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Inledning 
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska arbeta med samtliga miljömål. 
Samhällsbyggnadsnämnden har utarbetat ett programförslag inför det fortsatta arbetet med att 
formulera nya lokala miljömål. Förslaget bygger på Länsstyrelsens i Skåne län nya åtgärdsprogram. 
Länsstyrelsen har valt att fokusera på åtgärder för ett hållbart samhälle. Det nya åtgärdsprogrammet 
är i förhållande till ”Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram” mindre till omfånget och 
koncentrerat till fem så kallade ”skånska utmaningar”. Länsstyrelsen har således redan gjort 
prioriteringar i programmet och pekat ut vilka åtgärder som helt eller delvis ska genomföras på 
kommunal nivå. Länsstyrelsens åtgärdsprogram ansluter till de ursprungliga nationella 
miljökvalitetsmålen. 

Programförslaget antogs av Kommunstyrelsen i beslut 2013-03-13, § 55. De ändringar 
Kommunstyrelsen i detta sammanhang anförde, har inarbetats i dokumentet. Programmet skickades 
i april 2013 på samråd till alla förvaltningar och berörda enheter på Samhällsbyggnadsnämnden. Ett 
par förvaltningar eller enheter har svarat adekvat och utförligt, några har lämnat diffusa eller 
ofullständiga svar och någon förvaltning har inte svarat alls. Den sammanställning som delvis 
anpassats till de synpunkter som inkommit, har behandlats av styrgruppen för arbetet med 
översiktsplanen och det lokala åtgärdsprogrammet för miljömålen, reviderats och sedan skickats ut 
på ännu en samrådsrunda (2013-08-27 – 2013-09-04). 

Ytterligare en revidering har gjorts 2013-10-07 för att få optimal harmonisering med 
ställningstagenden i översiktsplanen. Åtgärdsprogrammets varaktighet har i detta sammanhang 
förlängts, så att programmets åtgärder ska vara fullgjorda senast 2020. Programmet ska aktualiseras 
och eventuellt revideras parallellt med aktualiseringen av översiktsplanen. 

Åtgärdsprogrammet har på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden genomgått ytterligare revidering 
under januari 2014. 

Arbetet med att formulera åtgärder för miljömålen har gjorts parallellt med färdigställandet av ny 
översiktsplan. Ett stort antal åtgärder har införlivats i den nya översiktsplanen och kommer att 
kunna anses klara i och med planens antagande. Formuleringar och urval har skett i samarbete 
Maria Engberg (projektledare ÖP) och Annika Arvidsson (planarkitekt). 

Åtgärdsprogrammet ska förtydliga förvaltningarnas ansvar och samtidigt sprida kunskap om vad 
olika aktörer arbetar med. 

Ystad-Österlen regionens miljöförbund har ansvar för tillsyn enligt Miljöbalken, medan ansvaret för 
det strategiska miljöarbetet ligger kvar hos kommunen. Förslaget på lokala åtgärder för miljömålen 
innehåller trots det ett antal förslag som berör miljöförbundets verksamhet. 

Se även http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/MILJO-OCH-KLIMAT/MILJOMAL/ATGARDER/Pages/beslutade-

atgarder-for-miljomalen-2012-2016.aspx. 

http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/MILJO-OCH-KLIMAT/MILJOMAL/ATGARDER/Pages/beslutade-atgarder-for-miljomalen-2012-2016.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/MILJO-OCH-KLIMAT/MILJOMAL/ATGARDER/Pages/beslutade-atgarder-for-miljomalen-2012-2016.aspx
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Riktlinjer 
 

 Förvaltningar eller enheter med påbörjade eller beslutade åtgärdsförslag ska under 2014 
redovisa hur dessa ska genomföras fram till 2020, samt i budget avsätta nödvändiga resurser 
för genomförandet.  

 Redovisningen ska innehålla noggrann beskrivning av nuläge, vad som eventuellt gjorts 
under 2013, åtgärder som ska genomföras under kommande år, planerat slutresultat 2020 
samt kostnadsberäkning. Redovisningen ska således beskriva hur och när de aktuella 
åtgärderna ska genomföras. 

 Vissa åtgärder kan med fördel slås ihop och behandlas förvaltningsöverskridande (till 
exempel när det gäller upphandlingsrutiner och energi). 

 Förvaltningar med ansvar för åtgärder ska själv utreda framtida resursbehov för 
genomförande och vid behov begära ökade resurser. 

 För åtgärder som ansvarig förvaltning saknar kompetens att genomföra, bör konsult anlitas. 

 Kommande arkitektur- och kulturmiljöprogram ska omfatta kulturelement (även i 
naturmiljöer), livsmiljöer i allmänt perspektiv, folkhälsa, stadsförnyelse i Simrishamns stad 
med prioriteringslista för genomförande, samt prioriteringslista för högprioriterade stråk i 
övriga samhällen. 

 Kommundirektören ska ansvara för att åtgärderna blir utförda och driva frågan gentemot 
förvaltningscheferna. 

 Förvaltningar ska utse miljömålsansvarig personal som ska driva frågan på förvaltningsnivå i 
samarbete med miljöstrateg, energistrateg eller annan lämplig tjänsteman på 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

 Åtgärdsprogrammet ska aktualiseras under varje mandatperiod, förslagsvis parallellt med 
översiktsplanen. 

 Miljöbokslut ska redovisas årligen. Miljöbokslut för 2013 ersätts med nulägesbeskrivning och 
redovisning av det som eventuellt genomförts enligt det nya åtgärdsprogrammet som det 
ser ut efter beslut i Kommunfullmäktige. Förutom det som gäller varje förvaltnings direkta 
ansvarsområde ska återrapportering ske för uppfyllelse av ställningstaganden i 
översiktsplanen rörande lokalisering av bebyggelse och annan exploatering i förhållande till 
bebyggelsestrategi för Simrishamns kommun, spillvattennät, dikningsföretag, restaurerbara 
vattenområden, rödlistade arter, ädellövskogsområden, sandmarksområden, jordbruksmark, 
barnperspektiv, jämställdhet, tillgänglighet, kulturmiljö och aktiv energitillsyn, samt i vilken 
grad regeringens klimat- och miljömål 20-20-20 uppnås. 

 Miljöförbundet föreslås utreda möjligheterna att arbeta med adekvata åtgärder inom ramen 
för tillsynsverksamheten, samt vid behov begära extra resurser för genomförandet. 
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Hållbara transporter 
Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Stärkt 
kollektivtrafik 
genom utvecklad 
översiktsplanering 
 
Ny bostads-, 
verksamhets- och 
handelsutbyggnad i 
Skåne stärker 
kollektivtrafikutveckl
igen och genererar 
inte ny personbils- 
och godstrafik. Den 
strategiska 
kollektivtrafikplaneri
ngen ska utgöra en 
del av 
förutsättningarna i 
kommunernas 
översiktliga planering 
och 
kollektivtrafikplaneri
ngen sker i 
överensstämmelse 
med kommunernas 
översiktsplanering. 

 Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsn
ämnden/Myndighetsnämnden: 

Bebyggelsestrategi för Simrishamns 
kommun ska följas. 

Förtätning i kollektivtrafiknära lägen 
och cykeltrafiknära lägen bidrar till 
att ny personbilstrafik inte genereras. 
Utveckling av gång- och cykelnätet 
föreslås. Utredning av en busslinje 
mellan inlandsbyarna och tågstation 
föreslås. Mark för dubbelspår i 
Gärsnäs föreslås. Reglering av 
trafiklösningar i Kivik och förbifart 
Simrishamn föreslås. 
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Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Ökad andel 
fossilbränslefri 
uppvärmning, el och 
transporter 

Användningen av 
fossil energi för 
uppvärmning av 
byggnader, bränsle 
till transporter och 
produktion av el 
minskas genom aktivt 
arbete och stöd till 
organisationer, 
företag och 
privatpersoner att 
anta 
Klimatsamverkan 
Skånes upprop om 
”100 % 
fossilbränslefritt 
Skåne 2020”. 

Energistrateg: 
Miljöförbundet har en 
nyckelroll som aktiv 
tillsynsmyndighet och 
kan förelägga om 
energisparande 
åtgärder. Miljöbalken 
används i 
bygglovsärenden. 
Laddstolpar. 
Upphandling av 
fordon. 

Miljöförbundet: 
Bedriver ingen 
regelrätt energitillsyn.  

Miljöförbundet bör upprätta rutiner 
för energitillsyn av verksamheter med 
syfte att förelägga om bättre alternativ 
än fossilbränsleanvändning.  

Socialnämnden ska i kommande 
upphandlingar av fordon ställa krav 
på fossilbränslefri drift. 

Kommunstyrelsen utreder och 
upprättar rutiner för upphandling av 
fordon och godstransporter för 
kommunens verksamheter. 

Samhällsbyggnadsnämnden utreder 
möjligheten att placera ut laddstolpar 
för elbilar. 

Myndighetsnämnden utreder 
möjligheten att, med syfte att 
energieffektivisera vid nybyggnation, 
väga in Miljöbalken i beslut (Plan- och 
bygglovshandläggare).  

Samhällsbyggnadsnämnden fullföljer 
energieffektivisering i kommunens 
verksamheter i enlighet med fastställd 
energistrategi. 
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Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Mötes- och resepolicy 
för miljöanpassade 
tjänsteresor 

En rese- och 
mötespolicy tas fram 
och kommuniceras för 
att minska 
miljöpåverkan från 
tjänsteresor och 
stimulera till 
distansmöten. 

 Kommunstyrelsen utreder och formulerar 
rutiner för resepolicy och distansmöten. 

 

Infrastruktur för 
gång- och cykeltrafik 

Cykel- och gångtrafik 
prioriteras och främjas 
genom nybyggnad och 
utbyggnad av gång- och 
cykelvägar, fysiska 
åtgärder som förbättrar 
och trafiksäkrar gång- 
och cykelbanor, bra 
cykelparkeringar och 
cykelpooler i 
anslutning till 
kollektivtrafik och 
arbetsplatser samt 
marknadsföring.  

ÖP: Inom ramen för 
SÖSK (Sydöstra 
Skånes 
samverkansförbund) 
bör 
Handlingsprogram 
för omställning till 
fossilfria transporter 
tas fram. 
Handlingsprogramm
et ska bland annat 
innefatta en 
cykelvägsstrategi i 
tätorterna, 
möjligheterna till 
cykelservice i form 
av 
cykelpumpstation, 
till att ta cykel med 
på buss och tåg, till 
cykeluthyrning 
(eventuellt kopplat 
till JoJo-kort) med 
mera, bör utredas. 

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsnäm
nden/Myndighetsnämnden: 

Bebyggelsestrategi för Simrishamns 
kommun ska följas. 

Förtätning i kollektivtrafiknära lägen och 
cykeltrafiknära lägen bidrar till att ny 
personbilstrafik inte genereras. Utveckling 
av gång- och cykelnätet föreslås. 

Samhällsbyggnadsnämnden utreder 
möjligheten att inrätta cykelpooler i 
anslutning till kollektivtrafik 
(trafikingenjör). 

Handlingsprogram för omställning till 
fossilfria transporter tas fram inom ramen 
för SÖSK senast 2016. 

 



7 

 

 

Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Översyn av 
trafikreglering för att 
minska biltrafiken 

En översyn av vilka 
åtgärder som är bäst 
lämpade i kommunen 
för att minska 
biltrafiken genomförs. 
Åtgärder för att minska 
biltrafiken i tätorter kan 
vara till exempel 
parkeringsavgiftsregleri
ng, enkelriktning av 
gator, gator endast 
tillåtna för fordon med 
förnybara drivmedel, 
bra möjligheter till 
boendeparkering. När 
översynen är 
genomförd ska 
åtgärderna genomföras. 

Trafikingenjör: P-
avgifter på 
sommaren kanske 
vore lämpligt. 

Sammanfaller i 
övrigt till stor del 
med tidigare 
ställningstaganden. 

Samhällsbyggnadsnämnden utreder 
möjligheten att införa parkeringsavgifter 
(trafikingenjör) och särskilda 
miljöbilsparkeringar. 

Samhällsbyggnadsnämnden, Turistbyrån 
och Kultur- och fritidsförvaltningen 
utreder behovet av pendlings- och 
husbilsparkeringar. 

 

Ökad produktion och 
konsumtion av biogas 

Färdplan för biogas 
2020 genomförs och 
vidareutvecklas för 
ökad produktion, 
distribution och 
konsumtion av biogas 
samt forskning. 

Energistrateg: 
Gata/park bör 
involveras för 
behandling av 
grönyteavfall, VA 
bör involveras för 
behandling av 
rötslam; förnybara 
bränslen i 
upphandlade 
transporter. 

Samhällsbyggnadsnämnden deltar i 
”Färdplan för biogas 2020”. 

Socialnämnden ska i kommande 
upphandlingar av fordon ställa krav på 
fossilbränslefri drift. 

Kommunstyrelsen utreder och upprättar 
rutiner för upphandling av fordon och 
godstransporter. 

 

 

Bostadsförsörjnings-
program 

 Samhällsbyggnadsnämnden färdigställer 
ett bostadsförsörjningsprogram i enlighet 
med bebyggelsestrategi för Simrishamns 
kommun. 

 

(Ny) 
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Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Information vid 
upphandling av 
fordon och minskade 
godstransporter 

Information och 
vägledning ges till 
offentliga aktörer och 
företag gällande 
miljökrav vid 
upphandling av fordon 
och godstransporter. 
Frakt på sjöfart och 
järnväg ska prioriteras 
framför frakt på väg. 
Utbyggnad av kombi-
terminaler för att 
överföra gods mellan 
olika trafikslag ska 
främjas. 

Projekt rörande 
samordnade 
varutransporter 
pågår och utvecklas 
vidare. 

Kommunstyrelsen upprättar rutiner för 
upphandling av fordon och 
godstransporter i kommunens egna 
verksamheter. 

Kommunstyrelsen undersöker möjligheten 
att ge information till företag, samt att 
involvera dessa i den samordnade 
varudistributionen 
(näringslivsutvecklare). 

 

 

Minskade störningar 
av trafikbuller i 
befintliga 
boendemiljöer 

Väghållare och 
järnvägsansvariga ska 
uppmärksamma och 
åtgärda befintliga 
bullerutsatta 
boendemiljöer där 
inomhusvärden inte 
lever upp till 
socialstyrelsens krav. 
Bostadsbebyggelse ska 
lokaliseras och 
utformas med hänsyn 
till de bullerstörningar 
som infrastrukturen ger 
upphov till. Åtgärder 
ska vidtas i sådana 
områden där en god 
inomhusmiljö eller tyst 
sida inte uppnås. 

Åtgärden känns 
mindre angelägen 
för Simrishamns 
kommun. 

Trafikverket 
ansvarar för 
vägbeläggning på 
genomfartsleder. 

Kommunstyrelsen: 

Plankartorna i kapitel 2 visar vilka 
områden som kan vara i riskzon för 
överskridande av buller och där särskild 
uppmärksamhet bör finnas vid 
planläggning. Samråd med 
försvarsmakten om revidering av 
bullerkurvor för Ravlunda skjutfält ska 
ske. 
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Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag 
Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Hänsyn till 
klimatförändringar i 
fysisk planering 

Klimatförändringar 
beaktas vid 
aktualisering av 
kommunernas 
översiktsplaner. Risken 
för skador på 
kommunaltekniska 
system (avloppsvatten, 
dricksvatten, dagvatten, 
dränering och 
pumpstationer) och 
infrastruktur (vägar, 
broar, tunnlar, 
kulvertar) samt 
effekterna av 
översvämning inom 
bostadsområden och 
vattenskyddsområden 
ska särskilt beaktas. 
Översiktsplanen ska 
ange förutsättningar för 
eventuella skydd och 
andra åtgärder som 
behövs på kort och lång 
sikt. 

 Kommunstyrelsen: 

Ny bebyggelse under + 3,0 meter över 
nollnivån bör inte tillåts.  

Handlingsprogram enligt lagen om skydd 
mot olyckor för risker och olyckor i 
Simrishamns kommun föreslås 
kompletteras med Utredning för 
klimatförändringar, avseende 
översvämningsrisker, stigande havsnivåer 
och erosion längs kusten. 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

VA-enheten beaktar klimatförändringar 
och översvämningsrisker i det pågående 
arbetet med färdigställandet av VA-plan. 
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Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Minskat 
näringsläckage och 
utsläpp av miljögifter 
till vatten 

Genomförandet av 
åtgärder för att minska 
näringsläckage från 
jordbruket och 
utsläpp/läckage av 
miljögifter från 
punktkällor intensifieras 
i syfte att nå 
miljökvalitetsnormen 
för god vattenstatus 
(Koppling till åtgärd 30 
i vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram). 

 Kommunstyrelsen: 

Bebyggelsestrategi för Simrishamns 
kommun ska följas, vilket leder till ökat 
underlag för anslutning till kommunalt 
VA-nät och innebär begränsning av nya 
enskilda avlopp. 

Bebyggelse eller annan exploatering som 
försämrar möjligheterna att restaurera 
vattendrag och våtmarker bör undvikas. 

Möjligheten att använda kommunägd 
jordbruksmark som utbytesmark när 
privat jordbruksmark tas i anspråk för 
vattenvårdsåtgärder bör undersökas i 
varje aktuellt fall. 

Kontaktperson i kommunen föreslås för 
havsplaneringsprojekt. 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

Genomförande av åtgärder i enlighet med 
”Vattenvårdsprogram för Tommarpsåns 
avrinningsområde” kommer på sikt att 
medföra mindre näringstransport till 
Östersjön från jordbruket. 

Samhällsbyggnadsnämnden undersöker 
möjligheterna att i samarbete med 
Vattenrådet för Nybroån (m.fl. 
vattendrag) färdigställa 
vattenvårdsprogram som omfattar 
Kvarnbybäckens avrinningsområde. 

Miljöförbundet inventerar enskilda avlopp 
kontinuerligt, där inte kommunal 
utbyggnad planeras. 
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Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Fortsatt kartläggning 
och åtgärd av 
otillräckligt renat 
avloppsvatten 

Fortsatt kartläggning 
och åtgärdande av 
otillräckligt renat 
avloppsvatten från 
enskilda hushåll, 
fritidsområden och 
mindre samhällen 
genomförs (Koppling 
till åtgärd 33 i 
vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram). 

Miljöförbundet: 
Inventering av 
enskilda avlopp 
pågår kontinuerligt 
och det ställs krav 
på åtgärder om 
reningen inte är 
fullgod. 

Miljöförbundet inventerar enskilda avlopp 
kontinuerligt, där inte kommunal 
utbyggnad planeras. 
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Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Minimering av 
tillskottsvatten samt 
bräddning från 
kommunens 
spillvattennät 

Planer 
upprättas/revideras och 
adekvata åtgärder vidtas 
för att minimera 
tillskottsvatten i 
kommunens 
spillvattenledningar, 
bräddning från nätet och 
LOD-lösningar. 

 Samhällsbyggnadsnämnden: 

Dagvattenpolicy föreslås tas fram. 

VA-enheten beaktar problemen med 
tillskottsvatten och bräddning i det 
pågående arbetet med färdigställandet av 
VA-plan. 

 

 

Minskade flödes- och 
transporttoppar i 
vattensystemen 

Direkta dag- och 
vägvattenutsläpp leds 
till utjämningsmagasin, 
dagvattendammar eller 
genom 
översilningsmark för att 
minska risken för 
flödestoppar samt 
minska tillförseln av 
förorenande och 
gödande ämnen samt 
partiklar. 

 Samhällsbyggnadsnämnden: 

Bebyggelse eller annan exploatering som 
försämrar möjligheterna att restaurera 
vattendrag och våtmarker ska undikas. 

Ny dagvattenavledning ska om möjligt inte 
belasta dikningsföretag eller vattendrag.  

Dagvattenpolicy föreslås tas fram. 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

VA-enheten beaktar klimatförändringar 
och översvämningsrisker i det pågående 
arbetet med färdigställandet av VA-plan. 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

Genomförande av åtgärder i enlighet med 
”Vattenvårdsprogram för Tommarpsåns 
avrinningsområde” kommer på sikt att 
medföra flödesutjämning i vattendraget. 
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Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Naturliga eller 
naturlika 
svämområden för 
vattenhushållningsför
mågan  

Naturliga och naturlika 
svämområden som 
fungerar som 
utjämnande magasin vid 
höga flöden bevaras och 
återskapas för att 
minska risken för 
översvämningsskador 
och uttorkning. 

 Kommunstyrelsen: 

Ingen bebyggelse eller annan exploatering 
som försämrar möjligheterna att 
restaurera vattendrag och våtmarker bör 
tillåtas. 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

Arbetet med färdigställandet av VA-plan 
pågår. I en kommande avloppsplan bör 
områden där utjämningsmagasin i form av 
våtmarker eller översilningsmarker pekas 
ut och införlivas i översiktsplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

Genomförande av åtgärder i enlighet med 
”Vattenvårdsprogram för Tommarpsåns 
avrinningsområde” kommer på sikt att 
medföra flödesutjämning i vattendraget. 
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Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Skydd av hav och kust 

Den skånska kusten 
skyddas från 
exploatering och ökad 
stranderosion. Hänsyn 
tas till effekterna av en 
höjd havsnivå. Skånes 
kustkommuner ska 
tydligare beakta 
Riksintresse kustzon 
samt planering av 
havsområdena vid 
aktualisering av sina 
översiktsplaner i syfte 
att åstadkomma ett 
långsiktigt hållbart 
nyttjande av hav och 
kust. 

 Kommunstyrelsen: 

Kommunen har inga anspråk på havsområden. 

Översiktplanen innehåller en särskild 
kustzonsanalys och en strategi som bygger på 
täta orter mellan gröna pauser, på speciella 
hänsyn till natur- och kulturvärden, samt till 
Riksintresse kustzon, för ett långsiktigt 
nyttjande av hav och kust. 

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor för risker och olyckor i Simrishamns 
kommun föreslås kompletteras med Utredning 
för klimatförändringar. 

Kontaktperson i kommunen föreslås för 
havsplaneringsprojekt. 

Kommunstyrelsen: 

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor för risker och olyckor i Simrishamns 
kommun kompletteras med Utredning för 
klimatförändringar avseende 
översvämningsrisker, stigande havsnivåer och 
erosion längs kusten. 

Kommunen avser avvakta resultat från 
pågående havsplanering (Länsstyrelsen och 
Region Skåne). 
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Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser 
Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Begränsad 
exploatering av 
åkermark 

Kommunerna ska i sin 
beskrivning till 
översiktsplanen 
redovisa vilka 
”väsentliga 
samhällsintressen som 
skall tillgodoses” när 
kommunen föreslår 
exploatering på 
åkermark. Kommunerna 
ska göra en bedömning 
av miljöpåverkan 
(Miljökonsekvens-
beskrivning) inför 
antagande av planer 
som medel för att 
synliggöra 
markanvändnings-
konflikter som uppstår 
vid exploatering på 
åkermark. 

 Kommunstyrelsen: 

Bebyggelsestrategi för Simrishamns 
kommun ska följas. 

När kommunen föreslår exploatering på 
åkermark (fruktodling) är det för att 
tillgodo se det väsentliga samhällsintresset 
att stärka orter med service, genom 
exempelvis nya cykelvägar, mark avsatt 
för utredning för parkering, 
bostadsbebyggelse och näringsverksamhet, 
i en kommun som i övrigt består av 
glesbygd, så att livet i dessa orter kan 
fortsätta utvecklas.  
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Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Framtagande av 
vatten- och 
avloppsvattenplaner 

Vatten- och 
avloppsvattenplaner tas 
fram för en heltäckande 
och långsiktig planering 
av spillvatten, dagvatten 
och dricksvatten 
(Koppling till åtgärd 37 
i vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram). 

 Samhällsbyggnadsnämnden: 

Kommunen ska upprätta en plan för att 
nödvattenförsörjning finns och kan ersätta 
ordinarie dricksvattenförsörjning om 
denna inte längre är tillräcklig enligt de 
krav och normer som finns på medellång 
till permanent sikt. 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

Arbetet med färdigställandet av VA-plan 
pågår. I en kommande avloppsplan bör 
områden där utjämningsmagasin i form av 
våtmarker eller översilningsmarker pekas 
ut och införlivas i översiktsplanen. 

 

 

Skydd av kommunala 
och större privata 
dricksvattentäkter 

Vattenskyddsområden 
och skyddsföreskrifter 
tas fram och beslutas 
för samtliga kommunala 
dricksvattentäkter som 
behövs för 
dricksvattenförsörjning 
samt de enskilda 
dricksvattentäkter som 
försörjer fler än 50 
personer eller som har 
ett uttag större än 10 
m³/dygn (Koppling till 
åtgärd 34 och 35 i 
vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram). 

Miljöförbundet: 
Miljöförbundet har 
inget allmänt 
tillsynsansvar för 
enskilda 
vattentäkter eller för 
att ta fram 
skyddsföreskrifter 
för vattenskydds-
område. 

Miljöförbundet har 
tillsynsansvar för de 
enskilda eller 
samfällda 
dricksvattentäkter 
som försörjer mer 
än 50 person-
ekvivalenter eller 
har större uttag än 
10 m3 per dygn, 
samt de täkter som 
är registrerade som 
livsmedels-
verksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

Kommunen ska arbeta för att skydda 
kommunens dricksvattenresurser genom 
inrättande av vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter, för de 
vattentäkter som saknar fullgott skydd. 

Kommunen ska arbeta för 
lagligförklarande av de kommunala 
vattentäkter som idag saknar tillstånd. 

Arbetet med färdigställandet av VA-plan 
pågår. 

Miljöförbundet: 

Kontinuerlig tillsyn sker av enskilda 
vattentäkter som försörjer mer än 50 
personekvivalenter eller har större uttag 
än 10 m3 dygn, samt täkter som är 
registrerade som livsmedelsverksamhet. 
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Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Minskad tillförsel av 
kadmium till 
jordbruksmark 

Lantbrukare informeras 
om vikten av att minska 
tillförseln av kadmium 
till jordbruksmark. 
Informationen framförs 
i samband med 
kommunernas 
miljötillsyn på lantbruk 
samt vid rådgivning 
inom Greppa näringen 
(Koppling till åtgärd 15 
i vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram). 

Miljöförbundet: 
Kontinuerlig tillsyn 
sker av lantbruk, då 
även viss 
rådgivning ingår. 

Miljöförbundet: 

Kontinuerlig tillsyn sker av lantbruk, då 
även viss rådgivning ingår. 

 

 

Kvalitetssäkring av 
avloppsvatten/slam 

Avloppsreningsverk 
kräver karakterisering 
av process-
avloppsvatten enligt 
Naturvårdsverkets 
handbok 2010:3 vid 
mottagande av 
avloppsvatten. 
Certifiering kan vara ett 
stöd i detta arbete. Vid 
prövning av miljöfarliga 
verksamheter ställs krav 
på intern rening av 
förorenat avloppsvatten 
istället för avledning till 
avloppsreningsverk. 

Till stor del en fråga 
för Länsstyrelsens 
myndighetsutövning
. 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

Arbetet med färdigställandet av VA-plan 
pågår. Den kommande avloppsplanen bör 
innehålla rutiner för handläggning av 
remisser rörande prövning av miljöfarliga 
verksamheter. 

 

 

 



18 

 

 

Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Strategisk planering 
för förnyelsebar 
energiproduktion 

Den strategiska 
planeringen av 
förnyelsebar energi, till 
exempel vindkraft, 
biogas, solenergi, 
fjärrvärme, geoenergi 
och vågkraft, stärks för 
att uppnå ”100 procent 
fossilbränslefritt Skåne 
2020”. 
Förutsättningarna för 
etablering av 
förnyelsebar 
energiproduktion ska 
framgå av 
kommunernas 
översiktsplaner och 
energiplaner. 

 Samhällsbyggnadsnämnden: 

Simrishamns kommun har stor potential 
att bli självförsörjande genom etablering 
av förnyelsebar energiproduktion. 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

Frågan utreds ytterligare och konkreta 
åtgärder föreslås (energistrateg). 
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Skydd av Skånes natur och kulturvärden 
Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Skydd av värdefulla 
natur- och 
kulturmiljöer 

Skånes ansvarsmiljöer i 
bland annat 
ädellövskogar, 
våtmarker, sandmarker 
och sötvattensmiljöer 
ska säkerställas. 
Arbetet fokuseras på 
värdetrakter, som 
Länsstyrelsen ska 
definiera. Genom att 
tydliggöra 
kulturvärdena inom de 
områden som är 
skyddade som 
naturreservat och 
Natura 2000-områden 
skapas ett större 
intresse hos brukarna 
för kulturmiljövärdena. 

 Samhällsbyggnadsnämnden: 

Bebyggelsestrategi för Simrishamns 
kommun ska följas. 

Kommunens naturvårdsprogram har 
tjänat som underlag vid utpekandet av 
värdetrakter, så som sandmarker och 
sammanhängande ädellövskogar. Dessa 
har införlivats i översiktplanen. 

Arkitektur- och kulturmiljöprogram 
föreslås. Planen bör visa i vilka områden 
detaljplan/ områdesbestämmelser bör 
komma i fråga. 
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Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Värdetrakter och 
landskapsperspektiv i 
fokus 

Arbetet med att hejda 
förlusten av biologisk 
mångfald stärks i 
utpekade värdetrakter 
för biologisk mångfald 
och därmed stärks 
också den biologiska 
mångfalden i det 
omgivande landskapet. 
Information och 
kunskapsspridning 
fokuseras på 
värdetrakter för 
biologisk mångfald, 
med riktade insatser i 
dessa områden för att 
bland annat få ett 
helhetsgrepp och 
samspel mellan 
brukande, skydd och 
utveckling. I 
kommunernas 
planeringsarbete stärks 
arbetet med att skydda 
värdefulla kultur- och 
naturmiljöer med plan- 
och bygglagen och 
miljöbalken. 
Kommunerna ska i sina 
översiktsplaner 
beskriva de 
kulturhistoriska värden 
och den biologiska 
mångfald som finns i 
kommunen och föreslå 
vilka områden som är 
lämpliga att skydda 
genom detaljplan och 
genom reservat eller 
andra åtgärder enligt 
miljöbalken. 
Översiktsplanerna bör 
innehålla en plan för 
genomförande. 

 Kommunstyrelsen: 

Bebyggelsestrategi för Simrishamns 
kommun ska följas. 

Kommunens naturvårdsprogram har 
tjänat som underlag vid utpekandet av 
värdetrakter, så som sandmarker och 
sammanhängande ädellövskogar. Dessa 
har införlivats i översiktplanen. 

Områden som bör skyddas genom 
reservatsbildning har föreslagits i 
markanvändningskartan. 

Arbetet med att beskriva natur- och 
kulturmiljöernas värden har skett genom 
kustzonsanalysen, de gröna pauserna, 
analysen av de större inlandsorterna samt 
genom vissa texter i temakapitlen. 

Arkitektur- och kulturmiljöprogram 
föreslås. Planen bör visa i vilka områden 
detaljplan/ områdesbestämmelser bör 
komma i fråga. 

 

Kommunstyrelsen: 

Naturvårdsprogrammet är vägledande i 
arbetet med planer och bygglov. Områden 
ska kunna skyddas genom detaljplan. 

Arkitektur- och kulturmiljöprogram 
föreslås. Planen bör visa i vilka områden 
detaljplan/ områdesbestämmelser bör 
komma i fråga. 
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Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Kompensationsåtgärd
er för att ersätta 
förlorade natur- och 
kulturvärden 

Arbetet med 
kompensationsåtgärder 
i översiktsplanering och 
prövningar utvecklas så 
att det genomförs i 
ökande utsträckning. 
Kommunerna ska i sina 
översiktsplaner 
inkludera 
exploateringsplaner och 
de natur- och 
kulturmiljöer som är 
tänkta att tas i anspråk. 
Översiktsplanerna bör 
innehålla en plan för 
genomförande av var 
och hur de miljöer som 
tas i anspråk ska 
kompenseras. 

 Kommunstyrelsen: 

Kompensation kan ske genom restaurering 
och/eller skydd av biotopområden, men 
också som ekologiska korridorer/platser 
för mindre våtmarker/diken (exempelvis 
längs förslagen cykelväg mellan 
Hammenhög och Borrby strand). 

Kompensationsåtgärder för sandmarker 
och hasselmusbiotoper föreslås vid 
eventuell exploatering. 

Arkitektur- och kulturmiljöprogram 
föreslås. Planen bör visa i vilka områden 
detaljplan/ områdesbestämmelser bör 
komma i fråga. 

 

 

 



22 

 

 

Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Det kulturella, 
historiska och 
arkitektoniska arvet 
bevaras, används och 
utvecklas 

Det kulturella, 
historiska och 
arkitektoniska arvet i 
form av värdefulla 
byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt 
platser och landskap 
bevaras, används och 
utvecklas. 
Kommunerna ska 
uppmärksamma detta 
vid aktualiseringen av 
sina översiktsplaner. 
Uppmärksammade 
värdefulla miljöer och 
byggnader ska därefter 
skyddas genom 
detaljplan. 

 Samhällsbyggnadsnämnden: 

Arkitektur- och kulturmiljöprogram 
föreslås. Planen bör visa i vilka områden 
detaljplan/ områdesbestämmelser bör 
komma i fråga. 

Kommunstyrelsen: 

Utredningsområden för värdefull 
kulturmiljö i samhällen pekas ut i kartan 
över Riksintresse kulturmiljö. 

 

 

Arter i ett 
landskapsperspektiv 

Arbetet med att 
förbättra 
bevarandestatusen för 
hotade arter fokuseras 
inledningsvis på riktade 
åtgärder i utpekade 
värdetrakter för 
biologisk mångfald i 
landskapet för att 
åtgärderna snabbare ska 
ge en positiv effekt på 
arternas 
populationsutveckling. 

I första hand 
Länsstyrelsens 
ansvar. 

Kommunstyrelsen: 

Bebyggelse eller annan exploatering som 
försämrar möjligheterna att restaurera 
vattendrag och våtmarker bör undvikas. 

Kommunens naturvårdsprogram har 
tjänat som underlag vid utpekandet av 
värdetrakter, så som sandmarker och 
sammanhängande ädellövskogar. Dessa 
har införlivats i översiktplanen. Flera 
hotade arter förekommer i dessa områden. 

Områden som bör skyddas genom 
reservatsbildning har föreslagits i 
markanvändningskartan. 

Kompensationsåtgärder för sandmarker 
och hasselmusbiotoper föreslås vid 
eventuell exploatering. 
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Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Kommunala 
ansvarsarter 

Kommunala 
ansvarsarter som har en 
stor andel av sin 
utbredning i kommunen 
utses för att öka 
kunskapen om 
biologisk mångfald, hot 
och möjligheter på 
kommunal nivå, samt 
stimulera till 
genomförande av 
riktade åtgärder. 

I första hand 
Länsstyrelsens 
ansvar. 

Kommunstyrelsen: 

Hotade arter med viktiga populationer i 
kommunen har pekats ut i temakapitel. 
Ställningstaganden innebär att 
exploatering undviks i utpekade områden.  

Kompensationsåtgärder för sandmarker 
och hasselmusbiotoper föreslås vid 
eventuell exploatering. 

 

Skydd för 
vattenknuten 
kulturmiljö 

Skyddsvärda 
kulturmiljöer i 
anslutning till 
vattendrag, sjöar och 
grundvattenkällor 
dokumenteras och 
bevaras. 
Kulturmiljövärden 
beaktas vid 
miljöåtgärder som 
berör våtmarker, 
vattendrag och sjöar. 

 Kommunstyrelsen: 

Arkitektur- och kulturmiljöprogram 
föreslås. Planen bör visa i vilka områden 
detaljplan/ områdesbestämmelser bör 
komma i fråga. 
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Hållbar konsumtion i Skåne 
Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Miljö- och sociala 
krav i offentlig 
upphandling 

Miljö- och sociala krav 
ställs på varor, tjänster 
och entreprenader i den 
offentliga 
upphandlingen. 
Miljöstyrningsrådets 
kriterier för hållbar 
upphandling används. 
Verktyg för uppföljning 
av ställda miljökrav 
utvecklas. 

Kommunlednings-
kontoret har inte 
lämnat 
kommenterer. 

Kommunstyrelsen: 

Inhämtning av kunskap, formulering av 
mål, kriterier och rutiner. En uppgift för 
upphandlingssamordnare och även 
upphandlingsansvariga på respektive 
förvaltning.  

 

 

Information för en 
giftfri vardag 

Informationskampanjer 
genomförs riktade till 
näringsliv, allmänhet, 
offentlig verksamhet 
och bransch- och 
intresseorganisationer 
med tema ”Giftfri 
vardag” (kläder, skor, 
leksaker, kosmetik, 
hygienprodukter, 
elektronik, byggvaror). 

I första hand 
Länsstyrelsens 
ansvar. 

Miljöförbundet: 
Viss rådgivning ges 
vid objektsbunden 
tillsyn. Ibland drivs 
projekt i 
Kemikalieinspektio
nens regi, där 
miljöförbundet ofta 
deltar. 

Kommunstyrelsen: 

Provtagning av fet fisk fångad i område 24 
och 25 föreslås för att säkerställa att 
gränsvärdena för dioxiner inte överskrids, 
och för att på så sätt kunna marknadsföra 
denna fisk som den närproducerade 
produkt den är. 

Miljöförbundet: 

Rådgivning ges vid objektsbunden tillsyn 
och delvis i projekt. 
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Kompetensutveckling 
för beslutsfattare 

Kompetensutvecklings-
insatser genomförs för 
lokala och regionala 
beslutsfattare inom de 
nationellt prioriterade 
miljöområdena klimat, 
havsmiljö, giftfri 
vardag och biologisk 
mångfald. 

I första hand 
Länsstyrelsens 
ansvar. 

Kommunlednings-
kontoret har inte 
lämnat 
kommenterer. 

Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen ansvarar för att frågan 
hålls aktuell. 

 

 

Inköp av ekologiska 
livsmedel och 
klimatsmart mat 

Ekologiska livsmedel 
och mat med låg 
klimatpåverkan 
efterfrågas och köps in 
i större omfattning av 
offentlig sektor. Detta 
innebär att grönsaker 
väljs efter säsong och 
att det serveras mindre 
kött (genom mindre 
andel per portion eller 
kött- och fiskfri dag). 
Ambitionen är också att 
upphandla kött där 
produktionen bidrar till 
en bättre miljö. 

Socialnämnden: 
Socialnämndens 
ansvar inskränker 
sig till att följa den 
av Kommunfull-
mäktige fastställda 
kostpolicyn. 
Socialnämnden 
ansvarar inte för de 
upphandlingar av 
livsmedel 
kommunen gör. De 
äldre måste också 
själva ha ett 
avgörande 
inflytande på vad de 
vill äta och vad det 
skall kosta. 

Kommunstyrelsen upprättar rutiner för 
upphandling av miljövänliga livsmedel. 

 

 

Minskade utsläpp 
från biobränsle-
eldning 

Tillsynen av småskalig 
till storskalig 
biobränsleeldning för 
att se till att Bästa 
Möjliga Teknik (BAT) 
används utökas. Ett 
mellankommunalt 
nätverk för 
kunskapsutbyte om 
BAT för 
biobränsleeldning 
bildas och befintlig 
information 
sammanställs som stöd 
för handläggare. 

Miljöförbundet: 
Handläggning sker 
vid klagomål. Ingen 
direkt uppsökande 
tillsyn sker, med 
undantag för större 
anläggningar som är 
anmälningspliktiga 
och därför ingår i 
tillsynsplanen. 

Miljöförbundet: 

Handläggning sker vid klagomål, samt 
enligt tillsynsplan på anläggningar med 
anmälningsplikt. 
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Länsstyrelsens 
åtgärd 

Samråds-
yttranden och 
kommentarer 

Lokalt åtgärdsförslag Anteck-
ningar 

Utbyggnad av fjärr- 
och närvärme 

Fortsatt satsning på 
fjärr- och närvärme 
genom utbyggnad och 
hopkoppling av nät, 
utbyte av oljepannor, 
ökad användning av 
biobränsle, nyttjande av 
spillvärme från 
industriverksamheter 
samt geoenergi. 

Energistrateg: Då 
kommunen ej själv 
äger något 
fjärrvärmesystem är 
det främst genom 
anpassning av de 
egna fastigheterna 
samt genom 
underlättande för 
byggande av nya 
fjärrvärmenät som 
kommunen kan 
agera.  

Resurskrav: okänt 
(främst planarbete, 
samt vissa 
konverteringar i 
fastigheter där man 
idag kör på 
elbasserad värme 
trots att det finns 
fjärrvärme i gatan) 

Kommunen har 
också på vissa 
platser möjlighet att 
bygga samman 
olika kommunala 
byggnader till 
interna 
närvärmenät, en 
form av småskalig 
fjärrvärme! 

Resurskrav: 
<2.000.000:- 

 

Samhällsbyggnadsnämnden utreder 
frågan ytterligare (energistrateg). 
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Miljökvalitetsnormer (?) 
 

 Mätning av luftkvalitet och buller bör ske med vissa årsintervall, speciellt under 
sommartid, kanske i samarbete med andra kommuner (konsult) 

 Provtagning avseende dricksvattnets kemiska status sker kontinuerligt (VA-enheten) 

 Badvattenprovtagning sker under badsäsong (konsult) 

 Vattenprovtagning avseende ekologisk status sker i alla större vattendrag (Österlens 
vattenråd) och i havet (Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten) 

 

Sammanfattad ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen 
 Rutiner för genomförande av upphandling  

• med miljökrav och sociala krav 

• av ekologisk och klimatvänlig mat 

• av fossilbränslefria fordon och transporter 

• av giftfria byggvaror 

ska upprättas, gärna samordnat i ett övergripande dokument. 

 

 Rutiner för resepolicy och distansmöten ska upprättas. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 Ny VA-plan ska omfatta klimatförändringar, risker för översvämningar, utpekade 

områden för utjämningsmagasin, lösning på problemen med tillskottsvatten och 
bräddning, beaktande av generella riktlinjer för hur stor del av 
grundvattenbildningen som kan tas ut ur en grundvattenresurs utan att negativa 
konsekvenser uppstår, samt vid behov uppdatering av vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs för 
dricksvattenförsörjning. 
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 Flera åtgärder har direkt anknytning till den nya översiktsplanen. 
Bebyggelsestrategi för Simrishamns kommun ska följas, liksom ställningstaganden 
som berör åtgärder för miljömålen. 

 Samhällsbyggnadsnämnden utreder behovet av pendlings- och husbilsparkeringar. 

 Samhällsbyggnadsnämnden färdigställer ett bostadsförsörjningsprogram i enlighet 
med bebyggelsestrategi för Simrishamns kommun. 

 Samhällsbyggnadsnämnden fullföljer energieffektivisering i enlighet med fastställd 
energistrategi. 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund  
föreslås utreda möjligheterna att arbeta med adekvata åtgärder inom ramen för 
tillsynsverksamheten, samt vid behov begära extra resurser för genomförandet. 

 Rutiner för rådgivning om minskad tillförsel av kadmium bör upprättas. 

 Rutiner för rådgivning om gifter bör upprättas. 

 Rutiner för inventering och tillsyn av enskilda avlopp bör upprättas. 

 Rutiner för tillsyn gällande fossilbränsleanvändning och föreläggande att använda bättre alternativ bör 
upprättas. 

Socialnämnden 
ska i kommande upphandlingar av fordon ställa krav på fossilbränslefri drift. 

Barn- och utbildningsnämnden 
ska medverka till upphandling av ekologisk och klimatvänlig mat. 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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