
verkan med Trafikverket och MSB, där riksväg 9 och 
11 är utpekade som primära transportleder. 
 De riskpunkter som kan uppstå mellan vatten-
skyddsområden och risk för olycka med farligt gods 
utreds i åtgärdsvalsstudier av Trafikverket och Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
Ansvar för tillsyn att vattenskyddsområden skyddas 
vid eventuell olycka med farligt gods har Myndig-
heten för Samhällsskydd och beredskap tillsammans 
med ett antal andra myndigheter.
 Miljörisker i samband med olyckor till havs är stora. 
Oljeutsläpp är det största hotet mot det marina livet i 
kommunen. Kustbevakningen ansvarar för beredskap 
och åtgärder vid eventuella olyckor till havs. Vid ol-
jeutsläpp ansvarar räddningstjänsten för saneringsåt-
gärder för olja som flutit i land om det bedöms som 
räddningsinsats, annars är det kommunens ansvar.
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Förorenad mark
Förorenade områden är områden som är så förorenade 
att det kan medföra skada eller olägenhet för människ-
ors hälsa eller miljön. Kemikalier som hamnat i mil-
jön blir ofta kvar i marken under en lång tid och kan 
sippra ut i grundvattnet och vattendrag, för att sedan 
nå brunnar och vattentäkter. Idag är det framförallt 
mark för bensinstationer, verksamheter för garvning 
av skinn och kemtvätt som förorsakat förorening av 
mark. 
 Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet idag är 
skyldiga att vidta åtgärder för att förebygga, hindra el-
ler motverka att verksamheten medför skada eller olä-
genhet för människors hälsa eller miljön.

Giftfri miljö
Det finns också risker i människan närmiljö. Enligt 
miljömålet Giftfri miljö, ska miljön vara fri från äm-
nen och metaller som skapats i eller utvunnits av sam-
hället och som kan hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden.  
 Kommunen föreslås i detta sammanhang ge direktiv 
till Miljöförbundet att utöva en mer aktiv tillsyn be-
träffande gifter som kan hota människors hälsa, tillsyn 
av miljöfarliga verksamheter, vattenverk, slam från re-
ningsverk och inventering av PCB i byggnader. Ytter-
ligare samarbetsformer föreslås i ställningstagandena i 
detta kapitel och i va kapitlet.

Klimatförändringar
Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 
2007:60) blir klimatet på jorden allt varmare till följd 
av de stora utsläppen av växthusgaser. Vi har att vän-
ta mer extrema vädertyper, som exempelvis skyfall, 
översvämningar och värmeböljor. Den förväntade 
temperaturstigningen kommer innebära stora effek-
ter på ekosystem, samhällsbyggande, jordbruk, kul-
tur och ekonomi både lokalt och globalt. Redan nu 
syns effekterna av klimatförändringen i samhälle och 
natur. Samtidigt som vi måste minska våra utsläpp av 
växthusgaser måste vi börja anpassa oss till de för-
ändringar vi vet kommer.

Scenarier för klimatförändringar
Extrema vädertyper medför att vissa typer av risker 
ökar och ska därför ingå som en del i handlingspro-
grammet om skydd för olyckor och extraordinära hän-
delser. Utifrån scenarior av ökade nederbördsmängder, 
översvämningar, extrem torka och havsnivåhöjning-
ar - behöver vi anpassa den fysiska planeringen, där 
samhällsbyggnadsenheten i samarbete med Räddning-
tjänsten tagit fram riskområden längs kusten. De kon-
sekvenser av klimatförändringarna som kan förväntas 
är framför allt översvämnings- och erosionsrelaterade 
och kan påverka samhällsstrukturer i kommunen som 
bebyggelse, infrastruktur och kommunikation, vatten-
försörjning, avloppshantering samt energiförsörjning 
och stränderna. Det finns aspekter som hälsofrågor och 
effekter på naturmiljö och ekosystem att beakta. 

Konsekvenser för klimatförändringar
Kommunens kuststräcka är lång, men inte särskilt låg-
länt. Samtliga kustorter ligger där vattendrag mynnar 
ut som kan bredda åarna betydligt. Flera av orterna i 
kommunen har dessutom bebyggelse i anslutning till 
tidigare våtmarksområden vilket innebär ökad risk för 
framtida översvämningar, liksom på lerjordar som har 
dålig fördröjningsförmåga och infiltration.
 Enligt Bebyggelsestrategi för Simrishamns kom-
mun får byggnader inte uppföras med lägre färdiggolv-
höjd än +3,0 meter över nollplanet.
 Klimat-och sårbarhetsutredningen visar att anta-
let dagar med kraftig nederbörd kommer att öka. Det 
kommer att ge stora påfrestningar på kommunens av-
loppsnät och reningsverkens kapacitet, som redan i 
dagsläget har kapacitetsbrist (se kartor i va kapitelt för 
riskområde för framtida dämning pga ledningsnät för 
kommualt va i olika orter). 

Skyddszoner
I första hand är det vattenskyddsområdena, reningsver-
ken, verksamheter med brandfarliga gaser och vätskor 
och hamnverksamheten i Simrishamn, som har skydds-
zoner som behöver beaktas samt delar av utrednings-
områden i Brantevik och Vik. 

Miljöförbundet
Kommunen ska verka för att ett aktivt tillsynsarbete 
i samarbete med Ystad-Österlenregionens Miljöför-
bund, där gällande föreskrifter följs och att miljökva-

litetsnormerna uppfylls. Miljöförbundet är även till-
stånds- och dispensgivande myndighet (se nedan).
 Som medlem i flera vattenråd och andra vattensam-
arbeten ska kommunen verka för att är bidra till åtgär-
der som minskar de diffusa utsläppen via dagvattenut-
släpp och annan ytavrinning.
 Kommunen ska verka för att tillsyn utförs så att 
risker för större olyckor minimeras, genom aktsam-
het och samarbetet mellan miljöförbundet, räddnings-
tjänsten och kustbevakningen, för att minimera skade-
verkningarna och att yt- och grundvatten förorenas.

Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarliga verksamheter delas in i A-, B-, C-verk-
samhet beroende på storleken och typ av verksamhet. 
I kommunen finns ett 30-tal vattendomar /A-tillstånd, 
ett 60-tal B-tillstånd, ett 270-tal C-anläggningar och ca 
1350 stycken U-anläggningar. 
 För de anmälningspliktiga verksamheterna (C) 
och mindre anläggningar (U) ligger tillsynen hos 
Ystads-Österlenregionens Miljöförbund. Viss hante-
ring av farligt avfall är anmälnings- och tillståndsplik-
tig. 
 För en A-verksamhet måste tillstånd sökas hos mil-
jödomstol, för en B-verksamhet söks tillstånd hos 
länsstyrelsen. För en C-verksamhet krävs en anmälan 
till den kommunala miljönämnden. 

Deponiverksamhet
Deponiverksamhet är idag inte tillåtet. Under de depo-
nier som återstår - efter att verksamheten har upphört 
- har det i många fall bildats bildas metan som kan 
användas som energikälla. En metangasledning har sin 
sträckning mellan kommunens avfallsdeponi Måsa-
lycke och Sankt Olof. Gasen används till uppvärmning 
av den kommunala skolan, det särskida boendet och 
badanläggningen i Sankt Olof. Ledningen behöver 
inget säkerhetsavstånd.

Risk för spill från grundstötningar, illegala 
utsläpp, kollision vid korsningar, i farled och med 
fasta objekt

Risker för spill av farliga substanser 
Källa: Helcom, Cowi, BRISK project

Risk för spill med farlig substans viktat 
med utsläppets storlek (kg/km2 per år)

0 - 2

3 - 10
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Tolkat planområde

 Riskanalysen nedan redogör för de punkter längs 
kusten där risk för översvämning i framtiden är högst 
sannolik. Även riskområden för framtida ersion redo-
visas. Se även riskkartan på nästa sida.

Riskanalys
- för framtida havsnivåhöjning och erosion 
längs kusten
För Simrishamns kust antas att medelvattennivån kom-
mer att stiga till cirka 1 m över dagens medelnivå fram 
till år 2100, vilket betyder att medelnivån år 2100 be-
räknas till cirka +115 cm. Högsta vattennivå med 100 
års återkomsttid antas år 2100 kunna vara ungefär sam-
ma relativt rådande medelnivå  idag, motsvarande cirka 
+2,75 m (medelnivå plus högvattenstånd). 
 Med en medelhavsnivåhöjning på 1 m förväntas 
också strandlinjen att dra sig tillbaka på de kuststräckor 
som består av eroderbart material. Tillbakadragningen 
för Simrishamns stränder har beräknats till mellan cir-
ka 30 m och 100 m beroende på strandprofilens lutning.
Den riskanalys av kusten som presenteras här ska ses 
som en indikation om vilka områden som kommer vara 
utsatta för översvämnings- och erosionsrisk i framtiden 
och inte en absolut kategorisering på objektsnivå.

MÄLARHUSEN KYHL
Vid extremt högvatten (+1,75 m) i ett framtida klimat 
(år 2100) med 1 m högre normalvattenstånd och höga 
vågor beräknas våguppspolningen nå upp till +4,8 m 
vid Mälarhusen. Det skulle teoretiskt kunna spola över 
sanddynerna som generellt är minst 3,5 m höga idag. 
Nivåhöjningen kan till viss del kompenseras med att 
nytt material som tillförs stranden som kan bygga upp 
sanddynerna till en högre höjd jämfört med idag.
 Om det inte sker någon ackumulation på stranden 
och inga åtgärder för att förhindra erosionen vidtas kan 
kustlinjens tillbakadragning vid Mälarhusen beräknas 
till drygt 100 m. Vid södra Mälarhusen är strandplanet 
så brett att detta inte borde vara något större problem. 
Lite längre norrut vid Sandby strand smalnar strand-
planet av och det finns mindre plats för sanddynen att 
förflytta sig inåt land. Området kring bäcken ligger 
också mycket lågt och riskerar att översvämmas. Någ-
ra hus hotas av erosionen liksom yttre ändarna på någ-
ra vägar och VA-ledningar.
 Vid Kyhls strandbad är sanddynen lägre så här är 
risken för överspolning och översvämning av bakom-
liggande områden större. Flera hus samt delar av väg-
ar och va-systemet ligger här i riskområde för erosion 
och/eller översvämning.

ÖRNAHUSEN NORREKÅS
Längs med Spraggehusen går en väg och va-ledningar 
parallellt med strandlinjen där det är risk för erosion 
och översvämning. Vid Örnahusen och Norrekås finns 
inget strandplan och heller ingen sanddyn och det på-
går redan i dag en tydlig erosion på sträckan. Dock 
ligger husen här ganska högt så det är inte någon di-
rekt översvämningsrisk. Vägen och va-ledningen går 
parallellt med och nära strandlinjen vilket betyder att 
dessa ligger inom riskzonen för erosion.

SKILLINGE 
I södra Skillinge hotas några byggnader, vägar (bland 
annat Strandgatan) och va-ledningar av erosion. I 
hamnområdet finns risk för översvämning då delar av 
hamnplan ligger lägre än +2 m.

SKILLINGE TILL BRANTEVIK
I Gislövshammar hotas den strandnära va-ledning-
en av erosion. Norr om Gislövshammar ligger några 
byggnader inom riskzonen för erosion.

BRANTEVIK
Strandlinjen i Brantevik utgörs av hårdgjorda ytor, se-
dimentärt berg samt stränder. Inga erosionsproblem 
observeras förutom vid den utfyllda parken med ka
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Trafikled för farligt gods; - sekundär

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B- och C
-anläggningar (beroende på verksamhetsslag och
storlek) samt så kallade U-anläggningar (övriga).

A- och B-verksamheter tillståndsprövas enligt
miljöbalken av Länsstyrelsen, för C-anläggningar
krävs anmälan. Tillståndsprövningen innebär att
verksamhetens miljöpåverkan vägs mot olika
enskilda och allmänna intressen. Vid prövningen
sker en bedömning om tillstånd kan lämnas för
verksamheten och de villkor som ska gälla för
denna. Villkoren syftar ofta till att begränsa
utsläppens omfattning och kan till exempel
innebära krav på införande av reningsteknik.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt
miljöbalken 9 kap 1 §:

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller
gas från mark, byggnader eller anläggningar i
mark, vattenområden eller grundvatten,

2. användning av mark, byggnader eller
anläggningar på ett sätt som kan medföra
olägenheter för människors hälsa eller miljön
genom annat utsläpp än som avses i 1 eller
genom förorening av mark, luft, vattenområden
eller grundvatten,

3. användning av mark, byggnader eller
anläggningar på ett sätt som kan medföra
olägenhet för omgivningen genom buller,
skakningar, ljus, joniserande eller
icke-joniserande strålning eller annat liknande

Trafikled för farligt gods; - primär

Kraftledning; - huvudnät
Säkerhetsavstånd vindkraftverk:
100 m avstånd till ledning upp till 50 m höjd
200 m avstånd till ledning över 50 m höjd

Översvämningsrisk; 2,3 - 3,2 meter
över havet

Fruktodling

Odlad mark

Vattenskyddsområde

C-verksamhet

B-verksamhet

U-verksamhet

Övrig verksamhet

Erosionsrisk

Risk för förorenad mark

A-verksamhet i drift.

Kartan visar, vägar som utgör trafikled för farligt
gods, kraftledningar (huvudnät), översvämnings-
och erosionsrisk, fruktodling, odlad mark,
vattenskyddsområde och militärt skjutfält samt
verksamheter. (Kommunens VA-verk redovisas ej
på denna karta)

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B- och C
-anläggningar (beroende på verksamhetsslag och
storlek) samt så kallade U-anläggningar (övriga).

Trolig påbyggnad av sandplanet

Beräknad kustlinje år 2100

Ravlunda skjutfält - omgivningspåverkan
100 dBC
Ravlunda skjutfält - omgivningspåverkan
95 dBC
Ravlunda skjutfält - omgivningspåverkan
90 dBC

Riskområde översvämning

Riskområde erosion

Fördelningsstation

Vindkraft A-område

Vindkraft B-område

Del av vindkraftsområde som utgår
(TILLÄGG TILL ANTAGANDE 20150818)



100    KAP 2D  /  MILJÖ - OCH RISKFAKTORER

noner. Där eroderar den utfyllda matjorden i ovan-
kanten på stenskoningen. Detta beror på att stensko-
ningen inte är korrekt dimensionerad. Troligtvis har 
den lagts i en för brant lutning, med för smal topp och 
undermålig grundläggning.  I norra Brantevik finns 
en pumpstation för spillvatten (vid fastigheten Simris 
15:19) som ligger på en höjd av 2,5 m. Här förelig-
ger risk för våguppspolning vid extrema förhållanden, 
då uppspolningen på platsen beräknats kunna nå cir-
ka +3,2 m. I hamnområdet i Brantevik riskerar några 
byggnader att översvämmas och delar av va-systemet i 
norra delen av samhället hotas av erosion.

BRANTEVIK TILL SIMRISHAMN
Sträckan mellan Brantevik och Simrishamn varierar 
mellan sedimentärt berg och sandstränder med inslag 
av stora stenar. Inga tecken på erosion har observerats 
på sträckan. Byggnader och infrastruktur är belägna på 
en säker höjd med avseende på översvämning i dagens 
klimat.

SIMRISHAMN
Kustlinjen längs tätorten är hårdgjord vilket betyder 
att det inte föreligger någon risk för erosion. Längs 
med stranden i Simrislund går en va-ledning parallellt 
med strandlinjen som är hotad av erosion.
 I delar av hamnområdet i Simrishamn föreligger 
risk för översvämning. Även vägen och några byggna-
der i området där Hamngatan byter namn till Strandvä-
gen hotas av översvämning i ett framtida klimat.
 I norra koloniområdet samt de yttre delarna av 
Strandbadsvägen kommer det bli risk för översväm-
ning. Va-ledningen som löper längs stranden utanför 
Tommarpsån hotas av erosion. Strandlinjen i Tobisvi-
ken beräknas kunna förflyttas upp till 85 m inåt land på 
grund av erosionen, om inga åtgärder för att förhindra 
erosionen vidtas.

SIMRISHAMN TILL BASKEMÖLLA
Sandstranden i Tobisviken norr om Simrishamn ka-
raktäriseras av ett brett strandplan. Här syns inga 
tecken på erosion. I norr avgränsas Tobisviken av en 
klippudde (Vårhallarna). Enligt ortsbefolkningen har 
strandplanet smalnat de senaste årtiondena. En äldre 
utredning från 1990 rapporterar att erosionen i Tobis- 
viken är cirka 1,5 m/år.
 Norr om Vårhallarna finns ytterligare en bad-
strand (Hundbadet). Där syns en kraftig erosionskant 
i strandplanet. Eventuellt är detta bara tillfällig erosion 
i samband med att stranden utvecklar sin vinterpro-
fil och inte en långvarig erosion, då branten befinner 
sig på strandplanet och inte i vegetationskanten. Norr 
om Hundbadet är kuststräckan inte utsatt för erosion. 
Längs sträckan riskerar varken byggnader, vägar eller 
va-system att översvämmas vid extremt högvatten och 
höga vågor.

BASKEMÖLLA
Kustlinjen vid Baskemölla består av sedimentärt berg 
och hårdgjorda hamnpirar. Delar av hamnplan i Bas-
kemölla riskerar att översvämmas i ett framtida klimat. 
Dessutom ligger delar av Holländarvägen lågt i närhe-
ten av hamnen och riskerar också att översvämmas.

BASKEMÖLLA TILL VIKS FISKELÄGE
Mellan Baskemölla och Viks fiskeläge varvas sedi-
mentärt berg med sandstränder. Inga tydliga tecken på 
pågående erosion syns längs sträckan. Längs sträck-
an riskerar inga byggnader, vägar eller kommunalt 
va-system att översvämmas vid extremt högvatten och 
höga vågor i dagens klimat.

VIK
Söder om hamnen i Viks fiskeläge består kustlinjen av 
sedimentärt berg och vegetation som sträcker sig ut 
till kustlinjen. Norr om hamnen övergår kustlinjen till 
sand och klappersten.  Här är erosionsprocessen tyd-
lig och kraftig. Några kustnära hus norr om Vik samt 
va-ledningen fram till dessa hotas av erosion. Byggna-

der är tillräckligt högt belägna för att klara sig mot ex-
tremt högvatten och våguppspolning i dagens klimat, 
men i Viks fiskeläge riskerar delar av hamnplan samt 
vägen vid hamnen att översvämmas i framtiden.

VIKS FISKELÄGE TILL KIVIK
Kustlinjen mellan Vik och Stenshuvud karaktäriseras 
av klappersten och erosionsbranter. På ett ställe längs 
sträckan finns ett erosionsskydd i form av en stensko-
ning och träpålning för att skydda ett fritidshus. Skyd-
det upprättades initialt 1975 och restaurerades och 
gjordes större år 2012 (enligt tillstånd från Länsstyrel-
sen). Erosionen har tydligt förvärrats söder och norr 
om skyddet, framför allt norr om, vilket är vanligt vid 
anläggande av denna typ av hårda erosionsskydd. 
Närmare Stenshuvud övergår klapperstenstranden till 
sandstrand (Rörum strand) och här är erosionen fort-
satt mycket tydlig. I en äldre utredning (1990) anges 
att erosionen här är 1-2 m/år.
Eftersom kuststräckan mellan Vik och Kivik är myck-
et brant, föreligger inga problem med översvämning-
ar vid extrema högvatten. Strax söder om Stenshuvud 
(nedanför Naturum) är landskapet flackare och ero-
sionsskadorna mindre markanta. Norr om Naturum 
övergår kusten till klippkust utanför Stenshuvud. Den 
steniga kusten fortsätter fram till Kivik utan erosions-
problem.

KIVIK
De lägre delarna av Kiviks musteri hotas av översväm-
ning i framtiden. Även enstaka byggnader mellan Ki-
viks musteri och Kiviks samhälle hotas av översväm-
ning. Det är stor översvämningsrisk vid VA-verket och 
även hamnplan riskerar att översvämmas i ett framtida 
klimat. Strax norr om hamnen hotas kustnära byggna-
der, Tittutvägen samt va-ledningar av erosion. I övrigt 
ligger byggnader och infrastruktur på en säker höjd för 

dagens klimat. Dock föreligger risk för dämning i dag-
vattensystemet vid högvatten. Norr om hamnen åter-
finns en badstrand med mindre erosionsskador.

KIVIK TILL VITEMÖLLA
Mellan Kivik och Vitemölla består kustlinjen av sand-
strand med inslag av sten. Strax norr om Kivik nedan-
för kyrkan syns pågående erosion i vegetationskanten. 
Strandplanet blir bredare närmare Vitemölla och här 
syns inga erosionstecken. Längs sträckan föreligger 
ingen risk för översvämning vid extremt väder. 

VITEMÖLLA
I Vitemölla är det översvämningsrisk kring de söd-
ra delarna av Tittutvägen på grund av genombrott i 
sanddynen. Tittutvägen och va-ledningar söder om 
sam-hället hotas också av erosion. I samhället ho-
tas Garnhängevägen av översvämning och norr om 
hamnen hotas samma väg samt några byggnader och 
VA-ledningar av erosion.

VITEMÖLLA TILL RAVLUNDA
Simrishamns nordligaste kuststräcka från Vitemölla 
förbi Haväng och Ravlunda skjutfält består av sand-
strand. Vid Haväng syns tecken på mild erosion vid 
vegetationskanten. Längs Ravlunda skjutfält stupar 
ängarna brant ner mot stranden, men det syns inga tyd-
liga erosionstecken.Skeppargården vid Haväng ligger 
lågt (cirka +1,9 m) vid Verkaån, dock något högre än 
beräknat högvattenstånd med 100 års återkomsttid i 
dagens klimat. I Haväng riskerar några byggnader och 
vägen nära Verkaån att översvämmas i framtiden.

Ravlunda skjutfält - omgivningspåverkan

0 2 41
km

±
Datum 2014-02-06

M_Ravlunda_omgivningspåverkan

Strv_Leo_90_dBC_(anpassad)

Strv_Leo_95_dBC_(anpassad)

Strv_Leo_100_dBC_(anpassad)

Riksintresse för Totalförsvaret - Ravlunda Skjutfält 
Blå streckad linje anger yttre gräns för riksintresse-
område för Totalförsvaret för Ravlunda skjutfält.

Riksintresse för tot. försv. militära del
Strv_Leo_90_dBC
Strv_Leo_90_dBC
Strv_Leo_90_dBC

Bildkälla: Försvarsmakten (Ravlunda skjutfält - omgivningspåverkan 2014-02-06)
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44
Miljö- och riskfaktorer
Ställningstaganden
1. Avseende riskområden för erosion har fastighetsägaren eget ansvar för byggnader så 
länge kommunen inte påtar sig anläggande av erosionsskydd (Länsstyrelsens Regionala 
handlingsplan för klimatanpassning i Skåne). 

2. Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för risker och olyckor i Simrishamns 
kommun föreslås kompletteras med Utredning för klimatförändringar i Simrishamns kom-
muns inlandsområden med riskpunkter för erosion och översvämning som påverkar bebyg-
gelse, infrastruktur som vägar och cykelvägar i inlandet samt förhöjda grundvattennivåer och 
påföljande föroreningsrisker.

3. Simrishamns kommun ska färdigställa en kommunal va-plan med syfte att anpassa till för-
väntade klimatförändringar och säkerställa en god grundvattenkvalitet för en långsiktig hållbar 
vattenförsörjningen. Dess innehåll och prioritering av utbyggnad ska vara samstämmigt med 
bebyggelseutvecklingen för att säkerställa vattenförsörjning.

4. Det föreslås att va-planen förhåller sig till Hav-och vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
(åtg 37), med uppföljning av både yt- och grundvattenstatusen för varje mandatperiod.

5. Det föreslås att en plan för nödvatten/reservförsörjning upprättas. Av denna ska framgå 
i vilken grad nödvattenförsörjning finns att tillgå, och huruvida denna kan ersätta ordinarie 
dricksvattenförsörjning om denna inte längre kan producera dricksvatten enligt de krav och 
normer som finns, på medellång till permanent sikt. Havet som potentiell dricksvattenresurs 
ur ett långsiktigt perspektiv bör utredas i kommande aktualisering av översiktsplanen.

6. Områden som kan tas i anspråk för flödesutjämnande, naturaliserande eller återskapande 
åtgärder i vattendragens avrinningsområden, bör inte exploateras på sådant sätt att genom-
förande av dessa åtgärder försvåras. 

7. Kommunen bör utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för 
grund-, yt- och havsvatten uppnås och inte överträds. 

8. Kommunen ska följa kunskapsläget och de rekommendationer som följer med lokalisering 
av exempelvis bostäder i närheten av luftdragna kraftledningar.

9. Riskutredning med konsekvensbeskrivning för hamnverksamhetens påverkan på närlig-
gande utredningsområden samt andra persontäta områden invid sjukhuset föreslås. 

10. Befintliga vattentäkter i Simrishamns västra del bedöms kunna stå i konflikt med utveck-
ling av orten i västlig riktning för industriområdet, ny godsterminal för järnvägsgods (mellan 
Tommarpsån och väg 9 i industriområdet), samt förbifart Simrishamn. Dricksvattentäkterna 
ska ges företräde om det visar sig att föreslagna åtgärder inte kan sammanfalla med täkterna 
och kommer att innebära påtaglig risk för att vattentäkterna kontamineras.

11. Ravlunda skjutfält är riksintresse för totalförsvaret. En policy för Ravlunda skjutfält har av 
den anledningen antagits och utgör en överenskommelse mellan kommunen och Försvars-
makten för frågor om bebyggelse i området kring skjutfältet. Policyn är ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. De orter som kommunen pekat ut som belägna inom Försvarsmaktens influens-
område, A-D-orter, är Kivik, Vitemölla, Vitaby, Havängs sommarby och Ravlunda. 

Bildkälla: Försvarsmakten

Riksintresse för totalförsvaret
Ravlunda skjutfält (39) - omgivningspåverkan
Kristianstad och Simrishamns kommuner

De rosa områdena i kartan markerar riksintresseområ-
de för totalförsvaret som utgörs av influensområde för 
buller, säkerhet eller någon annan aspekt. Alla plan- 
och lovärenden inom detta område remitteras till 
Försvarsmakten. Kartan visar också yta utöver riksin-
tresseområdet, där särskilt behov av hinderfrihet råder. 
Gällande höga objekt, högre än 20 m utanför samlad 
bebyggelse och över 45 m inom samlad bebyggelse är 
Försvarsmakten alltid berörd. 

Riksintresse för totalförsvarets 
militära del

Influensområde inkl. riksintresse

Influensområde

Övrigt influensområde

Stoppområde för höga objekt

Sjöövningsområde

Särskilt behov av hinderfrihet
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