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Ystad Hamn Logistik AB har erhållit motion Obligatorisk land-el anslutning i Ystad Hamn 

ingiven till Fullmäktige i Ystads kommun av Joakim Strandberg 2014-04-07.  

 

 

 

Sammanfattning 

 

Ystad Hamn är en allmän hamn av riksintresse. Det är endast allmänna hamnar som kan 

utgöra riksintresse för sjöfart. En allmän hamn är av särskild betydelse för samfärdseln och 

ska vara öppen för allmän trafik och fylla ett allmänt samhällsintresse. I Sjöfartsverkets 

författningssamling (SJÖFS 2013:4) betecknas 54 hamnar som allmänna hamnar och Ystad 

hamn är en av dessa hamnar. 

 
Utmärkande för en allmän hamn är att alla fartyg i princip har rätt att anlöpa hamnen och 

utnyttja dess resurser. Ystad Hamn kan således inte neka fartyg tillträde till hamnen, även om 

fartygen skulle bedömas medföra en risk för att villkoren i hamnens miljötillstånd att bedriva 

hamnverksamhet skulle kunna överskridas. En allmän hamn ska alltså vara öppen för allmän 

trafik. Alla fartyg har rätt att i mån av plats anlöpa hamnen och utnyttja dess resurser. Vidare 

saknar Ystad Hamn rådighet över delar av verksamheten i hamnen, t.ex. trafikerande fartyg. 

 

Med beaktande av ovanstående ska motionen alltså lämnas utan åtgärd då kravet i motionen 

ligger utanför den kommunala kompetensen. Kommunen kan inte besluta över något man inte 

har rådighet över. Ett bifallande av motionen skulle även strida mot miljöbalkens regler om 

riksintressen. 

 

Kommunstyrelsen föreslås därför besluta föreslå kommunfullmäktige i Ystads kommun 

besluta; 

 

 att avslå motionen. 

 

 

Kommentarer till påståenden i motionen 

 

Motionen innehåller en mängd påståenden, av vilka många är svåra att kommentera då det 

saknas källhänvisning eller är av allmän karaktär. Motionsställaren tolkar även text och 

information för sina egna argument varför vissa klarlägganden måste göras nedan. 

 

 

 

https://snr4.bolagsverket.se/snrgate/foretagsinfo.do?frame=true&sokningstyp=valjforetag&orgnrSok=5560082652&lopnrSok=&sekelSok=
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Motionen nämner att i den samhällsekonomiska analysen beräknas att 20% av Ystads 

befolkning dagligen utsätts för allvarliga hälsohot genererade från färjetrafiken i Ystad Hamn. 

I den samhällsanalys som troligen avses, eftersom det inte anges mer precist i motionen, och 

gäller möjligheten för omvandling av hamnområdet i Ystad (WSP/2014-01-10) står att läsa att 

konsultfirman antagit att 20% av befolkningen exponeras av luftföroreningar från fartygen 

med hamnens nuvarande läge. Vägtrafiken till och från hamnen bedöms inte påverka 

nämnvärt emedan den totala vägtrafiken i Ystad troligen står för en betydande del av 

luftföroreningarna. Rapporten pekar alltså inte på allvarliga hälsohot men att det är 

vägtrafiken som påverkar miljön mest i Ystad. 

 

Motionen påstår, helt korrekt, att vetenskapliga rön visar att partiklar från bränsleförbränning 

kan orsaka astma, allergier och cancer. Sedan påstås att utläppen från fartygen är av väldigt 

farlig art och att invånarnas hälsa äventyras. Det ska enligt motionen vara värst när vinden 

”ligger på”. Här antas att motionsställaren avser från hamnen. Dock visar de luftmätningar 

som hamnen och kommunen utför, att luftkvalitén är sämst när vinden ligger på från 

nord/nordost/ost. Luftmätningarna analyseras och valideras av det oberoende organet IVL, 

och visar att luftkvalitén i Ystad är bra eftersom föroreningar i luften ligger en bra bit under 

miljökvalitetsnormerna. Man får inte heller glömma att 70% av alla partiklar i Ystad kommer 

utifrån, d.v.s. de emanerar inte från någon verksamhet i Ystad. 

 

Vidare tar motionen upp den miljöansökan som hamnbolaget och kommunen gemensamt 

arbetade fram med start under 2006, och som enligt motionsställaren visar på att klagomålen 

varit enormt många under många år. Vad som har varit gällande i Ystad historiskt är i dag helt 

ointressant. Antalet klagomål är sedan ett antal år väldigt få, och man kan tydligt se att det är 

samma personer som har synpunkter och som även klagat på fartygstrafikens utsläpp under 

tider då det de facto inte funnits något fartyg alls i hamnen. I bolagets miljörapport kan 

upplysningar kring hamnens miljöarbete, t.ex. antal klagomål och resultat av miljömätningar 

studeras. Miljörapporten återfinns på hamnbolagets hemsida. 

 

Motionen tar vidare upp att hamnbolaget inte lyckats finna förhandlingsutrymme med 

färjerederiernas ledningar om att genomföra direkta (miljö)åtgärder ombord. Detta är helt 

felaktigt. I tre av fartygen har rederierna investerat runt 3,0 miljoner kronor per fartyg i 

direkta åtgärder ombord. Dessa investeringar görs naturligtvis för att man vill dra nytta av 

dem, annars skulle man inte ådragit sig så höga kostnader. 

 

Vidare i motionen tas återigen följebrev till miljötillståndsansökan från 2006 upp, denna gång 

med ett textavsnitt som motsäger motionsställarens egen argumentation eftersom hamnbola-

get och kommunen faktiskt följt det som beskrivs. Texten innehåller information om att de 

luftmätningar som gjorts faktiskt är bra, att man har ett bra utgångsläge, och att man vill 

förbättra situationen ytterligare. Det anges också att ambitionen ska vara att föra Ystad Hamn 

upp till en ledande position i Östersjön beträffande miljöpåverkan. Hamnbolaget lägger stora 

resurser på miljöarbetet, såväl i daglig drift som i underhåll och nyinvesteringar. Allt är dock 

inte möjligt att redovisa i svaret på motionen, men det kan bl.a. nämnas reinvestering i 

färjeläge fyra med bl.a. ljuddämpande åtgärder för såväl fordons- som järnvägsramper, 

investering i världens största anläggning för leverans av landström, omläggning av 

dagvattensystem och sammanslagning av utsläppspunkter m.m. 
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När det gäller miljödomstolens beslut om landströmsanläggning har motionsställaren delvis 

rätt. Grunden för beslutet är dock att hamnbolaget själv föreslog miljödomstolen att som 

villkor ha en anläggning för att kunna erbjuda leverans av landström till fartyg i fyra 

färjelägen eftersom hamnen vill leva upp till skrivningen ovan om att vara en förebild och ha 

en ledande position i Östersjön beträffande miljöpåverkan. Ystad Hamn är unik i detta 

sammanhang, vilket vi är mycket stolta över. 

 

I motionsställarens s.k. motivering påstås att landströmsanläggningen kostat skattebetalarna i 

Ystad i runda tal 35 miljoner kronor. Detta är helt felaktigt. Samtliga kostnader betalas av 

hamnens kunder. Dock finansieras investeringen av Ystads kommun varefter hamnbolaget 

påförs kostnad för såväl ränta och avskrivning (kapitaltjänstkostnad) som ett risktillägg i form 

av ett icke oansenligt årligt nettoöverskott. Idag har tre av fartygen byggts om, en process som 

tar tid eftersom det endast kan göras i samband med torrsättning på varvsbesök och är 

kostsam för rederierna. Erfarenheterna visar att det tar tid att trimma in systemen ombord mot 

det landbaserade systemet. Man ska också betänka att tekniken fortfarande är relativt ny och 

att det endast finns ett fåtal färjor i världen som är konverterade till landström. Eftersom det är 

högspänning som används gäller det att ha en hög säkerhet och det är därför viktigt att 

myndigheter och klassificeringssällskap dokumenterar installationerna ombord på färjorna 

och ger klartecken för hamnen att släppa på ström, i vårt fall hela 10.000 volt. Idag är ett 

fartyg helt klart och har använt landström så gott som hela året. För fartyg nummer två 

inväntar hamnen klartecken från klassificeringssällskapet. Det tredje fartyget har installerat en 

anläggning ombord och här ska tester påbörjas efter sommaren. Det är, av säkerhetsskäl, inte 

möjligt att ha andra fartyg inkopplade under tid tester pågår varför processen tar tid. Det är 

fullt förståeligt att den okunnige inte har nödvändig kompetens för att bedöma hur ett 

landströmssystem fungerar, men att dra slutsatsen att hamnbolaget inte arbetar för att ansluta 

fartygen är inte bara felaktigt utan även högst beklagligt. 

 

Ystad Hamn är en allmän hamn av riksintresse. Det är endast allmänna hamnar som kan 

utgöra riksintresse för sjöfart. En allmän hamn är av särskild betydelse för samfärdseln och 

ska vara öppen för allmän trafik och fylla ett allmänt samhällsintresse. I Sjöfartsverkets 

författningssamling (SJÖFS 2013:4) betecknas 54 hamnar som allmänna hamnar och Ystad 

hamn är en av dessa hamnar. 

 

Vidare innebär det faktum att både de inre och yttre delarna av Ystad hamn är utpekade som 

riksintresse för kommunikation (sjöfart) att Ystad hamn ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra utnyttjande av anläggningarna i hamnen. Att införa krav på att 

anlöpande fartyg ska kopplas upp mot land-el skulle därför strida mot miljöbalkens regler. 

 

Utmärkande för en allmän hamn är att alla fartyg i princip har rätt att anlöpa hamnen och 

utnyttja dess resurser. Ystad Hamn kan således inte neka fartyg tillträde till hamnen, även om 

fartygen skulle bedömas medföra en risk för att villkoren i hamnens miljötillstånd att bedriva 

hamnverksamhet skulle kunna överskridas. En allmän hamn ska alltså vara öppen för allmän 

trafik. Alla fartyg har rätt att i mån av plats anlöpa hamnen och utnyttja dess resurser. Vidare 

saknar Ystad Hamn rådighet över delar av verksamheten i hamnen, t.ex. trafikerande fartyg. 

 

Hamnen arbetar i olika nätverk avseende bransch- och miljöfrågor. Hamnen verkar här för att 

fler hamnar ska kunna erbjuda landström till sina kunder. Dock har Ystad Hamn inte rådighet 

över andra hamnars beslutande varför ytterligare kommentarer till motionen i denna del inte 

lämnas. 
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Med beaktande av ovanstående ska motionen alltså lämnas utan åtgärd då kravet i motionen 

ligger utanför den kommunala kompetensen. Kommunen kan inte besluta över något man inte 

har rådighet över. Ett bifallande av motionen skulle även strida mot miljöbalkens regler om 

riksintressen. 

 

Slutligen är det uppenbart att ett förtydligande behövs avseende hamnens miljötillstånd. 

Motionsställaren påstår att det återstår att se om Mark- och miljödomstolen ska avgöra om 

Ystad Hamn ska få ett slutgiltigt miljötillstånd att fortsätta sin verksamhet, eller om man ska 

lägga ett förordnande mot färjetrafiken i innerhamnen. Detta påstående är fullständigt 

felaktigt. Ystad Hamn har ett giltigt - och lagakraftvunnet - tillstånd för sin verksamhet och 

detta tillstånd är inte föremål för prövning i Mark- och miljödomstolen. Verksamheten i 

hamnen är följaktligen lovlig, vilket motionsställaren mycket väl är medveten om. Det som 

kvarstår är vilka slutliga villkor som ska gälla för buller resp. hantering av dagvatten. Mark- 

och miljödomstolen kan dessutom inte fastställa villkor som hamnverksamheten inte kan leva 

upp till. 

 

 

 

På uppdrag av styrelsen enligt beslut på sammanträdet d.d. 

 

 

 

Björn Boström 
Verkställande direktör 

 


