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Buller - förutsättningar
Buller definieras som allt ”oönskat” ljud, oavsett om 
det är direkt ohälsosamt eller om det är störande. 
I Ystad påverkas man av buller från järnväg, väg, 
hamn och industrier.

Buller vid hamn
Vid nybyggnad av bostäder nära hamnar och ter-
minalområden gäller vanligtvis Naturvårdsverkets 
riktlinjer för verksamhetsbuller för den direkt 
hamnrelaterade verksamheten.  Under 2015 togs 
en ny vägledning fram av Naturvårdsverket Väg-
ledning om industri- och annat verksamhetsbuller 
(Naturvårdsverket, 2015-04). Vägledningen ersätter 
Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd Riktlinjer 
för externt industribuller (RR 78:5) samt övergångs-
vägledningen Buller från industrier.

Av tabell 1 framgår att riktvärdena är uppdelade på 
dag, kväll och natt. Riktvärdena ska fungera som 
utgångspunkt och vägledning för bedömning i varje 
enskilt fall.

För befintlig bebyggelse gäller ofta platsspecifika 
villkor. För befintlig bebyggelse nära hamnen i 
Ystad gäller bullervärden enligt miljödom M3375-
06 daterad 2015-06-30. Vid en flytt av hamnverk-
samheten till ett yttre läge är det sannolikt att det 
blir en ny miljöprövning och att andra bullervärden 
kan komma att gälla. Miljödomens värden gäller 
enbart befintlig bebyggelse.

Bullerberäkningar har utförts av Ramböll för hamn-
verksamheten under 2013 i samband med prövning 
av slutgilitga villkor (Ramböll, 2014). Beräkning-

I ett övergripande markanvändningsperspektiv är 
det viktigt att identifiera och behandla särskilda 
miljöfaktorer och risker som finns och som kan 
uppkomma i samhället.

Risk – kopplat till Ystads hamn
Till Ystad hamn finns ett antal risker kopplade som 
innebär begränsningar för utvecklingen av intillig-
gande områden idag. Bedömningen av risk avser 
hur planerad hamnnära bebyggelse påverkas av 
olycksrisker orsakade av:

• transport av farligt gods på järnväg
• transport av farligt gods på väg
• hantering av farligt gods, främst inom hamn-

området
• spårspring, korsande av järnväg

I framtida detaljplaner krävs fördjupningar, t.ex. i 
form av beräkningar, för att länsstyrelsens vägled-
ning avseende värdering av risker längs transportle-
der för farligt gods (RIKTSAM, lst rapport 2007:6) 
ska följas. Ytterligare förutsättningar kopplat till 
risk redovisas i underlagsmaterial till MKB för FÖP 
Ystad.

KAPITEL 6
Miljö- och 
riskfaktorer

Detta kapitel presenterar förutsättningar 
som behöver utredas i relation till en ut-
veckling av staden. Kapitlet utreder bland 
annat var det finns markföroreningar i sta-
den, buller, hamnverksamhetens påverkan 
samt luftkvaliteten i staden.
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arna visar att även Bornholmstrafiken ger förhöjda 
bullervärden gentemot riktvärdena och en flytt av 
hamnen behöver alltså även inkludera en flytt av 
Bornholmstrafiken för att på sikt kunna omvandla 
hamnområdet till en stadsdel med bostäder. 

Buller från väg och järnväg
Vid nybyggnad av bostäder samt vård- och under-
visningslokaler gäller Boverkets byggregler och Bo-
verkets Allmänna råd 2008:1. Riktvärdena har sin 
grund i infrastrukturpropositionen 1996/97:53, se 
tabell 2. Vid tillämpning av riktvärdena ska hänsyn 
tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt.

I Boverkets anvisningar, Boverkets byggregler samt 
Boverkets Allmänna råd 2008:1, lämnas anvisning-
ar om hur riktvärdena kan tillämpas i de fall ur-
sprungsvärdena överskrids. Huvudregeln är att Leq 
≤ 55 dBA skall innehållas utanför fasad och att Leq 
55 dBA / Lmax 70 dBA skall innehållas på uteplats. 
Tillämpningsanvisningarna innebär dock att bebyg-
gelse kan tillåtas även om Leq > 55 dBA erhålles vid 
fasad under vissa förutsättningar:

• i centrala delar av städer och större tätorter med 
bebyggelse av stadskaraktär 

• eller vid komplettering
• av tät befintlig bebyggelse längs kollektivtrafik-

stråk i större städer
• med ny tätare bebyggelse, tex ordnad kvar-

tersstruktur, längs kollektivtrafikstråk i större 
städer.

Samtliga områden i fördjupningen av översiktspla-
nen för staden Ystad avser kompletteringsområden 
med ny bebyggelse placerad i anslutning till befint-

Tabell 1. Högsta ljudnivå från industri/ annan verksamhet, frifältsvärde utomhus
Leq dag
(06-18)

Leq kväll
(18-22) samt lör-, sön- och helg-
dag (06-18)

Leq natt
(22-06)

Zon A: bostadsbyggnader bör kunna accepteras upp till 
angivna nivåer. 50 dBA 45 dBA 40 dBA
Zon B: bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt 
att tillgång till ljuddämpad sida finns och att byggnaderna 
bulleranpassas. 60 dBA 55 dBA 50 dBA

Zon C: bostadsbyggnader bör inte accepteras. >60 dBA >55 dBA >50 dBA
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Framtida bullerriktvärden
Under våren 2015 tog regeringen beslut om en ny 
bullerförordning gällande spår-, väg och flygtrafik 
vid bostäder. Den nya förordningen, Förordning om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:226), 
träder i kraft den 1 juni 2015 och innebär bl.a. att 
riktvärdet utomhus för små lägenheter (högst 35 
kvm) höjs från 55 dBA till 60 dBA vid den expone-
rade sidan. Förordningen syftar till att möjliggöra 
fler smålägenheter och tillgodose bostadsbehovet 
hos unga och studenter, då små lägenheter ofta 
byggs med ett fönster och vetter fönstret mot den 
trafikerad väg har det varit svårt att nå upp till kra-
vet om en tyst sida. 

Under 2015 presenterades även en lagrådsremiss 
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad 
rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivnings-
buller. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 
januari 2016. I remissens föreslås även ändringar 
i miljöbalken gällande omgivningsbuller för att 
säkerställa verksamhetsutövarens rättssäkerhet vid 
prövning av nytt eller ändrat tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet. Ändringen gäller även omprövning av 

ekvivalentnivån inomhus höjts med 5 dBA inom 
utrymmen för matlagning och hygien.

Befintliga bostäder
För befintliga bostäder tillämpas oftast olika åt-
gärdsprogram då den ekvivalenta trafikbullernivån 
överstiger 65 dBA. Målet är att på lång sikt nå sam-
ma riktvärden som gäller för nya bostäder.

Illustrationen till höger visar bullerutbredningar 
från tåg- och vägtrafik i staden Ystad från buller-
mätningar som gjordes 2012-2013 av Ramböll. Av 
kartan kan utläsas att det främst är de större vägarna 
Dag Hammarskjölds väg, Dragongatan och även 
övriga infartsvägar till staden samt järnvägen som 
har de högsta värdena.

liga bostadsområden. Vid avsteg från riktvärdena 
bör dock hälften av bostadsrummen liksom uteplats 
vändas mot en tyst eller ljuddämpad sida där den 
ekvivalenta nivån är < 45/50 dBA. Nya bostäder 
bör endast i vissa fall medges där den ekvivalenta 
ljudnivån överskrider 60 dBA.

Boverkets byggregler (BBR) avsnitt buller har ny-
ligen uppdaterats och följande riktvärden finns nu 
i BFS 2013:14 BBR 20 för ljudnivå inomhus från 
trafik och andra yttre ljudkällor vid nybyggnation 
av bostäder.

I tabell 3 redovisas de ljudtrycksnivåer ekvivalent 
(LpAeq24h) och maximal (LpAmax) som inte får 
överskridas inomhus från trafik och andra yttre käl-
lor. 

Boverkets byggregler (BBR) avsnitt buller har ny-
ligen uppdaterats och följande riktvärden finns nu 
i BFS 2013:14 BBR 20 för ljudnivå inomhus från 
trafik och andra yttre ljudkällor vid nybyggnation 
av bostäder. I tabellen nedan redovisas de ljud-
trycksnivåer ekvivalent (LpAeq24h) och maximal 
(LpAmax) som inte får överskridas inomhus från 
trafik och andra yttre källor. Det kan konstateras att 

Bullermätningar gjorda av Ramböll 2012-2013 för tåg- 
och vägtrafik i Ystad. 
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Förorenade områden
Med förorenade områden menas mark- eller vatte-
nområden som innehåller ämnen som är farliga för 
miljön och hälsan. Ämnena kan komma från t.ex. 
industrier och soptippar. I Ystad är område 11 en 
före detta deponi som kräver omfattande marksane-
ring om marken ska kunna bebyggas. I Hedesko-
ga finns en deponi som fortfarande används och 
verksamhetsområdet i hamnen har också kända 
föroreningar. I det före detta industriområdet Sur-
brunnsområdet har en del markföroreningar hittats, 
varför markundersökningar kan komma att utföras 
vid exploatering.

Enligt utförd MIFO-inventering finns även områ-
den i staden som är utpekade som potentiellt för-
orenade områden av länsstyrelsen. Dessa områden 
bör undersökas närmre i samband med exploate-
ring.

sådana tillstånd när det handlar om att bostäder har 
tillkommit i närheten av verksamheten. Lagänd-
ringen syftar till att stärka verksamhetsutövarens 
ställning i förhållande till ny bostadsbyggnation. 

Naturvårdsverket och Boverket har under 2015 
arbetat samordnat med att ta fram vägledningar för 
planering och byggande av bostäder i områden som 
är utsatta för buller från industri. Arbetet har myn-
nat i två rapporter, Naturvårdsverkets Vägledning 
om industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 
6538) och Boverkets Industri- och annat verksam-
hetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av 
bostäder (Rapport 2015:21). De båda vägledningar-
na ska underlätta en enhetlig och rättssäker tillämp-
ning av plan- och bygglagen respektive miljöbalken.

Farligt gods
Farligt gods definieras av ämnen och föremål som 
kan orsaka skador på människor, miljö eller egen-
dom om de inte hanteras rätt under transport. Som 
exempel på farligt gods kan nämnas bensin, gasol, 
cigarettändare, fyrverkerier och sprayburkar. Det är 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap som 
är transportmyndighet för transport av farligt gods 
på väg och järnväg.

I Ystad finns följande farligt godsleder: 

• E65 
• Riksväg 13 
• Riksväg 19 
• Ystadbanan/Österlenbanan

Se kartan till höger.

Markradon
Radon är en osynlig och luktfri gas som vid för-
höjda halter kan orsaka lungcancer. Markradon är 
den vanligaste formen. Några problem med höga 
markradonhalter inom tättbebyggt område finns 
inte i Ystads kommun. Höga radonhalter kan dock 
finnas i byggmaterialet i enstaka hus. Inom föreslag-
na nya utbyggnadsområden kan det finnas risk för 
höga halter av markradon, varför undersökning av 
marken alltid måste ske innan definitivt beslut om 
utbyggnad sker.

Geoteknik
Geotekniska undersökningar utreder om ett område 
lämpar sig för bebyggelse utifrån vad marklagren 
består av. Längs kusten och i de östra delarna av sta-
den Ystad består marken till största del av postglaci-
al sand. I de nordöstra delarna vid Hälsobacken och 
ut mot Öja består marken av moränlera. Moränlera 
förekommer även fläckvis i hela staden. Den före 
detta deponin vid före detta Värnpliktsparkerigen 
samt hamnområdet består av fyllningar. I norra de-
len av Sandskogen återfinns kärrtorv. I övrigt består 
staden av lerig sandig morän.

Vid ny bebyggelse är det viktigt att jordegenskaper 
som tjälfarlighet, kapillärsugning, bärighet och sätt-
ningsbenägenhet tas i beaktning. 

Sedimentära jordarter kan vara blandade med var-
andra och innehålla olika kornstorlekar, från de 
minsta till de största material och kallas då morän-
jordar. Det finns även en annan grupp med torv, dy 
och gyttja, som består av organiskt material, vilka 
inte är lämpade att bygga direkt på.

Kartan visar leder utpekade leder för farligt gods i och 
omkring staden Ystad.
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Luftkvalitet dagens situation
I nuläget1 bedöms halterna i utomhusluft generellt 
sett i Ystad understiga den övre utvärderingströs-
keln för kvävedioxid som dygnsvärde men riskerar 
att ligga över den nedre utvärderingströskeln. Det 
är just dygnsvärden som erfarenhetsmässigt ligger 
relativt sett högst i svenska tätorter. För partiklar 
(PM10) gäller att halterna i Ystad ligger under den 
nedre utvärderingströskeln men riskerar att hamna 
över densamma för dygnsvärden. 

Vidare gäller i Ystad (urban bakgrundshalt) att 
preciseringen av miljömålet för kvävedioxid klaras i 
dagsläget men inte för PM10, se tabell X2 på nästa 
sida.

Mätningar som utförs i Ystad tätort i samarbete 
mellan kommunen och Ystad Hamn Logistik AB i 
gaturumsmiljö visar dock att miljömålet 20 µg/m3 
för NO2 som årsmedel överskreds intill färjetermi-
nalen år 2012 och 2013. Frekvensen av mätningar 
av NO2 omöjliggör beräkning av 98-percentil dygn 
och timme. Årsmedelhalten 2013 uppskattas till 11 
µg/m3 vid Östra Förstaden, 14 µg/m3 vid Lant-
männen, 13 µg/m3 vid Bornholmsterminalen och 
21 µg/m3 vid Färjeterminalen.

2013 uppmättes PM10 som årsmedelvärde till 15 
µg/m3 i Östra förstaden, 90-percentil dygnsvärde 
uppmättes till 24,2 µg/m3. SO2 saknar idag MKN 
för årsmedel, men skattades år 2013 till 1,4 µg/
m3 vid Östra förstaden och 2,2 µg/m3 vid Born-
holmsterminalen. 

1 Förslag på samverkansområden i Skåne för gemensam kon-
troll av luftkvalitet, Länsstyrelsen i Skåne, rapport 2013:10

rimligt att byggnation inom området är möjlig utan 
förstärkningsåtgärder. Lermoränen klarar höga tryck 
innan större sättningar bildas. Dagvatten kommer 
att behöva ledas bort från fastigheterna för omhän-
dertagande i fördröjningsmagasin eller motsvaran-
de. Innan byggnation påbörjas behöver dock ytterli-
gare geotekniska utredningar utföras i området. 

Luftkvalitet 
Utvärderingskriterier - Miljökvalitetsnormer
I Sverige är miljökvalitetsnormerna (MKN) för 
utomhusluft juridiskt bindande, reglerna återfinns i 
Miljöbalken 5 kap. samt i tillämpningsföreskrifter. 
Tillsammans utgör dessa den svenska implemente-
ringen av EU:s ramdirektiv för luft. I tabell X1 på 
nästa sida ges MKN för här relevanta ämnen.

Geoteknisk undersökning norr om Hedeskoga
En översiktlig geoteknisk undersökning utfördes 
under våren 2015 för det område som är föreslaget 
som nytt verksamhetsområde norr om Hedeskoga. 
Undersökningen gjordes för att se att det fanns 
förutsättningar för att bebygga området. Jordarna 
inom området utgörs i huvudsak, från markytan 
och nedåt, av mulljord som underlagras av sandig 
mulljord, vilken i sin tur underlagras av lermorän. 

Det är stora höjdskillnader inom området och vid 
planering och anläggande måste hänsyn tas till 
detta. Beroende på vald konstruktion (väg, hus, 
ledning etc) behöver stabilitetsutredningar utföras 
för att kontrollera att ingen risk för skred föreligger. 
Då jordarna främst utgörs av fast lermorän med 
hög odränerad skjuvhållfasthet så bedöms det dock 

Jordartskarta för Ystad. Källa: Sveriges geologiska institut.



93Kapitel 6 - Miljö- och riskfaktorer

Sammanfattningsvis gäller för nuläget att miljök-
valitetsnormer och miljömålen för NO2 och i det 
närmaste för PM10 klaras generellt i Ystad. PM10 
överskrider miljömålet för dygnsvärden med ett par 
tiondels µg/m3.

Hamnområdet
Vid dagens verksamhet i hamnen, med dagens land-

trafik och med befintlig bebyggelse i närområdet 
klaras miljökvalitetsnormer för NO2 och PM10 vid 
bostäder och där människor vanligtvis uppehåller 
sig (gaturum).

Övriga exploateringsområden
Bostäder finns idag intill trafikleder och på liknande 
avstånd från hamnen som tänkta exploaterings-

områden i Ystad. Överallt underskrids miljökvali-
tetsnormer för NO2 och PM10 (gaturum). Ytter-
ligare förutsättningar kopplat till risk redovisas i 
underlagsmaterial till MKB för FÖP Ystad.

Vattenkvalitet
Varje vattendistrikt har en vattendelegation som fat-
tar beslut om bl.a. miljökvalitetsnormer för vatten. 
Grunden för miljökvalitetsnormer för vatten är att 
alla vattenförekomster ska uppnå normen god status 
till år 2015 och att statusen inte får försämras, men 
ibland kan undantag göras.

Den ekologiska statusen i ytvattenförekomsten (Ö 
sydkusten) har klassificerats till måttlig och Vat-
tenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att 
fastställa miljökvalitetsnormen till god ekologisk 
status med tidsfrist till 2021 (4 kap 9 § vattenför-
valtningsförordningen och 3 kap 1 § andra stycket 
NFS 2008:1 ). Det är ekonomiskt orimligt och/eller 
tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle 
behövas för att uppnå god ekologisk status 2015. 
Om alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas kan god 
ekologisk status förväntas uppnås 2021.
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RIKSINTRESSEN
Geografiska områden som är av nationell betydelse 
för olika samhällsintressen kan pekas ut som områ-
den av riksintresse. Det kan finnas olika skäl till att 
de pekas ut. Det kan exempelvis vara områden som 
är så ovanliga att de är viktiga för hela landet. Riks-
intressen pekas ut med stöd av Miljöbalken. Några 
intressen finns angivna direkt i lagstiftningen andra 
pekas ut av sektorsansvariga centrala myndigheter. 
Riksintressen är inte statiska, utan det sker föränd-
ringar över tiden. Den kommunala översiktsplanen 
är en del i processen att ange områden av riksintres-
se. Kommunen ska i sin översiktsplan redovisa hur 
man avser att tillgodose riksintressena. 

Inom planområdet finns ett antal riksintressen, 
dessa redovisas här. För varje riksintresse redovisas 
även kommunens ställningstagande till riksintresset. 

Riksintresse för kommunikationer
Trafikverket pekar ut riksintressen för kommunika-
tioner. Det finns ett antal riksintressen kopplat till 
kommunikationer som berör planområdet, de rör 
vägtrafik, järnvägstrafik och sjöfart. 
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KAPITEL 7
Riksintressen och 
hänsynsområden

Detta kapitel redogör för de områden i 
staden där särskild hänsyn behöver tas. 
Här ingår områden som är av nationell 
betydelse, så kallade riksintressen, men 
även andra skyddsområden som påverkar 
planeringen av den fysiska miljön som ex-
empelvis naturreservat och strandskydda-
de områden. Till riksintressena presenteras 
även förslag på hur kommunen ställer sig 
till varje riksintresse.
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Det är endast allmänna hamnar som kan pekas ut 
som riksintresse för sjöfart. En allmän hamn ska 
fylla ett allmänt samhällsintresse, vara av särskild 
betydelse för den allmänna samfärdseln och ska i 
princip vara öppen för allmän trafik. Ystads hamn 
är en allmän hamn. 

Riksintresset är inte statiskt utan det sker föränd-
ringar över tiden. Riksintresset syftar till att skydda 
så att utnyttjandet av viktiga hamnfunktioner inte 
hindras. Om en ny hamndel etableras och en viss 
hamnverksamhet kan omlokaliseras på ett godtag-
bart sätt kan riksintresset för den tidigare hamn-
funktionen komma att omprövas. Först när en ny 
lokalisering av verksamheten har tillståndsprövats 
och kommit till stånd kan en omprövning av riksin-
tresset ske. 

Hamndelar av riksintresse

Rödmarkering på kartan visar hamndelar av riksin-
tresse. Karta: Ur rapporten Riksintresset Ystads hamn 
(Länsstyrelsen 2007).

Befintliga vägar av riksintresse
E65 ingår i det av EU utpekade Trans European 
Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i 
TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg 
E65 sträcker sig från Malmö till Ystad.

Väg 13 är av särskild betydelse för regional eller 
interregional trafik. Den utgör en del av en viktig 
förbindelse från Mellansverige till södra Skåne, 
bland annat till Ystads hamn.

Väg 19, delen Kristianstad-Ystad, är av särskild 
betydelse för regional eller interregional trafik. 
Vägen är en viktig förbindelse mellan nordöstra och 
sydöstra Skåne samt till Ystad hamn. 

Befintliga järnvägar av riksintresse
Ystadbanan är förbindelselänk till Ystad hamn och 
delen Lockarp-Ystad hamn ingår i det av EU utpe-
kade TEN-nätet. Även järnvägen mellan Ystad och 
Simrishamn är av riksintresse. 

Stationer av riksintresse
Ystad station är av riksintresse. Vid stationen sker 
resandeutbyte för internationell/nationell trafik 
samt resandeutbyte för regional/lokal trafik. Statio-
nen ingår i det funktionsanpassade nätet.

Ystads hamn
Ystads hamn är av riksintresse för sjöfart. Farled 23 
är också av riksintresse eftersom den är nödvändig 
för hamnens funktion. För att precisera statens sam-
lade syn på riksintresset Ystad hamn har Länsstyrel-
sen i Skåne län och Sjöfartsverket tillsammans med 
dåvarande Banverket, södra banregionen, dåvarande 
Vägverket samt Region Skåne tagit fram rapporten 
Riksintresset Ystad hamn (Länsstyrelsen 2007). 

Utdrag/sammanfattning från rapporten om statens 
samlade syn: Influensområdet utgörs av det egent-
liga hamnområdet med omgivande områden där 
hänsyn måste tas till hamnens drift och framtida 
utveckling vid planläggning och tillståndsprövning. 
Influensområdet bestäms dels av hamnens fysiska 
utbredning dels av restriktioner till följd av miljö-
störningar som buller, vibrationer och luftförore-
ningar, samt de risk- och säkerhetsaspekter inklusive 
sjöfartsskydd, som är kopplade till hamnverksam-
heten och till transporter till och från hamnen. 
För att hamnverksamheten ska kunna fortgå måste 
dessa förutsättningar beaktas vid kommunens plan-
läggning och tillståndsprövning samt prövas i olika 
tillståndsbeslut. 

När det ska prövas om en åtgärd kan påverka ett 
riksintresse negativt, har det ingen betydelse om 
åtgärden vidtas inom området av riksintresse eller 
utanför området. Det är själva påverkan på funktio-
nen hamn som är avgörande för bedömningen. 

Kommunens ställningstagande:
Kommunen arbetar sedan flera år tillsammans med 
Trafikverket med att utreda, analysera och hitta 
nya lösningar för Dragongatan, en del av väg E65, 
för att åtgärda de brister som finns idag och för 
att möta framtidens krav. I arbetet iakttas vägens 
betydelse som riksintresse för kommunikationer. 
Utvecklingen av Ystads tätort bedöms inte påver-
ka väg 13 och väg 19 negativt med hänseende till 
riksintresset.

Kommunen arbetar aktivt för att förbättra kapa-
citeten på Ystadbanan och Österlenbanan. För 
att säkerställa järnvägens möjligheter att utvecklas 
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Ystad hamn, istället för att riskera en nedläggning 
p.g.a. att framtida krav inte kan uppfyllas inom 
befintligt läge.

Riksintresse för kulturmiljövård
Beslut om riksintressen för kulturmiljövård tas av 
Riksantikvarieämbetet. Inom planområdet finns två 
olika riksintressen för kulturmiljö.
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Ystad M:K 167
Ystads stadskärna är av riksintresse för kulturmil-
jövård (M:K 167). Ystads stadskärna anses vara en 
av de mest välbevarade medeltida städerna i landet. 
Staden anses ha växt fram som en handelsplats 
redan på 1100-talet på grund av sitt rika sillfiske. 
Staden visar genom den välbevarade arkitekturen 
och strukturen, tydligt på sin utveckling som stad 
från medeltid och fram till idag. 

Motivering till riksintresset
”Sjöfartsstad som bevarat prägeln av stor och 
betydande medeltids- och 1500-talsstad som från 
1800-talets slut expanderade som följd av järnvä-
gens och sjöfartens utveckling.”

behöver utrymme för mötesspår och dubbelspår 
reserveras. Utveckling av Ystad tätort ska ske i sam-
klang med detta. 

Ystads kommun föreslår att stadens hamnverksam-
het flyttar ut till ett nytt yttre läge och att hamnom-
rådets inre delar, med start i västra hamnområdet, 
omvandlas till blandad stadsbebyggelse. I och med 
denna omvandling avser kommunen ompröva 
riksintresset för Ystads hamn, bland annat utifrån 
vilka hamndelar som är av riksintresse. När arbetet 
med preciseringen av riksintresset för Ystads hamn 
genomfördes inkluderade planerna en väsentlig 
utökning av hamnområdet. Detta är inte längre 
aktuellt.

Påverkan på riksintresset Ystad hamn avgörs inte 
enbart av vilka hamndelar som är av riksintresse. 
Tillkommande bebyggelses påverkan på funktionen 
hamn har också betydelse för bedömningen. För 
att säkerställa att funktionen hamn inte påverkas av 
föreslagen ny blandad stadsbebyggelse är det främst 
aspekter som buller, luftkvalitet och risk kopplat till 
hamnverksamheten som behöver studeras. Den mil-
jökonsekvensbeskrivning (MKB) som tagits fram 
för fördjupningen av översiktsplanen visar att risker 
kopplade till hamnverksamheten inte står i strid 
med planerad utbyggnad. Buller och luftkvalitet 
kommer att utredas vidare under det fortsatta plan-
arbetet för att säkerställa att bebyggelse kan placeras 
i det inre västra hamnområdet utan att äventyra 
hamnens verksamhet. Om hamnen flyttas ut till ett 
yttre läge säkras hamnens framtid genom att längre 
kajer, större uppmarschområden och större djup 
kan uppnås. Något som inte fullt ut går att genom-
föra i befintligt läge. På så vis säkras riksintresset 

Uttryck för riksintresset
Värdefullt och beskrivande för riksintresset är 
stadsmiljön generellt med det medeltida gatunätet, 
gårdsmiljöerna, Mariakyrkan och klostret, den syd-
skånska byggnadstraditionen i tegel och korsvirke 
och även de senare, större 1800-tals byggnaderna. 
Östra Förstaden med sin tidstypiska rutnätsplan 
från senare delen av 1800-talet, med koppling till 
1874-års byggnadsstadga, är också utmärkande för 
staden samt kvarteren i stadskärnans sydöstra hörn, 
med funktionalistisk bebyggelse samt museet. Bygg-
naderna inom hamnverksamheten och järnvägen är 
också karaktärsskapande för riksintresset och visar 
på stadens framväxt under 1800- och 1900-talet 1. 

Bjärsjöholm – Balkåkra – Skårby M:K 160
Motivering till riksintresset
Utpräglat och vidsträckt slottslandskap kring slotten 
Bjärsjöholm, Marsvinsholm och Ruuthsbo med 
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet 
samt av godsen genom århundraden präglat od-
lingslandskap sammanbundet av ett omfattande och 
landskapsdominerande allésystem. 

Uttryck för riksintresset
De dominerande bronsåldershögarna Tvehögarna 
och Hersarekull. Slotten - alla med medeltida ur-
sprung - men med av 1800-talet präglat byggnads-
bestånd, resterna av Bjärsjöholms renässansborg 
från 1570-talet, Bjärsjöholms nya slott från 1850 
uppfört efter ritningar av F Meldahl, det renäs-
sansinfluerade Marsvinsholms slott från 1850-talet 
uppfört efter ritningar av Ch F Zwingman samt 
stort omgivande komplex av ekonomibyggnader 
och arbetarbostäder i Christian IV-stil samt tillhö-
rande allésystem och parklandskap samt vallgrav. 

1 Regementsområdet ingår inte i riksintresset, för mer 
information se länsstyrelsens yttrande på samrådshandlingarna.



97Kapitel 6 - Riksintressen och hänsynsområden

Riksintresse för naturvård
Riksintresse för naturvård pekas ut av Naturvårds-
verket. Planområdet berörs av tre stycken olika 
riksintressen för naturvård.
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Ystads sandskog N77
Riksvärde: strandvallar, dyner

Värdeomdöme
Strandvallar, dyner i område med aktiva strandpro-
cesser.

Områdets huvuddrag
I området finns ett system av postglaciala strandval-
lar, revlar och dyner som har stor betydelse för tolk-
ningen av Östersjöbäckenets nivåförändringar och 
landskapets utveckling. De aktiva strandprocesserna 
har ett stort geovetenskapligt värde. Torra tallskogar 
och sandstrandsvegetation.

Förutsättningar för bevarande
Bibehålla befintligt nyttjande, ingen ytterligare 
fritidsbebyggelse.

Ruuthsbo av om - och tillbyggnader präglade 
1700-talsanläggning med tillhörande ekonomi-
bebyggelse i gråsten och tegel samt vid Svarteån 
intressanta broar från 1900-talets början. Greveba-
nan, järnvägen Ystad - Malmö, anlagd på 1870-talet 
av godsen längs sträckan som ett led i snabbare 
spannmålstransporter. Bjäresjö kyrkby med kyrka av 
medeltida ursprung som under 1700-talet omge-
staltats samt tillhörande gårds- och bybebyggelse 
med bl.a. gatehus och egnahemsbebyggelse från 
1930-40-talen. Skårby by med medeltida kyrka som 
omgestaltats under 1700-talet, skolhus och bebyg-
gelse av skiftande ålder. 

I området ingår även Källesjö gård av medeltida 
ursprung med kapell- och gårdslämningar från 
medeltiden med varierat byggnadsbestånd från 
omkring 1750 till nutid.

Kommunens ställningstagande:
Kommunen godtar i stort riksintresset för Ystad 
M:K 167 och avser att undvika sådana åtgärder som 
kan innebära att riksintresset kan skadas. För att 
värna om riksintresseområdet arbetar kommunen 
bland annat med bevarandeprogram och uppda-
tering av äldre detaljplaner för att tillföra skydds-
bestämmelser. En inventering av kulturmiljön i 
hamnen bör göras i samband med planprogram.

Planförslaget berör endast en liten del av det geo-
grafiska området för riksintresset för Skårby M:K 
160. Kommunens bedömning är att den utbyggnad 
som föreslås inte kommer att påverka riksintresset 
negativt. 

Säkerställande
• Naturreservatet Ystads Sandskog. 
• Natura 2000-område: Ystads sandskog (SCI).

Bussjöområdet N78
Riksvärde: geomorfologi, backlandskap

Värdeomdöme
Backlandskap med mångskiftande formelement.

Områdets huvuddrag
Bussjöområdet utgör en geomorfologiskt mycket 
rik och varierad del av det skånska backlandskapet. 
Området inkluderar både det storskaliga backland-
skapet med hög relief och det småkuperade undu-
lerande landskapet. Mäktiga kvartära lager med en 
komplex stratigrafi finns i hela området. Detta il-
lustreras väl i det stora och djupa grustaget vid Öja, 
sydost om området. Öja grustag är mycket viktig 
för geovetenskaplig forskning och är en nyckellokal 
till förståelsen av skånsk glacialdynamik.

Bussjö-sjön, en ca 20 meter djup dödishåla som till 
största delen är fylld med sediment från glacial tid, 
är en referenslokal för geovetenskaplig forskning i 
södra Skåne. Lokalen har givit en mycket detaljerad 
bild av landskapets vegetation och klimat under 
postglacial tid, med tydliga spår av människans 
inverkan på området.

Förutsättningar för bevarande
Området får ej exploateras, Bussjösjön måste få 
permanent skydd.
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klimatforskningen samt för människans inverkan på 
landskapet.

Förutsättningar för bevarande
Exploatering av området begränsas.

Säkerställande
• Naturreservatet Bjersjöholms ädellövskog 
• Landskapsbildsskydd enligt 19 § NVL i dess 
lydelse före 1975. 
• Natura 2000-område: Bjersjöholms ädellövskog 
(SCI).

Kommunens ställningstagande:
N 78, Bussjöområdet. Föreslagen utbyggnad kring 
Öja gård tangerar riksintresseområdets sydöstra 
hörn. Kommunen menar att föreslagen bebyggelse 
inte kommer att påverka riksintresset negativt.  

N79, Bjärsjöholm. Förslaget om utbyggnad i Västra 
Sjöstaden ligger i den östra kanten av riksintresse-
området och kommunen bedömer att en utbyggnad 
inte kommer påverka riksintresseområdet som hel-
het. Norr om Hedeskoga föreslås ett utredningsom-
råde för verksamheter, området gränsar inte direkt 
till riksintresseområdet.

Bjärsjöholm – Marsvinsholmsområdet N79
Riksvärde: geomorfologi, backlandskap

Värdeomdöme
Geomorfologiskt värdefullt backlandskap. Kalkkärr. 
Mycket gammal bokskog.

Områdets huvuddrag 
Området utgör en geomorfologiskt mycket rik och 
varierad del av det skånska backlandskapet och är 
beläget över Alnarpssänkan, en förkastningsdal i 
berggrunden. Östra delarna karakteriseras av det 
storskaliga backlandskapet kring Bjärsjöholm. Den 
branta reliefen övergår söderut, ner mot havet, i allt 
lugnare former ner till det flacka strandplanet från 
littorinatid.

Sjösedimenten i f d Bjärsjöholmssjön har blivit 
detaljundersökta redan på 1930-talet. Sänkan utgör 
därför en viktig referenslokal för vegetations- och 
klimatforskningen i Skåne och är dessutom en av de 
få sydskånska lokaler som kan åldersdateras.

Vid Bergsjöholm finns ett ca 6 ha stort bokskogs-
område av naturskogstyp. Åldern är 200-500 år. 
Detta är ett av de få om inte det enda gamla bok-
skogsbestånd som finns i länet.

Områdena kring Bjäresjö och Marsvinsholm utgörs 
av två mycket kuperade höjdområden som sluttar 
ner mot den nord-sydliga sänkan kring Svartån. I 
sänkan finns bl.a. fristående konformad källmosse 
vilket är mycket ovanligt.

Bjäresjö-sjön utgör en mycket viktig referenslo-
kal för den sen- och postglaciala vegetations- och 

Riksintresse för friluftsliv
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Kuststräckan Abbekås – Sandhammaren (F8) är 
av Naturvårdsverket utpekat som riksintresse för 
friluftslivet enligt 3 kap. Miljöbalken.

Under hösten 2013 gjorde Länsstyrelsen i Skåne län 
en översyn över befintliga riksintresseområden för 
friluftslivet och föreslog även nya områden. Kust-
sträckan Trelleborg – Abbekås – Sandhammaren 
– Mälarhusen – Simrishamn finns med i översynen. 
Förslaget baseras på områdets varierade kustland-
skap som förutom sandstränder och sanddynsområ-
den även består av tallplanteringar, betesmarker och 
odlingslandskap. Området bedöms, trots avsmal-
nade partier, som väl tillgängligt för allmänheten. 
I beskrivningen till förslaget nämns även Ystads 
sandskog med sina goda rekreationsmöjligheter.

Kommunens ställningstagande:
Kommunen menar att ett genomförande av plan-
förslaget kommer att stärka tillgängligheten längs 
kusten och därmed också riksintresset. 
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för rekreation som är ett hot mot bevarandevärde-
na, exploatering av fritidsbebyggelse bör kunna ske 
inom delar av kustområdena, större sammanhäng-
ande opåverkade områden bör bevaras i det skicket. 

I rapporten Skånes kustområden – ett nationalland-
skap (Länsstyrelsen 2001) förtydligas värdena för 
riksintresse kustzon. I rapporten redovisas plane-
ringsförutsättningar för Skånes kust uppdelat på 
olika områden längs kusten. Texten innehåller också 
bedömning av samlade värden samt rekommen-
dationer för respektive område som kan fungera 
som underlag till kommunens ställningstagande. 
De samlade värdena beskrivs utifrån landskapsbild, 
övergripande strukturer och samband, områden och 
objekt samt friluftsliv och turism. 

Kommunens ställningstagande:
Föreslagen ny bebyggelse innebär utveckling av be-
fintlig tätort och är därmed förenligt med riksintres-
set. Läs även mer i miljökonsekvensbeskrivningen 
på sidan 112 där kommunens syn på tätortsutveck-
ling för staden Ystad utvecklas.

Riksintresse för totalförsvaret

Riksintresse kustzon 
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Ystads kustområde ingår i det riksintresse för kust-
zonen som sträcker sig från Brofjorden på västra 
sidan av Sverige till Simpevarp på östra sidan, enligt 
Miljöbalken 4 kap. 4§. Kustzonen är av riksintresse 
med hänseende till de samlade natur- och kultur-
värden som finns i området, som i sin tur är viktiga 
för det rörliga friluftslivet och turismen. Fritids-
bebyggelse får endast komma till stånd i form av 
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det 
finns särskilda skäl för det får dock annan fritidsbe-
byggelse komma till stånd, företrädevis sådan som 
tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser 
enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregi-
onerna enligt Miljöbalken 4 kap. 4 §. Bestämmel-
serna utgör inte hinder för utveckling av befintliga 
tätorter. 

I propositionen till naturresurslagen (Länsstyrelsen 
2001) (där riksintresset kustzon först reglerades) 
tas bland annat följande upp: när det gäller fritids-
bebyggelse är det framförallt fritidsbebyggelse som 
utestänger allmänheten från att utnyttja områden 

Försvarsmakten pekar ut riksintresse för totalförsva-
ret, senaste revidering gjordes enligt beslut 2013-
09-16 (13 920:62366). Kabusa skjutfält (område 
38 enligt Försvarsmaktens beslut) är av riksintresse 
för totalförsvaret. Riksintresseområdet utgörs av 
skjutfältet och den verksamhet som konstituerar 
riksintresset innebär påverkan på omgivningen 
genom skottbuller som kan uppfattas som störande 
och i vissa fall även annan påverkan. Riksintresset 
redovisas på karta som en militär del, ett influens-
område och ett område som har särskilt behov av 
hinderfrihet. Det sistnämnda området berör plan-
områdets östligaste delar.

Kommunens ställningstagande:
Samråd sker med Försvarsmakten i vanlig ordning.

Riksintresse för yrkesfiske och 
fiskehamn

Fiskeriverket (numera en del av Havs- och vatten-
myndigheten) reviderade 2006 riksintresseområde-
na för yrkesfiske (Fiskeriverket 2006). Planområdet 
berörs av ett område av riksintresse, område 45 
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på ett varsamt sätt för att bland annat tillföra fler 
bostäder till området. Kommunens bedömning är 
att det dels är möjligt att komplettera i utkanten 
av Regementsområdet, strax utanför riksintressets 
geografiska avgränsning i norr. Samt att det dels är 
möjligt att på några av de öppna platser som finns 
inne på Regementsområdet komplettera varsamt, 
med anpassning till områdets skala, form och strikta 
mönster.  

Övriga kulturmiljöer som nämns i kulturmiljöpro-
grammet är den medeltida staden, hamnen, Sand-
skogens fritidsområde, Mariakyrkan och klostret.

Natura 2000
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Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturom-
råden som håller på att byggas upp inom EU. Syftet 
är att bevara den biologiska mångfalden. Enligt 
direktiven ska de olika medlemsstaterna upprätta 
nationella listor med värdefulla områden och dessa 
ska sedan godkännas av EU. Enligt 4 kapitlet 1§ i 
Miljöbalken är Natura 2000-områden av riksintres-
se och ska prioriteras i det fortsatta skyddsarbetet (7 
kap. 27§ Miljöbalken). I Länsstyrelsens bevarande-

enligt Fiskeriverkets rapport. Område 45 ”Ystad 
Spanska redden Haken” ligger direkt utanför land 
och är fångstområde för torsk, flatfisk och ål. 

Ystad fiskehamn är även av riksintresse då det är en 
isfri hamn. 

Kommunens ställningstagande:
Området för riksintresse yrkesfiske berörs av ham-
nomvandlingen men bedöms inte stå i konflikt med 
riksintresset. Yrkesfisket har idag sin verksamhet 
med utgångspunkt i marinan, vilken inte berörs av 
en föreslagen hamnutveckling. Om hamnverksam-
heten flyttas till ett yttre läge skulle detta medge 
större möjlighet för yrkesfisket att utvecklas.

Vad gäller riksintresset för fiskehamn med anled-
ning av att det är en isfri hamn finns det dock inga 
garantier idag för att hamnen ska vara isfri. När 
hamnverksamheten flyttas till ett yttre läge anläggs 
nya kajer innanför vågbrytaren i söder.

ÖVRIGA HÄNSYNS- OCH 
SKYDDSOMRÅDEN
Regionala kulturmiljöprogrammet
Regementsområdet ingår i länsstyrelsens regionala 
kulturmiljöprogram och är utpekat som en av arton 
särskilt värdefulla kulturmiljöer i Ystad. Regements-
området är ett uttryck för Ystads tid som betydande 
militärstad och ett uttryck för 1890-talets strikta 
och sakliga planläggningar. Området som byggdes 
ut i etapper har en enhetlig karaktär.

Kommunen ser att det är möjligt att utveckla 
Regementsområdet med ytterligare bebyggelse 

plan för området står följande:

Natura 2000-området ”Ystads sandskog” ligger som 
en smal remsa mellan Östersjön och väg 9 öster om 
Ystad. Området utgörs framförallt av en äldre tallskog 
på fossila sanddyner. Under senare delen av 1800-talet 
planterades stora arealer med framförallt tall för att 
binda sanden. Idag återstår ytterst små arealer med 
rörlig sand och den trädklädda sanddynen utgörs av 
fossila dyner med en relativt stabiliserad vegetation. 
Från sandmarkerna vid Ystad har många sällsynta och 
hotade växt- och djurarter rapporterats genom tiderna. 
Den gamla strandvallen, sanddynssystemet, floran och 
faunan, samt den äldre skyddsplanteringen gör områ-
det värdefullt ur geologisk, biologisk och markhistorisk 
sypunkt.

Landskapsbildsskydd
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Innan begreppet riksintresse fanns kunde större 
områden med speciell landskapsbild skyddas enligt 
19 § i den gamla Naturvårdslagen. Det var fram-
förallt för att skydda den visuella upplevelsen av 
landskapet som sådana områden avsattes. Begreppet 
landskapsbild finns inte med i Miljöbalken idag, 
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Norra Sandskogen utgör ett kommunalt naturre-
servat sedan 2007. En skötselplan för området har 
upprättats, antaget av kommunstyrelsen 2007-11-
28 § 184. Området har mycket högt naturvärde 
och högt värde för det rörliga friluftslivet. Det finns 
två syften med reservatet, det ena är att bevara och 
öka den biologiska mångfalden i skogen. Det andra 
syftet är att behovet av områden för friluftsliv ska 
tillgodoses.  

Strandskydd
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Enligt Miljöbalken 7 kap. 13 § skyddas våra strän-
der vid havet och vid insjöar och vattendrag genom 
strandskydd. Skyddet gäller generellt land- och 
vattenområdet 100 meter från strandlinjen, men 
ibland utökas detta område upp till 300 meter. 
Strandskydd har kommit till för att trygga förut-
sättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet. I Skåne har Länsstyrelsen genom förord-
nanden pekat ut vid vilka kuststräckor, vattendrag 
och sjöar strandskyddet ska gälla och i vilken om-
fattning. Därmed gäller i praktiken inte det generel-
la strandskyddet i Skåne

men bestämmelserna för de områden som en gång 
avsatts för sin unika landskapsbild gäller fortfaran-
de. Kusträckan öster om Svarte har landskapsbild-
sskydd. En liten del av detta område ligger inom 
planområdet för fördjupningen.

Naturreservat
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Länsstyrelsen eller kommunen kan avsätta värdeful-
la naturområden som naturreservat (MB 7 kap 4 §). 
Syftet med detta kan vara att bevara den biologiska 
mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmil-
jöer eller tillgodose behov av områden för frilufts-
liv. Inom planområdet finns två naturreservat, ett 
statligt och ett kommunalt.

Ystads sandskog (den södra delen) utgör ett statligt 
naturreservat sedan 1989. Ändamålet med reser-
vatet är att bevara områdets karaktär av ett sandom-
råde med stranddyner och skyddsskog. Det är av 
stor betydelse att området tillåts utvecklas fritt i stor 
utsträckning när det gäller aktiva kustprocesser och 
skogsmark. Området ska i sin helhet vara tillgäng-
ligt för friluftsliv. Reservatet omfattar även vatten-
området från vattenlinjen intill ett djup av 3 m vid 
normalvattenstånd. Skötselplan för reservatet finns. 

Länsstyrelsen har under 2014 tagit beslut om ut-
ökade strandskyddsområden i Ystads kommun. 
Delar av området vid Bingofältet berörs av utökat 
strandskydd, men kommunen har överklagat läns-
styrelsens beslut och har föreslagit att det utökade 
strandskyddet utgår för det rödmarkerade området 
enligt kartan nedan. 

Genomförandet av planen kan medföra att strand-
skydd behöver hanteras i efterföljande detaljplane-
ring samt att dispens från strandskydd kan behöva 
sökas.

Biotopskyddsområde
Biotopskyddsområde (MB 7 kap. 11§) används för 
att skydda mindre mark- eller vattenområden som 
är livsmiljö för hotade djur- och växtarter eller som 
annars är särskilt skyddsvärda. Alléer, källor med 
omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i 
jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker 
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Ystad
”Motiv för bevarande: Ystad är en av de bäst bevarade 
medeltida städerna i landet. Genom det rika och va-
rierande byggnadsbeståndet illustreras en kontinuerlig 
utveckling från medeltid till nutid. Såväl stadsplanen 
med gatunät och fastighetsindelning som den äldre 
bebyggelsen samt planteringarna och torgbildningarna 
har ett kulturhistoriskt värde”.

Västra Nöbbelöv – Marsvinsholm - Bergsjöholm
”Motiv för bevarande: Genom ett rikhaltigt och varie-
rat bestånd av monument från olika perioder speglas 
flera av kulturlandskapets utvecklingsfaser från för-
historisk tid till nutid. Det nuvarande landskapet är 
framför allt präglat av 1800-talets jordbruksreformer 
och storgodsdrift. Viktiga inslag i det skånska gods-
landskapet är de stora brukningsenheterna, vägsträck-
ningarna, och alléerna men också fornlämningarna, 
kyrkorna och annan äldre bebyggelse”.

Kulturmiljöstråk
Grevebanan Malmö-Ystad järnväg
”Motiv för bevarande: Grevebanan visar adelns starka 
ställning och järnvägens betydelse för framväxten av 
samhällen och industrier på landsbygden och har 
därigenom ett högt historiskt värde. Det är viktigt 
att bevara godsens mindre stationer med tillhörande 
byggnader. Sambandet mellan gods, kyrka och station 
har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Industrier som 
till exempel tegelbruk eller mekaniska verkstäder längs 
järnvägen förstärker förståelsen av banans betydelse. 
Stationshus, banvaktsstugor, bostäder för järnvägens 
personal och mindre byggnader som pumphus, godsma-
gasin och våghus bildar tillsammans ett helhetsvärde”

i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt 
åkerholmar omfattas av generellt biotopskydd. Bio-
toperna får inte skadas eller tas bort utan dispens 
från länsstyrelsen.

Arkeologi/fornlämningar
Ystads kommun är rik på fornlämningar, såväl ovan 
mark synliga som under mark dolda. Inom planom-
rådet finns ett antal funna fornlämningsfynd. I kul-
turminneslagens andra kapitel finns bestämmelser 
om fornminnen. Det är förbjudet att utan tillstånd 
rubba, ta bort eller på annat sätt ändra eller skada 
en fast fornlämning.
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Kulturmiljö
Planområdet berörs av sex områden som är utpeka-
de som särskilt värdefulla kulturmiljöer i länsstyrel-
sens kulturmiljöprogram. Fyra av dessa är kultur-
miljöstråk, där Ystad endast är en del som passeras. 

Särskilt värdefulla kulturmiljöer
Följande text är utdrag ur länsstyrelsens kulturmil-
jöprogram.

Ystad-Eslövs järnväg (YEJ)
”Motiv för bevarande: I stationssamhällena är inte 
bara stationshusen viktiga, utan även övriga byggna-
der och anläggningar – järnvägshotell, godsmagasin, 
uthus, lastkajer, perronger, lokstall, vattenkastare, 
skyltar, signaler etc – har stor betydelse, liksom den 
öppna plats som anger stationsområde. Även orternas 
struktur, där järnvägsdragningen främst ses i uppdel-
ningen av en fram- och baksida, är viktig. Där tydliga 
stations- eller järnvägsgator finns har de ett stort värde. 
En bana som YEJ, en ”vanlig” privatbana, inne-
bar ofta ett uppsving av jordbruket genom att större 
marknader öppnades, att mycket av industrin längs 
banan var helt beroende av järnvägstransporterna för 
sin existens, att stationssamhällena inte hade funnits 
och att kyrkbyar inte hade vuxit med sådan hastighet 
om inte YEJ funnits. Banan är en återspegling av 
samhällsutvecklingen i stort: det mödosamma och till 
stor del manuella anläggningsarbetet, etablerandet av 
moderna kommunikationer – järnvägen förde även 
med sig telegraf och telefon, folkrörelsernas ankomst, 
samhällsbyggande och industrialisering, det abrupta 
slutet och stationssamhällenas omvandling till pendlar-
samhällen till stor del baserade på privatbilism”.

Landsvägen Trelleborg – Simrishamn – Brösarp, väg 
9
”Motiv för bevarande: Vägsträckningen har på flera 
ställen idag dragits utanför samhällen och i nya stråk, 
men till största del är även den gamla landsvägen väl 
bevarad. Man kan alltså följa vägens utveckling som 
vägens olika åldersringar i landskapet. Till exempel 
går numera väg 9 utanför Baskemölla och Rörums 
bebyggelsemiljöer men den gamla sträckningen ligger 
också kvar i bykärnorna och nyttjas för mindre trafik. 
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Sannolikt är det få sträckor som rivits upp”. 

Skånelinjen Per Albin-linjen
”Motiv för bevarande: Försvarslinjen är en unik 
företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. 
Samtliga värn är viktiga delar i den helhet som Skåne-
linjen utgör”. 

Naturvård
I länsstyrelsens naturvårdsprogram redovisas särskilt 
utvalda naturvårdsobjekt i länet. Inom planområdet 
finns ett antal särskilt värdefulla naturområden. 
Områdena finns närmre beskrivna i kommunens 
naturvårdsprogram. Kommunens program följer 
nummerindelningen och benämningen i länssty-
relsens program. Område 10, 11 och 14 motsvarar 
länsstyrelsens områdesindelning. Område 25 är 
inte med i länsstyrelsens naturvårdsprogram men 
bedöms som viktigt ur ett kommunalt perspektiv. 

Område 10 – Backlandskapet V Nöbbelöv – Vallösa 
– Marsvinsholm – Bjäresjö:
”En geomorfologiskt rik och varierad del av det som 
betecknas yttre backlandskapet. Detta ligger till stor del 
över Alnarpssänkan, en förkastningsdal i berggrunden. 
De kvartära avlagringarna har stor mäktighet och 
komplex lagerföljd. Landskapet är en mjukt kuperad 
fullåkersbygd som breder ut sig ner mot kusten söder 
om vägen Malmö-Ystad. Bygden är starkt präglad av 
storgodsdriften i de östra delarna”.
Omfattas bl.a. av riksintresse för naturvård.

Område 11- Bussjöområdet:
”Bussjöområdet utgör en geomorfologiskt mycket 
varierad del av det yttre backlandskapet med såväl ett 

storskaligt landskap med hög relief som ett mjukare och 
mer småkulligt. De kvartära avlagringarna är mäk-
tiga och med en komplex lagerföljd. Öja grustag är en 
mycket viktig lokal för den geovetenskapliga forskning-
en och undervisningen, särskilt avseende den skånska 
glacialdynamiken”.
Omfattas av riksintresse för naturvård.

Område 14 – Nybroåns dalgång och kustområdet 
mellan Sandskogen och Nybrostrand:
14c (kommunens indelning) – Ystads sandskog, se 
text om naturreservat och Natura 2000
14e (kommunens indelning) – Norra Sandskogen, 
se text om naturreservat

Område 25 – Dag Hammarskjölds park och våt-
markerna norr om Källesjö:
Viktigt rekreations- och strövområde.

Värdefulla naturområden.
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Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska översiktspla-
nens konsekvenser tydligt kunna utläsas och enligt 
miljöbalken (MB) ska översiktsplanen även miljöbe-
dömas. Konsekvensbeskrivningen för fördjupningen 
av översiktsplanen för staden Ystad utgör en samlad 
bedömning av konsekvenserna enligt kraven i både 
PBL och MB.

I den översiktliga planering dras strategier för fram-
tiden upp och övergripande fysiska strukturer slås 
fast, bägge dessa blir viktiga ramar för hur kom-
munen/staden fortsatt ska kunna gå mot hållbar 
utveckling I den här fördjupningen av översiktspla-
nen har de tre hållbarhetsdimensionerna tagits som 
utgångspunkt för konsekvensbeskrivningen. 

Avgränsning
Det aktuella områdets geografiska avgränsning mot-
svarar området som ingår i fördjupningen av över-
siktsplanen.  Avgränsningen för respektive aspekt/
dimension redovisas under respektive avsnitt.

KAPITEL 8
Konsekvens-
beskrivning

Detta kapitel redogör för de konsekvenser 
som planförslaget antas medföra. Miljö-
konsekvensbeskrivningen redogör för så 
väl konsekvenser av planförslaget som av 
ett nollförslag, det vill säga om ingen för-
djupad översiktsplan skulle göras utan om 
den kommunövergripande översiktsplanen 
från 2005 skulle fortsätta gälla. I detta ka-
pitel redogörs även för sociala och ekono-
miska konsekvenser av planförslaget.
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hälsa.  Att jobba för ett samhälle där alla människor 
kan känna delaktighet och inflytande medverkar 
därmed positivt till folkhälsan.

Konsekvenserna av målet Delaktighet och inflytan-
de beskrivs nedan:

Tillgänglighet, orienterbarhet och trygghet
Att känna sig delaktig i en stad handlar lika mycket 
om att kunna utnyttja stadens fysiska struktur som 
att kunna rösta vid val eller påverka beslut. Där-
för är det viktigt att staden är anpassad så att alla 
människor kan röra sig i den. Detta kan röra sig om 
att utforma staden med tillgänglighetsanpassning 
t.ex. vid övergångsställen, att kunna erbjuda fung-
erande kollektivtrafik och gång- och cykelnät och 
även att se till att områden känns trygga att röra sig 
på under alla tider på dygnet. Det är även viktigt att 
de offentliga rummen som t.ex. torg och lekplatser 
utformas så att alla människor i staden kan utnyttja 
dem.

En positiv konsekvens av planförslaget är att ham-
nområdet ger goda möjligheter att planera utifrån 
trygghet och tillgänglighet redan i ett tidigt skede, 
eftersom det är ett större område som kommer att 
omvandlas. Det är dock viktigt att titta på de ytor i 
staden som föreslås för förtätning och att planera så 
att dessa mindre ytor inte hindrar tillgängligheten 
och skapar otrygghet för sitt närområde eller inom 
området i sig.

Demokratisk delaktighet
Ett av de folkhälsopolitiska målen i Ystad är: Alla 
medborgare har jämställda och lika möjligheter att 
forma sina liv och delta i samhällsutvecklingen. I 

SOCIALA KONSEKVENSER
Bedömningen av de sociala konsekvenserna kom-
mer att ta sin utgångspunkt utifrån de nationella 
folkhälsomålen.  Folkhälsomålen har sin utgång-
punkt utifrån den sociala dimensionen av hålbarhet. 
Social hållbarhet handlar om att på lång sikt bygga 
ett samhälle som sätter människans behov och 
välbefinnande i centrum. Målsättningen är att skapa 
stödjande miljöer där individen kan tillgodogöra 
sig kunskap, kompetens, utveckling och hälsa. Den 
sociala sfären i den fördjupade översiktsplanen tar 
sin utgångspunkt utifrån 5 av folkhälsomålen:

• Delaktighet och inflytande i samhället
• Ekonomiska och sociala förutsättningar
• Barn och ungas uppväxtvillkor
• Miljöer och produkter
• Fysisk aktivitet

Delaktighet och inflytande i 
samhället
I ett demokratiskt samhälle har alla människor, 
oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsätt-
ning eller andra aspekter, lika värde med jämlika 
möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. 
Förutsättningarna för delaktighet kan komma ur 
så väl politiska som personliga och sociala resurser. 
Tillgången till tid och pengar exempelvis är lika 
viktig som att ha ett gott självförtroende och ett 
socialt nätverk. Tillgången till dessa resurser är dock 
ojämlikt fördelad bland människor, vilket även på-
verkar möjligheten att utöva inflytande i samhället. 
Att inte kunna känna att man kan utöva inflytande 
påverkar i slutändan även vår hälsa: de som har lägst 
möjligheter att påverka är också de som har sämst 

Ystad kommun ges möjligheten att aktivt utöva sitt 
inflytande under valperioderna, till exempel genom 
allmänhetens frågestund under kommunfullmäk-
tige eller genom att lämna in medborgarförslag till 
kommunen. 

En fördjupad översiktsplan är ett sätt att påverka 
utvecklingen av stadsplaneringen. Den fördjupade 
översiktsplanen för staden Ystad startade med en ti-
dig dialog, innan samrådet. Detta gav medborgarna 
möjligheten att utöva sitt inflytande tidigt i proces-
sen. Under samrådstiden för fördjupningen av över-
siktsplanen ställdes planförslaget ut för allmänheten 
i offentliga rum som Stortorget, Österportstorg och 
Österportsgymnasiet med kommunala tjänstemän 
på plats. Utöver det har den funnits tillgänglig på 
kommunens hemsida och Ystad bibliotek.

Ekonomiska och sociala 
förutsättningar
Grunden för goda ekonomiska förutsättningar är 
att ha tillgång till ett arbete och en säkrad inkomst 
medan goda sociala förutsättningar handlar om att 
exempelvis ha tillgång till sjukvård och skola. De 
sociala förutsättningarna kan även handla om att bo 
i ett välintegrerat samhälle med goda uppväxtvillkor 
för barn och ungdomar. 

Konsekvenserna av målet Ekonomiska och sociala 
förutsättningar beskrivs nedan:

Klara vardagen utan bil
I ett välfungerande samhälle ska bilen inte vara en 
förutsättning för att kunna ta sig fram. Det finns 
människor som av olika anledningar inte själva kan 
ha en bil och det finns de som frivilligt väljer bort 
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stadsmarknaden. Om dessa två lägenheter dessutom 
inte är nyproducerade och därmed skulle kunna 
erbjuda lägre boendekostnader, öppnar det upp 
möjligheter på bostadsmarknaden för personer som 
kanske inte hade haft möjlighet att köpa eller hyra 
en nyproducerad bostad.

Barns och ungas uppväxtvillkor
En grupp som påverkas mycket påtagligt av utform-
ningen av den byggda miljön är barn. Deras möj-
ligheter att själva eller med vuxna röra sig i staden 
är starkt påverkade av bebyggelsens utformning. Ett 
av de folkhälsopolitiska målen i Ystad är att ”Alla 
barn har goda och trygga uppväxtvillkor” till detta 
har delmålet ”All samhällsplanering utgår från ett 
barnperspektiv” kopplats. Trygga och goda uppväxt-
villkor innebär att barn växer upp i en stimulerande 
miljö, känner trygghet och att de får uttrycka sin 
åsikt och få sina åsikter respekterade. Som ett led 
i den tidiga dialogen bjöds ungdomsfullmäktige 
in till en workshop för att diskutera vad unga i 
Ystad tycker om staden och hur Ystad skulle kunna 
utvecklas i framtiden.

Konsekvenserna av målet Barns och ungas uppväxt-
villkor beskrivs nedan: 

Barn och ungas inflytande i samhället
Genom att involvera barn och unga i arbetet med 
den fördjupade översiktsplanen ges goda möjlighe-
ter att utöva inflytande i samhället även för denna 
målgrupp. Genom kontakten med ungdomsfull-
mäktige finns förhoppningen att informationen 
om den fördjupade översiktsplanen sprider sig ut 
i skolorna genom ungdomsfullmäktiges represen-
tanter. Barn och unga i Ystad är en viktig målgrupp 
att fånga in i arbetet med stadsplanering. De unga 

bilen. Oavsett anledningen ska samhället vara upp-
byggt på ett sätt som gör att även dessa människor 
kan ta sig runt i staden och ta sig till och från den. 
Ett väl utbyggt gång- och cykelnät samt kollektiv-
trafik med täta avgångar och goda kopplingar lokalt 
så väl som regionalt är en god grund till ett samhälle 
där bilen inte behöver stå i centrum. 

I Ystad finns både stadsbussar, regionala bussar och 
tåg. Om staden Ystad växer med sitt omland kan 
detta medföra att busslinjer och turtätheter utökas 
för att tillgodose underlaget av resenärer. Detta är 
dock beroende av att så många människor som möj-
ligt väljer kollektivtrafiken framför bilen. För att få 
människor att välja cykel framför bilen krävs ett väl 
utvecklat cykelvägnät. Ystad kommun har arbetat 
fram en cykelstrategi för kommunen. Strategin god-
kändes av Samhällsbyggnadsnämnden i maj 2015 
och föreslås antas av kommunfullmäktige. 

Bostadsutbud och boendemiljö
Det nationella folkhälsomålet som rör ekonomiska 
och sociala förutsättningar innefattar att jobba mot 
en minskad boendesegregation. Vid en förtätning 
och utbyggnad av staden Ystad enligt planförsla-
get är det viktigt att det finns ett varierat utbud av 
boendeformer. Idag efterfrågas fler hyreslägenheter 
i staden. Genom en förtätning där man behöver 
hushålla med marken kan en positiv konsekvens 
av planförslaget medföra att fler lägenheter byggs. 
Dock kan den fördjupade översiktsplanen inte 
reglera om det är bostads- eller hyresrätter som blir 
slutprodukten. En positiv konsekvens av att bygga 
nytt kan också bli att så kallade flyttkedjor skapas 
då exempelvis två singelhushåll väljer att flytta ihop 
och därmed ger plats för två nya lägenheter på bo-

vuxna, 19-24 år är den målgrupp som flyttar ut 
ur kommunen i störst utsträckning. Om barn och 
unga känner att de har samma rätt att utöva infly-
tande som vuxna och ge sina synpunkter på plan-
förslaget är förhoppningen att det i längden också 
är fler unga som kanske stannar kvar i staden även 
när de slutar skolan. 

Under så väl den tidiga dialogen som under sam-
rådsskedet av fördjupningen av översiktsplanen har 
workshops genomförts med ungdomsfullmäktige 
i Ystad. Samrådsförslaget har även varit utställt på 
Österportsgymnasiet med kommunala tjänstemän 
på plats.

Tillgång till lekplatser och aktivitetsområden
Barn tillbringar en stor del av sin tid i den vardags-
nära miljön. Att denna miljö är trygg, tillgänglig, 
varierad och stimulerande har stor betydelse för 
barnens sociala, fysiska/motoriska och mentala ut-
veckling. Närheten till lekplatser och ytor för barns 
gemensamma lek är viktiga i staden. I kommunens 
lekplatsprogram dras slutsatsen att många närom-
rådeslekplatser inte används i lika stor utsträckning 
längre då möjligheter till lek och aktiviteter har 
kunnat uppnås bland annat inom bostadsgårdar 
och på skolgårdar. Kommunen har istället satsat på 
utbyggnaden av större lekplatser, som temalekplat-
ser och stadsdelslekplatser, de senaste åren. 

Även platser som fångar upp de äldre barnen som 
t.ex. skateparker eller samlingslokaler, som ”Ung-
domens hus” i Ystad, är viktiga inslag i staden. I 
arbetet med att förse barn och unga med områden 
för aktivitet och umgänge är det därför även viktigt 
att skapa delaktighet och utgå från de behov barn 
och unga uttrycker. 
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Fysisk aktivitet
Möjligheten att motionera eller aktivera sig är en 
viktig hälsoaspekt. I det nationella folkhälsomålet 
anges att samhället ska ”utformas så att det ger för-
utsättningar till fysisk aktivitet hos hela befolkning-
en.” Människor i dagens samhälle är mer och mer 
stillasittande, både i arbetet och på fritiden. Aktiv 
transport är en av de viktigaste formerna av fysisk 
aktivitet och ökar markant sannolikheten att en 
person kommer upp till de rekommenderade 30-60 
minuterna fysisk aktivitet om dagen. Den byggda 
miljöns utformning kan mycket påtagligt påverka 
förutsättningarna för en aktiv transport. 

Idrottsrörelsen behöver utformas jämställt så att alla 
människor, oberoende av bakgrund, kan engagera 
sig och delta. Skolan har ett stort ansvar i arbetet 
med att få unga att bli fysiskt aktiva. Närmiljön 
är också viktig för människors möjlighet till fysisk 
aktivitet. 

Konsekvenserna av målet Fysisk aktivitet beskrivs 
nedan:

Tillgång till grönområden och rekreationsområ-
den
För att aktivera sig fysiskt kan man utöva olika 
sporter och engagera sig i föreningslivet. Det finns 
dock människor som inte kan eller vill engagera 
sig i en förening. Därför är det viktigt att staden 
utformas med tillgång till grönområden och rekre-
ationsområden som inbjuder till fysisk aktivitet för 
alla människor, utan kravet att vara kopplad till 
en organisation eller förening. Det är också viktigt 
att dessa områden utformas så att alla människor i 
staden ska kunna utnyttja dem. När staden Ystad 

Barns tillgång till det offentliga rummet och deras 
rörelsefrihet till viktiga destinationer är idag be-
gränsade. Åtgärder som sänker trafikens hastighet 
i bostadsområden, runt förskolor och skolor, och 
fortsatta satsningar på trafikseparerade gång- och 
cykelvägar är viktiga för att öka barnens möjlighet 
att röra sig till fots och på cykel. 

En konsekvens av planförslaget skulle kunna bli att 
bostäder uppförs långt från dessa större lekplatser 
och där närheten till befintliga närområdeslekplatser 
eller skolgårdar inte finns. Därför är det viktigt att 
ytor för barns utevistelse säkras i utbyggnadsområ-
dena. När hamnområdet utvecklas till en blandstad 
med utbud av både service och bostäder skulle detta 
kunna bli en plats med aktiviteter och serviceutbud 
för så väl vuxna som barn och unga. 

Miljöer och produkter
För att uppnå en god hälsa bör den miljö man vistas 
i vara sund och säker. Inomhusmiljön kan exem-
pelvis påverkas av fukt, mögel och radon. Så väl ute 
som inne kan människor utsättas för buller från sin 
omgivning. Människor som utsätts för buller kan 
påverkas negativt både vad gäller hörsel och utifrån 
psykisk ohälsa. Luftföroreningar från industrier och 
transporter är också skadliga för hälsan. Att både ha 
en bra inomhusmiljö och att ha närhet till rekrea-
tion och grönområden är viktiga för att uppnå en 
sund och säker miljö. Vad gäller sunda och säkra 
produkter ska dessa utformas så att de inte påfrestar 
miljön och kraven på produkterna ska stärkas ur 
allergisynpunkt.  I miljökonsekvensbeskrivningen 
redogörs för hur aspekter som buller, luft och risker 
påverkas av planförslaget. 

förtätas är det viktigt att det inte blir på bekostnad 
av grönområdena. Tvärtom är det viktigt att grön-
områden och rekreationsområden tillkommer i takt 
med att staden byggs ut. En positiv konsekvens av 
planförslaget är att viktiga förbindelsestråk mellan 
olika grönområden som behöver stärkas pekas ut. 

Möjlighet att röra sig i staden till fots eller med 
cykel
I det stillasittande samhälle som vi lever i blir den 
vardagliga motionen allt viktigare. Samhället bör 
gynna de som väljer att cykla eller gå framför att ta 
bilen. Därför behöver stadens gång- och cykelvägar 
prioriteras framför bilvägarna när Ystad växer.  En 
positiv konsekvens av planförslaget är det stråk som 
föreslås längs med vattnet och som kopplar ihop 
de östra delarna av Ystad med de västra. Genom en 
omvandling av hamnområdet hamnar ny bebyggel-
se i centrumnära läge, vilket borde medföra goda 
möjligheter att använda cykel eller promenera till 
målpunkter i stadskärnan som till exempel affärer 
och annan service.

En positiv konsekvens av planförslaget är att vid en 
förtätning och förädling av staden kan viktiga stråk 
utvecklas och förskönas. Detta skulle kunna leda till 
att fler människor utnyttjar möjligheten att ta sig 
fram till fots eller med cykel.
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(kommunen eller en privat aktör) är för inköp av 
mark, markberedning, sanering av mark, utbyggnad 
av infrastruktur som gator och ledningar samt iord-
ningställande av allmän platsmark. Vid uppförandet 
av lokaler och bostäder uppkommer byggkostnader 
för byggherren. Dessa kostnader betalas vanligen av 
brukaren genom hyror och/eller avgifter.

För kommunen uppkommer det kostnader för ökad 
inflyttning. I samband med exploateringar upp-
står kostnader för drift och underhåll av allmänna 
platser. Kommunen är också ansvarig för att göra 
erforderliga investeringar i övergripande infrastruk-
tur och allmännyttiga anläggningar. Kommunen 
kan också tvingas förskottera eller medfinansiera 
statliga investeringar, såsom trafiksäkerhets- och 
framkomlighetsåtgärder, för att få igenom en öns-
kad utveckling. Inflyttning ger också kostnader för 
barnomsorg och skola. Kostnaderna för kommunal 
service utvecklas ofta stegvis. Som exempel kan en 
skola inom ett utbyggnadsområde klara av ett ökat 
elevunderlag under en tid, men när kapaciteten har 
nått taket och en ny skola måste byggas så uppkom-
mer betydande kostnader tvärt. Liknande mönster 
ses för avloppsreningsverk, ledningsnät, trafiksystem 
med mera.

Sysselsättning
En befolkningsökning ger i sig en gynnsam utveck-
ling av sysselsättningen. En större befolkning ger en 
ökad efterfrågan på varor och tjänster. En ökning 
av befolkningen med 1% till 2030 ger en ökning av 
köpkraften med 355 miljoner i dagens penningvär-
de. Inom handeln motsvarar den köpkraften 160 
nya arbetstillfällen. Motsvarande gäller för andra 
branscher.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Intäkter
Ystads vision innefattar att kommunen ska erbjuda 
attraktiva boenden.  Med attraktiva boenden kan 
kommunen få en befolkningstillväxt som tryggar 
välfärden och ger möjligheter till nya satsning-
ar. Planen stödjer den utvecklingen, dels genom 
förätning inom staden, dels genom tillägg av nya 
områden med bostäder. Befolkningsökningen ger 
ett ökat skatteunderlag för kommunen. 

Genom förtätning kan kommunen få ett högre 
nyttjande av gjorda investeringar i infrastruktur 
och service, det vill säga de kommunala intäkterna 
kan ökas utan att det leder till motsvarande kostna-
der. Det är en princip som gäller inom begränsade 
intervall.

Kommunen får också inkomster genom försäljning 
av mark för bostäder, handel och verksamheter. 
Företag och enskilda får nytta av planen genom ett 
ökat utbud av lokaler och bostäder. Ett större utbud 
ger större möjligheter att hitta något som motsva-
rar behov och önskemål. Det gäller både mätbara 
faktorer som bostadsstorlek, bullernivåer etc som 
upplevelsebaserade faktorer som närhet till vatten, 
identitet och uttryck hos byggnader med mera. 
Betalningsviljan ökar när utbudet svarar bättre mot 
efterfrågan.

Kostnader
En ökad inflyttning är också kopplad till ökade 
kostnader. Kostnaderna kommer generellt före in-
täkterna i stadutvecklings- och exploateringsprojekt. 
De kostnader som uppkommer för exploatören 

Många av de arbetstillfällen som uppkommer till 
följd av en ökad inflyttning uppkommer i Ystad. 
Den lokala arbetsmarknaden stärks. 

Inflyttningen leder till en ökad andel förvärvsarbe-
tande dagbefolkning och en minskande nettopend-
ling, men den totala pendlingen väntas öka.

Tillväxt
Genomförandet av planen påverkar den ekonomis-
ka tillväxten positivt. Markåtkomst och utvecklings-
möjligheter kan erbjudas med de nya verksamhets-
områden och handelsområden som skapas. Genom 
att förnya och förtäta staden kan stadens attrak-
tivitet för företagsetableringar stärkas. Det gäller 
särskilt för kunskapsintensiva, kontaktintensiva och 
innovativa branscher där täthet och företagsidentitet 
är viktiga förutsättningar.

Inom handel finns det en efterfrågan på mark vid 
infarterna från Malmö och Sjöbo. Platserna inne-
bär ett starkt skyltläge mot stora trafikflöden. Nya 
etableringar skulle komma att synas väl i det öppna 
landskapet.  I planen har möjligheterna till etable-
ring begränsats. Kommunen har valt bort infarterna 
för handel till förmån för Cityhandel, Dragonga-
tan, Kristianstadsvägen och i ett längre perspektiv 
hamnen. Dessa etablerade lägen erbjuder samloka-
lisering, stråkstruktur och en levande stadskärna. 
Samlokaliseringen gör att det totala trafikarbetet 
minskar och att påverkan på stadsbilden begränsas 
till färre platser.
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Kommunstyrelsen i Ystad beslutade därför i mars 
2013 att låta genomföra en samhällsekonomisk ana-
lys av hamnområdet och dess möjliga omvandling. 
Utredningen genomfördes under hösten 2013 och 
presenterades slutligt i januari 2014.

Rapporten redogör å ena sidan för de kostnader 
som kan förväntas uppstå i samband med en flytt 
av hamnverksamheten till ett yttre läge och å andra 
sidan de nyttor och intäkter som är förenade med 
exploateringen av de inre hamnlägena för bostäder 
och lokaler.

Följande sammanställning är en kortversion av den 
rapport om kostnader och nyttor som kommunen 
beställde. Både originalrapporten och denna kort-
version är författade av WSP Analys & Strategi och 
båda har projektletts av Mattias Frithiof.

Utgångspunkter och antaganden
i korthet
Utgångspunkter och process
På basis av tillgängligt material, tidigare genomför-
da utredningar och egna kalkyler genomfördes en 
samhälls-, regionalekonomisk och lokalekonomisk 
analys kring omvandlingen av hamnområdet i 
Ystad. Tidigare hade bland annat en värdebedöm-
ning av inlösen av tomtmark i hamnen gjorts, 
kostnadskalkyl för en hamnflytt, ÖP, DP, MKB, 
bullerutredningar och andra centrala dokument.

Det existerande underlaget definierade främst kost-
nader och begränsningar baserat på då givna ramar 
och omfattningar. Därmed behövde dessa komplet-
teras med intäktssidan – främst värden som kan re-
aliseras genom att mark I den inre hamnen säljs och 

Kostnads- och nyttanalys av om-
vandlingen av hamnområdet
Följande sammanställning är en kortversion av den 
samhällsekonomiska analys som Ystads kommun 
tidigare beställt för omvandlingen av hamnen: ”En 
kostnads- & nyttoanalys av omvandlingen av hamn-
området i Ystad” (WSP, januari 2015).

Inledning och bakgrund
Idéer om hur hamnområdet skulle kunna om-
vandlas till stad har funnits i Ystad under en lång 
tid. Skälen har vanligtvis tagit sin utgångspunkt 
i stadens möte med vattnet och de möjligheter 
till mycket attraktiva boendemiljöer som de inre 
delarna av hamnen erbjuder. Samtidigt är hamnen 
en väl så viktig utvecklingsresurs, ur både ett lokalt, 
regionalt och nationellt perspektiv. Sammantaget 
betyder detta att två för staden mycket viktiga fram-
tidsfrågor – stadens utveckling som attraktiv och 
modern bostadsort och hamnens funktion och roll 
som transportnod av nationell betydelse – kokar ner
till de olika handlingsalternativ som finns för ut-
vecklingen av den inre delen av hamnen.

Oavsett om utgångspunkten är hamnens fortsatta
konkurrenskraft eller stadens utveckling mot vattnet 
är förändringarna förknippade med betydande 
kostnader. Generellt är det dessutom sannolikt att 
kostnaderna är konkreta och dyker upp tidigt i pro-
cessen medan nyttor och intäkter är mer diffusa och 
långsiktiga. Redan inledningsvis var det därför vik-
tigt för Ystad kommun att bilda sig en uppfattning 
om förändringarnas mer övergripande samhällseko-
nomiska effekter och balansen mellan kostnader
och nyttor. Kommunens ambition var bland annat 
att skapa ett underlag för strategiska val och framti-
da beslut.

exploateras, men också andra värden såsom minskat 
buller, utsläpp och bättre funktionalitet i staden. 
Denna ”plussida” hade hittills varit odefinierad och 
behövde därmed skapas. Detta gjordes med hjälp 
av en rad antaganden kring den exploatering som 
är rimlig i de delar av den inre hamnen som skulle 
frigöras samt de intäkter och kostnader som kan 
uppstå vid en exploatering. Så långt det är möjligt 
baseras potentiella intäkter på empiriska data, samt 
på uppgifter från till exempelmäklare i staden.

Utredningen kan således delas in i tre huvudsakliga 
moment. I det första momentet utarbetades alltså 
ett scenario baserat på existerande kunskap och 
antaganden. Detta har sedan utgjort input till ana-
lysens andra moment i vilken kvantitativa kalkyler 
över ekonomiska nyttor och kostnader med om-
vandlingen. Kalkylarbetets resultat leder sedan in i 
det tredje och avslutande momentet som
sammanställde framräknade resultat och slutsatser 
och förslag på bärande delar i en fortsatt process.

Rent konkret beräknades
- Nyttan för de som flyttar in i de nya lägenheterna 
och lokalerna.
- Värdet av att buller och luftföroreningar påverkas 
av flytten
- Värdet för boende och turister av bättre tillgång 
till vattnet.
- Effekter på regionalekonomi och arbetsmarknad.

De tre första är samhällsekonomiska effekter medan 
den fjärde ärregional- och lokalekonomiska, eller 
dynamiska, effekter:



110 KAPITEL 8 - Konsekvensbeskrivning

Resultat
Kostnader för hamnflytt och 
exploateringseffekter
Totalt beräknas exploateringen av den inre hamnen 
generera följande volymer:
1420 lägenheter, 2 982 invånare, 11 000 kvm 
handel, 45 000 kvm verksamheter och 22 000 kvm 
parkeringsyta.

Baserat på de kalkyler som tidigare gjorts avseende 
kostnader för hamnflytten kunde dessa ställas mot 
nettointäkterna som beräknades för exploateringen 
av den inre hamnen. Resultatet syns i uppställning-
en nedan:

Intäkter Kostnader Netto
303 Mkr 1275 Mkr -972 Mkr

I denna kalkyl återfinns alltså endast de kostnader 
och intäkter som är direkt associerade med flytten 
av hamnen och förändrat nyttjande av marken 
i dess inre delar – alltså försäljning av mark och 
anläggning av gator, VA, allmänytor etc.

Till dessa poster kommer de samhällsekonomiska 
nyttor som uppstår (både positiva och negativa) 
samt så kallade dynamiska nyttor som avser effek-
terna av en ökande befolkning och sysselsättning i 
Ystad kommun och regionen. 

Nettot ovan (-972 Mkr) ska alltså sedan reduceras 
med de samhällsekonomiska nyttor och dynamis-
ka effekter som uppstår tack vare flytten för att 
skapa den totala bedömningen avseende projektets 
effekter.

Samhällsekonomisk kalkyl
Den samhällsekonomiska kalkylen fick för dessa 
syften utgöra samlingsnamn för det som i realiteten 
var en kombinerad samhällsekonomisk-, regional-
ekonomisk- och lokalekonomisk beräkning av de 
nyttor som kan uppstå vid en exploatering av den
inre hamnen.

I den samhällekonomiska kalkylen ingår beräkning 
av värden som inte uppstår i Ystad på bekostnad av 
någon annan kommun eller region. Till denna typ 
av nyttor hör användarnytta av bostäder, föränd-
ringar i luftföroreningar och/eller buller eller ökad
tillgänglighet till vattnet.

”Intäkter” ”Kostnader” ”Netto”
614 Mkr 187 Mkr 427 Mkr

Till de regional- och kommunalekonomiska ef-
fekterna hör till exempel förändrad sysselsättning, 
lönesummor och skatteintäkter.

Det är i sammanhanget viktigt att notera att 
intäkter och kostnader här ovan står inom citations-
tecken. Det beror på att de inte är intäkter i någon 
finansiell eller bokföringsmässig mening – utan är
värdet av de nyttor (och onyttor) som kan förväntas 
uppstå som resultat av förändringen.

Summa
Givet reservationen ovan pekar en sammanställning 
av dessa olika typer av kalkyler och effekter på ett 
resultat motsvarande -545 miljoner kronor.

Ej kvantifierbara nyttor, 
osäkerheter & risker
Som tabellerna ovan indikerar kan en hamnflytt 
inte enbart motiveras av stadsutvecklingseffekter. 
Men till dessa kommer ett antal icke kvantifierbara 
och dynamiska effekter som kan ha stor betydelse 
för den framtida utvecklingen. Till exempel handlar 
detta om de associationer som stadens varumärke 
och identitet ger upphov till. En stad i som för-
knippas med utveckling och nysatsningar kan ge 
betydande avtryck i utvecklingen – även om de är 
svåra att mäta och härleda.

I ett projekt av denna storlek och komplexitet, där 
både bostäder ska byggas och hamnen flyttas, finns 
ändock betydande risker och osäkerheter av olika 
slag; projektet kan kosta mer än vad som uppskat-
tats, det kan stöta på hinder för genomförandet, 
nyttan av projektet kan bli mindre än väntat och 
det kan uppstå politisk oenighet. Sammantaget 
innebär detta att man kan tala om:

- Ekonomiska & kostnadsdrivande händelser
- Genomförande & tillstånd
- Projektnytta
- Politiska risker och nya överväganden

Lika svårt att kvantifiera är att det även finns risker 
och kostnader associerade med att inte genomföra 
projektet. WSP har till exempel inte haft uppdraget 
att bedöma flyttens effekter på hamnverksamhetens 
utvecklings- och affärspotential. Detta i kombina-
tion med kostnaderna för att förbli i nuvarande läge 
är två mycket viktiga parametrar att beakta. 

Ett viktigt grundläggande anslag är att Ystad har 
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goda strukturella förutsättningar och möjligheter 
att växa och bli en attraktiv kommun med sitt läge 
vid havet i en tillväxtregion. En grundläggande 
förutsättning för tillväxt är att det finns attraktiva 
bostäder och miljöer i staden som kan locka till sig 
fler invånare. En exploatering av hamnen i Ystad 
kan vara ett sätt att skapa och stödja en sådan 
utveckling.

Framgångsfaktorer
WSPs utredning identifierade slutligen ett antal 
framgångsfaktorer för att möjliggöra utvecklingen 
av det inre hamnområdet:

Stadsutveckling måste gå hand i hand med 
näringslivsutveckling
Ystad hamn fyller en viktig funktion i Ystad och 
hamnens långsiktiga inriktning och roll i staden är 
därmed en av de viktigaste utvecklingsdiskussio-
nerna avseende näringslivet som kan föras i Ystad. 
Det är inte meningsfullt att tala om stadsutveckling 
(avseende bostadsexploateringen) eller hamnutveck-
ling (avseende flytten av verksamheten till det yttre 
läget) som två olika företeelser.

Det måste finnas en vision för omvandlingen
”Staden Ystad 2030” är en start, men för att hantera 
och förekomma den demografiska utvecklingen 
och hamnen är ett av få framkomliga lägen för ett 
betydande tillskott av attraktiva bostäder som kan 
attrahera framtidens invånare. Visionen för staden 
behöver kompletteras med en vision för hamnen.

Processen är cyklisk och kommer att ta tid
En viktig framgångsfaktor är insikten om projektets 
komplexitet och förmågan att hantera varierande 

förväntningar på processens förlopp. Både yttre och 
inre förutsättningar kommer att förändras över tid 
och luckor i kunskapsläget kommer uppstå. Det 
måste finnas beredskap för många omtag.

Successiva steg och kalkyler
Som en konsekvens av föregående punkt visar 
tidigare projekt på betydande fördelar om projektet 
tillåts förfinas efter hand. Det fortsatta utrednings-
arbetet kan ses som samverkande delar i en process 
med flera parallella och delvis överlappande pla-
neringssteg; Beslutet att omvandla måste ses i ett 
mycket långsiktigt perspektiv och utifrån en vision 
om vad Ystad kommun ska vara (t.ex. 2050).

Nästa steg
WSPs slutrapport tydliggör att det finns två typer av 
framgångsfaktorer i den fortsatta processen:

- Den ena är att ett antal ytterligare kvantitativa och
kalkylmässiga beräkningar och kunskapsunderlag 
återstår att skapa.

- Den andra typen är av mer processuell och kva-
litativ karaktär och syftar till att skapa en naturlig 
koppling mellan utvecklingen av hamnverksam-
heten, hamnen som stadsbyggnadsprojekt och 
staden i sin helhet. Det handlar till sist och slutligen 
om att nå samsyn och gemensamma ambitioner 
kring vad utvecklingen i området syftar till.

Till detta kommer att WSPs analys i väsentliga delar 
baseras på ett antal antaganden. För vart och ett 
av dessa behöver osäkerhetsfaktorn definieras och 
värderas. Flera av de antaganden som görs är kopp-
lade till hamnverksamheten vilket ytterligare stärker 

argumentet att ett gemensamt visionsarbete mellan
hamnföretag och kommun blir en viktig uppgift att 
lösa. Nedan följer en lista med förslag på 5 ”nästa 
steg”. Den ska inte ses som en absolut eller kom-
plett lista, utan snarare det som WSP identifierat 
som de tydligaste luckorna i process-, kunskaps- 
och beslutsunderlagen.

1. En vision och samsyn för området som tydliggör 
hur projektet hänger ihop med andra stadsutveck-
lingsinitiativ och hur de gemensamt bidrar till
stadens utveckling bör påbörjas och integreras i det 
redan pågående visionsarbetet. Om processen ska 
drivas vidare är det sannolikt av en sådan omfatt-
ning och karaktär att det inte kan avgränsas som 
enbart ett ”hamnprojekt” eller en ”exploatering av 
den inre hamnen för bostäder”.

2. En kontinuerligt uppdaterad och synkroniserad 
tid- och aktivitetsplan kommer att utgöra ett viktigt 
verktyg i den fortsatta processen och en sådan
bör påbörjas. Generellt är det troligt att betydande 
kostnader infaller tidigt i processen medan intäk-
ter och nyttor är spridda och sena. Då hamnens 
funktionalitet och konkurrenskraft är intimt sam-
mankopplad med Ystads kommunala ekonomi bör 
hamnens behov ställas mot förväntningarna på
stadsbyggnadsprocessen och till den kopplade nyt-
tor och intäkter.

3. En kartläggning av påverkan på hamnverksam-
heten avseende främst kostnader för att ligga kvar 
(vilket bör tillgodoräknas flyttkalkylen) samt
marknads-, intäkts- och utvecklingspotential med 
ny kapacitet i ett nytt läge. Dessa poster kommer 
att ha avgörande betydelse för projektets genomför-
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ande, tidplan och finansiering.

4. En inventering av, och bedömd påverkan på, de 
riksintressen som projektet måste hantera för att bli 
genomförbart, ett samlat förhållningssätt till dessa 
och de motiv för förändringar som kan anföras i en 
kommande diskussion med ansvariga myndigheter.

5. En inventering och genomgång av projektets 
påverkan på, och behov av tillstånd för, miljö och 
buller. Även dessa frågor inrymmer för projektets
genomförande avgörande ställningstaganden.

MILJÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING
Som en inledning till miljökonsekvensbeskrivning-
en har kommunen inför antagande av planen för 
Staden Ystad 2030 förtydligat sin syn på tätortsut-
veckling för staden Ystad.

Tätortsutveckling för staden Ystad
Syftet med planen för Staden Ystad 2030 är att 
belysa hela stadens utveckling i ett sammanhang. 
Det handlar bland annat om behovet av nya områ-
den för bostäder, handel och verksamheter, stadens 
grönstuktur, behovet av infrastruktur och hamnom-
rådets framtida omvandling.  

Ystad är kommunens största ort med cirka två 
tredjedelar av kommunens invånare. Historiskt sett 
har bostadsbehovet och efterfrågan på nybyggda 
bostäder i kommunen varit störst i staden Ystad och 
det antas vara så även i framtiden. För att ligga i 
linje med kommunens mål om 1% befolkningsök-
ning/år behöver cirka 2400 bostäder byggas fram 
till år 2030. 

Ystad är också utpekad som en regional kärna i Skå-
ne. Det innebär bland annat att Ystad har en viktig 
roll, inte bara att stärka Ystad utan också stärka 
omlandet. Samt att stärka Ystads roll som regional 
kärna i Skåne. Ystads kommun har valt att satsa på 
en utbyggnad i kollektivtrafiknära i stationsorter där 
redan etablerad kollektivtrafik finns. Dessa orter är 
Ystad, Svarte och Köpingebro.

Stadens utbredning idag
Som ett första led i att studera utbyggnadsalternativ 

för staden Ystad studeras också hur stadens utbred-
ning ser ut idag. Ystad är idag en relativt tät och 
väl avgränsad stad. Gränsen mellan stad och land 
är viktig. Den största delen av staden utgörs av en 
större bebyggelsekropp. I väster är Dag Hammar-
skjölds väg en viktig gräns mellan stad och jord-
brukslandskap. Dag Hammarskjölds väg utgör även 
i norr en tydlig gräns för den täta stadsbebyggelsen 
men i övergången till jordbrukslandskapet finns 
även Dag Hammarskjölds park och större bebyggel-
segrupper som Källesjö, Hedeskoga och Öja by som 
en del av tätorten. Det finns även mindre bebyggel-
segrupper längs Folkestorpsvägen, som till exempel 
Folkestorp och Öja gård. I nordöst sker övergången 
mellan stad och land i form av ett större verksam-
hetsområde. I öster möts staden av Öja mosse och 
Sandskogen.

Bilden visar stadens utredning idag (orange) samt det 
stora rekreationsområdena (grönt) i stadens ytterkan-
ter.
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Städer kan växa på olika vis
Planen för staden Ystad 2030 redovisar hur staden 
(tätorten) Ystad kan utvecklas. En stad kan växa på 
olika vis beroende på vilken inriktning som väljs. 
Städer kan till exempel växa radiellt, de kan växa 
likt en fingerplan, de kan växa med satellitstäder 
etc. En viktig del för utvecklingen av staden Ystad 
är att koppla ihop utvecklingen av staden i relation 
till de stora grönområden/rekreationsområden, 
som ligger i stadens utkanter idag och som utgör 
en mycket viktig del i en tätortens uppbyggnad 
tillsammans med de större bebyggelsegrupper som 
ligger i anslutning till staden. 

Övergripande principer för att klara det bostadspo-
litiska målet i Ystads kommun är:
1. Bygga i kollektivtrafiknära läge
2. Ny bebyggelse där bebyggelse redan finns
3. Skapa förutsättningar för en god närmiljö

Inledande arbete med planen för 
Staden Ystad 2030
Som ett första större steg i arbetet med planen för 
Staden Ystad 2030 hölls en tidig dialog med all-
mänheten. För att få ett bredare kunskapsunderlag 
och ge möjlighet till insyn i planeringsprocessen i 
ett tidigt skede. Under den tidiga dialogen testades 
några olika utvecklingsalternativ för staden. 

Alternativ – enbart bygga inom den täta staden
Att enbart bygga inom den täta staden innebär att 
inte någon ytterligare mark norr om Dag Ham-
marskjölds väg tas i anspråk för stadens utveckling. 
Staden växer enbart genom att använda outnyttjade 
områden i staden, omvandla områden samt förtäta 
inom befintliga områden. Det krävs troligen en 

något högre exploateringsgrad för att nå befolk-
ningsmålet. Fördelar är att ytterligare mark inte tas 
i anspråk och att befintlig infrastruktur utnyttjas till 
max. Nackdelar är att det inte är möjligt att möta 
den efterfrågan på olika typer av bostäder som finns 
samt att en högre exploatering kan påverka Ystads 
värdefulla kulturmiljö.

Bilden visar alternativet att enbart bygga inom den 
täta staden (mörk orange).

Stadens befintliga yta räcker inte
Tidigt i arbetet med planen konstaterades det att 
för att klara befolkningsmålet räcker det inte att 
Ystad växer inom den befintliga stadens yta. En stor 
andel av den bebyggelse som krävs kan tillkomma 
inom den ytan, men det är inte tillräckligt. Inom 
den täta staden är det inte heller möjligt att erbjuda 
alla typer av boendeformer, till exempel friliggande 
villabebyggelse. Som huvudort i kommunen och i 
sydöstra Skåne behöver staden erbjuda olika typer 
av boendeformer. För att möta den efterfrågan som 
finns behöver mark utanför den täta staden 

tas i anspråk. De följande två alternativen främjar 
den här utvecklingen, men på olika vis. Den före-
slagna utbyggnaden ligger inte mer än cirka tre-fy-
ra kilometer från stadens stadskärna och stadens 
järnvägsstation.

Alternativ – växa med radiella årsringar 
Historiskt har Ystad vuxit utifrån stadskärnan och 
årsring har lagts till årsring som ett band utanför 
stadskärnan. Att göra på det viset skulle innebära 
att årsringar med ny bebyggelse läggs norr om Dag 
Hammarskjölds park. Fördelar är att tätorten växer 
i direkt anslutning till ett av stadens större rekrea-
tionsområden vilket kan ge goda boendekvalitéer. 
Nackdelar är att den tillkommande bebyggelsen 
inte kopplas till stadens kärna på ett tydligt sätt. 
Gränsen mellan den täta staden och det omgivande 
jordbrukslandskapet flyttas ut. Kopplingen mellan 
staden och jordbrukslandskapet flyttas också ut. 

Bilden visar alternativet att växa med radiella årsring-
ar (mörk orange).

Planalternativet – växa med stadsbyar
Planalternativet innebär att tätorten växer genom 
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att utvecklas med stadsnära byar i ett pärlband 
norr om Dag Hammarskjölds park. Det innebär 
att stadsbyarna fungerar som ett komplement till 
bebyggelseutvecklingen i den täta staden. Fördelar 
med planalternativet är att en stadsnära by är en 
egen by med de kvalitéer och den identitet – ibland 
uttryckt som bykänsla - som det kan ge, men sam-
tidigt en del av tätorten med närhet till staden och 
dess utbud. Genom att bygga utifrån en befintlig 
struktur med geografi och infrastruktur ges en 
historisk och lokal förankring. Nackdelar är att en 
utveckling av stadsbyar på sikt kan kräva kollek-
tivtrafikförsörjning via en runtgående slinga vilket 
inte stämmer överens med dagens uppbyggnad av 
linjenätet. 

Bilden visar planalternativet att växa med stadsbyar 
(mörk orange).

Val av alternativ
Samtliga alternativ som Ystad studerat innebär 
en utveckling av Ystads tätort. För Ystads del kan 
tätortsutveckling diskuteras i relation till de många 
hänsynsområden som omger Ystad. Till exempel 
berörs områdena norr om Dag Hammarskjölds 

väg av riksintresse för naturmiljö, riksintresse för 
kulturmiljö och riksintresse för kustzon (sträcker sig 
längs hela kommunens kuststräcka). Riksintresse 
kustzon utgör dock inte ett hinder för utveckling 
av befintliga tätorter. Alternativet att växa radiellt 
blir i praktiken bara möjligt att göra i norr mellan 
Rv 13 och Rv 19, då en utbyggnad i väster bedöms 
ge negativ påverkan på riksintressen för natur- och 
kulturmiljö. Planalternativet, att växa med stads-
byar, har bedömts vara det alternativ som ska gälla 
för stadens utveckling. Alternativet stadsbyar ger 
mervärde i att den tillkommande bebyggelsen får 
en bättre förankring till befintlig bebyggelse, en 
stomme och punkt att förhålla sig till. Att bygga 
vidare på en struktur som redan finns innebär också 
att helt nya områden inte tas i anspråk utan att 
utvecklingen sker i anslutning till där bebyggelse 
redan finns. En kvalité jämfört med alternativet 
att växa med radiella årsringar är också att tillkom-
mande bebyggelse inte förskjuter stadens koppling 
till jordbrukslandskapet. Den täta staden med sin 
tydliga gräns mot jordbrukslandskapet kan bibehål-
las samtidigt som tätorten växer.

Riksintresse kustzon
Under processen har det framkommit att det finns 
olika syn på vad som är tätortsutveckling för staden 
Ystad, vad gäller delar av utvecklingen norr om Dag 
Hammarskjölds väg, bland annat med koppling till 
riksintresse för kustzonen. Kommunen lyfter fram 
frågan som följer.

I lagtexten framgår att riksintresse kustzon inte ska 
utgöra ett hinder för utveckling av befintliga tätor-
ter. I rapporten Skånes kustområden ett nationalland-
skap framgår bland annat att ”Med uttrycket ”ut-

veckling av befintliga tätorter” avses förändringar av 
bebyggelse eller anläggningar som behövs med hänsyn 
till normal befolkningsutveckling, förändringar i bo-
stadsstandarden, behovet av trafikleder, grönområden, 
service, sysselsättning etc. Vid de bedömningar som görs 
när bestämmelsen tillämpas bör tas i beaktande den 
befintliga näringslivsstrukturen, tätortens storlek etc”.

Enligt samma rapport som ovan finns det inte heller 
i lagmotiven något direkt svar på vad som är en tät-
ort enligt miljöbalkens mening.  I Sverige finns det 
inte heller någon tydlig tätortsdefinition mer än i 
statistiskt mening enligt SCB. I rapporten konstate-
ras att i relation till riksintresse kustzon måste högre 
krav ställas än att enbart utgå från detta. Kopplat 
till ett rättsfall som tas upp i rapporten menar 
Boverket att utgångspunkten för tätortsbegreppet 
bör vara att det endast rör tätorter som betrakta-
des som tätorter vid naturresurslagens tillkomst. 
De menade också att orten bör uppfylla kraven på 
grundläggande samhällsfunktioner, det vill säga att 
det inte enbart rör sig om boende.  Kommunens 
tolkning är att det handlar om att definiera mindre 
bebyggelsegrupper som kan anses vara en tätort och 
att tätorter likt Ystad tydligt är sådana tätorter som 
inte ska begränsas i sin utveckling. Kommunen ser 
inte heller att det är lagstiftarens avsikt att definiera 
avgränsningen för en sådan typ av tätort. 

I rapporten redovisas områden som utifrån interna-
tionella, nationella och regionala beslut och planer 
beskrivits som särskilt värdefulla. Dessa områden 
bildar värdekärnor i kustzonen. Utbyggnadsområ-
dena som föreslås i planen utgör inte några sådana 
speciella värdekärnor.   Utbyggnaden söder om 
Hedeskoga tangerar ett av dessa kärnområden, 



115KAPITEL 8 - Konsekvensbeskrivning

kuststräckan Abbekås-Ystad (s 96-97 område 5). 
Kommunen tolkar det som att områdets värden av-
gränsas i samma linje som riksintressena för natur- 
och kulturmiljö. Utbyggnadsområdena som föreslås 
ligger också på norrsidan av staden, alltså bort från 
kusten och i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Samlad bedömning av Ystads tätortsutveckling
Ystad växer genom att koppla ihop utvecklingen 
av den täta staden i relation till de stora grönom-
råden/rekreationsområden som ligger i stadens 
utkanter idag och som utgör en mycket viktig del 
i en tätortens uppbyggnad, tillsammans med de 
större bebyggelsegrupper som ligger i anslutning till 
staden. Ystad är inte sådan tätort som ska begrän-
sas i sin utveckling i förhållande till riksintresse för 
kustzonen.

Planalternativet att växa med stadsbyar:
• är ett komplement till bebyggelseutvecklingen i 

den täta staden
• utgår från en befintlig struktur med geografi 

och infrastruktur som ger en historisk och lokal 
förankring, en möjlighet till bykänsla

• innebär att utveckling sker i anslutning till där 
bebyggelse redan finns

• innebär att den täta staden med sin tydliga 
gräns mot jordbrukslandskapet kan bibehållas 
samtidigt som tätorten växer

Efter samråd med länsstyrelsen (samrådsmöte 2013-
10-24) har denna MKB avgränsats till följande 
miljöaspekter som bedömts relevanta:

• Landskapsbild
• Naturmiljö
• Kulturmiljö
• Buller 
• Risk
• Luftkvalitet
• Förorenad mark
• Hushållning med jordbruksmark
• Klimatpåverkan (höjda havsnivåer, över-

svämningsrisk och grundvattennivåer) 

Metod 
De miljöbedömningar som görs i MKB:n använder 
begreppen påverkan, effekt och konsekvens beroen-
de på hur långtgående analys som har varit möjlig 
att göra för olika miljöaspekter. 

Påverkan avser förändring av miljön genom exem-
pelvis fysiskt intrång eller visuell förändring.

Effekt är en förändring i miljön som påverkan med-
för, som till exempel förlust av värdefulla naturmil-
jöer.

Konsekvens är en bedömning av de effekter som 
uppkommer, den verkan de uppkomna effekter-
na har på en viss företeelse, till exempel biologisk 
mångfald.

Det är inte möjligt att systematiskt använda be-
greppen för alla situationer. Även om strävan är att 
uttrycka värderingar i termen konsekvens, så är det 
inte alltid möjligt på grund av mycket komplexa 

Avgränsning miljökonsekvens-
beskrivning
Geografisk avgränsning
Det aktuella områdets geografiska avgränsning 
motsvarar området som ingår i den fördjupade 
översiktsplanen. 

Den geografiska avgränsningen av miljökonsekvens-
beskrivningen omfattar utöver detta område även 
det område där miljöförhållandena bedöms kunna 
påverkas betydligt till följd av utbyggnaden. Exem-
pelvis kan påverkan på landskapsbilden sträcka sig 
utanför planområdets gränser, men influensområdet 
varierar för olika aspekter och det går således inte 
att ange några exakta gränser.

Delar av fördjupningen av översiktsplanen behöver 
mer utförliga miljökonsekvensbeskrivningar, som 
t.ex. utvecklingen av hamnområdet. För att dessa 
miljökonsekvsensbeskrivningar ska bli så tydliga 
och utförliga som möjligt görs de lämpligen i vidare 
planprocesser, som t.ex. program och detaljplaner.

Avgränsning miljöaspekter
Omfattningen av en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ska enligt miljöbalken stå i proportion till 
projektets eller åtgärdens miljöpåverkan. I enlighet 
med miljöbalkens 6 kap 7 § ska MKB redovisa 
de uppgifter som krävs för att bedöma projektets 
huvudsakliga inverkan på människornas hälsa, miljö 
och hushållning med mark och vatten samt andra 
resurser. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad 
bedömning av dessa effekter. Detta innebär att vissa 
effekter blir mer belysta än andra och att aspekter 
som har liten betydelse kan behandlas översiktligt 
eller utelämnas.
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effektsamband. Där det inte blir någon väsentlig 
påverkan har det inte heller bedömts nödvändigt 
med en konsekvensanalys.

Som underlag för att bedöma olika effekters bety-
delse används där det är möjligt underlag i form 
av t.ex. lagkrav, riktvärden, miljökvalitetsnormer 
(MKN), områdesskydd, värdebeskrivningar, miljök-
valitetsmål eller bevarandeplaner som bedömnings-
grunder. 

Vid bedömningen av konsekvensernas storlek 
beskrivs de enligt figur 1.1. Konsekvenserna anges 
i en skala från ingen/obetydlig konsekvens, små 
konsekvenser, måttliga konsekvenser till stora kon-
sekvenser. Konsekvenserna kan vara såväl positiva 
som negativa, men där inget annat anges avses 
negativa konsekvenser. Skalan bygger på relationen 
mellan de befintliga värdena och omfattningen av 
den förväntade effekten (ingreppets/störningens 
omfattning).

Figur 1.1  Konsekvenser bedöms utifrån en samman-
vägning av intressets värde och ingreppets/störningens 
omfattning. Illustration: Tyréns

Alternativa lokaliseringar
Alternativa utbyggnader på andra platser
Ystad kommun har valt att satsa på en utbyggnad 
i kollektivtrafiknära lägen där stationsorter med 
redan etablerad tågtrafik finns. Dessa stationsorter 
är Ystad, Svarte och Köpingebro och en utbyggnad 
i dessa orter anses därför vara mer prioriterad än i 
andra orter i kommunen.

Den nu aktuella fördjupningen av översiktsplan 
för Ystad bygger vidare på de utbyggnadsförslag 
som finns i den kommuntäckande översiktsplanen 
(ÖP 2005). Dessa utbyggnadsförslag grundar sig 
på tidigare utredningar och ställningstaganden som 
gjorts inom kommunen. Fördjupningen innebär i 
huvudsak en nyansering och precisering av utbygg-
nadernas omfattning och anger i vissa fall smärre 
justeringar och eventuella nya ställningstaganden. 
Exempelvis har för Dragongatan tidigare utretts 
olika alternativ där befintligt läge med ny anslut-
ning ner till hamnen jämförts med ett nytt östligare 
läge öster om det gamla regementsområdet. Här har 
kommunen nu valt att gå vidare med det först-
nämnda alternativet. 

Verksamhetsområde som i denna fördjupning av 
översiktsplanen har föreslagits i närheten av av-
fallsstationen i Hedeskoga har tillkommit sedan 
den kommunövergripande översiktsplanen gjordes. 
Området har tillkommit då trycket på verksam-
hetsområden har ökat och kommunen måste säkra 
upp mark för framtida behov. Verksamhetsområdet 
föreslås inom skyddsområde för deponi, ett område 
som hade varit svårt att bebygga för andra ändamål 
än verksamheter varför andra lokaliseringar är svåra 
att argumetnera för. Ett alternativ skulle kunna vara 

En liten-medelstor effekt som berör ett stort värde 
eller många människor kan alltså bedömas som en 
stor konsekvens. På motsvarande sätt kan en stor 
effekt på ett litet värde bedömas som en liten kon-
sekvens. Positiva konsekvenser uppstår då befintliga 
värden förstärks och/eller nya värden tillförs. För att 
uppnå god miljöhänsyn kan åtgärder bli aktuella.

Nollalternativ 
Nollalternativet innebär en förväntad utbyggnad 
enligt den gällande kommuntäckande översiktspla-
nen (Översiktsplan 2005).

I översiktsplanen pekas områden för planerad 
bebyggelse inom det nu aktuella planområdet ut 
på ungefär samma platser som i den nu aktuella 
fördjupningen. Dock har både omfattning och 
läge justerats för vissa områden i fördjupningen. 
Exempelvis har arealen för utbyggnad av bostäder 
i anslutning till Hedeskoga minskat kraftigt och 
förskjutits till ett läge söder om samhället, där även 
handelsområde föreslås. Utbyggnaden vid Öja har 
förskjutits mot nordost. Utbyggnad väster om Käl-
lesjö som fanns med i översiktsplanen från 2005 har 
i fördjupningen av översiktsplanen utgått. Nollalter-
nativet föreslår att mer jordbruksmark tas i anspråk 
än förslaget i nu aktuell fördjupning gör.

En annan väsentlig skillnad mot planalternativet är 
att området för bostäder i hamnen som nu är aktu-
ella, bara var utpekat som utredningsområde i över-
siktsplanen, samt att den planerade utflyttningen av 
hamnen och merparten av dess verksamheter till ett 
nytt läge inte heller finns med i nollalternativet.
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område X på mark- och vattenanvändningskartan, 
norr om regementet, men den stadsnära lokalise-
ringen gör detta område mer lämpat för handel 
om området skulle saneras och bebyggas. Övriga 
områden i stadens närhet skulle antingen ta åker-
mark eller skogsområde i anspråk eller område som 
kan bebyggas för andra ändamål. En övergripande 
geoteknisk undersökning har utförts i området för 
att få en uppfattning om markens beskaffenhet 
innan vidare planläggning.

Frågan om alternativa utbyggnadsområden anses 
vara utredd i tidigare skeden och de nu föreslagna 
utbyggnadsalternativen bedöms vara de som bäst 
kan möta och motsvara syftet med den nu aktuella 
planen.

Konsekvenser
Inom planområdet kommer olika områden att 
byggas ut vid olika tidpunkter och för vissa utbygg-
nadsområden föreslås även en etappvis utbyggnad. 
Konsekvensbeskrivningen nedan avser en bedöm-
ning utifrån en full utbyggnad vid prognosåret 
2030.

Landskapsbild
Konsekvenser av nollalternativet
Den utbyggnad som i nollalternativet är aktuell 
inom planområdet kommer innebära relativt påtag-
liga förändringar av landskapsbilden. Exempelvis 
föreslås stora utbyggnader av bostäder i öppna 
böljande jordbrukslandskap på flera platser, varav 
Västra Sjöstaden, Hedeskoga och Öjaområdet är de 
tre största. Söder och sydöst om Öja planeras även 
relativt stora utbyggnader av verksamheter som 
också ligger i det öppna böljande jordbrukslandska-

kan anpassas till landskapets förutsättningar och 
skala.

Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget omfattar i stort sett motsvarande 
områden för utbyggnad som nollalternativet. Pla-
nen innebär dock en nyansering och precisering av 
planerna. Konsekvenserna blir för många delom-
råden av samma omfattning som i nollalternativet. 
Vissa skillnader blir dock tydliga och dessa redovisas 
nedan.

Utbyggnadsområdet för bostäder vid Hedeskoga har 
minskat avsevärt i omfattning och förlagts som en 
utbyggnad i direkt anslutning till befintlig bebyggel-
se i söder. Området föreslås även inrymma handel/
verksamhter i anslutning till befintligt verksamhets/
handelsområde vid Sjöborondellen. Denna utbygg-
nad bedöms innebära små till måttliga negativa 
konsekvenser för landskapsbilden. 
Utbyggnaden vid Öja har förskjutits mot nordost 
och omfattar nu även området kring Öja gård och 
det tidigare Öja slott. Vissa delar av utbyggnaden är 
tänkt att placeras inne i den gamla slottsparken i an-
slutning till de befintliga byggnader som ännu finns 
kvar. Denna utbyggnad kan bli ett positivt inslag i 
landskapsbilden om den anpassas till platsens förut-
sättningar och skala. Det finns där möjlighet att ta 
stöd i den befintliga strukturen med uppvuxna träd 
och parkanläggningar. Den planerade bebyggelsen 
väster om den gamla slottsparken, med upp till 8 
våningar höga hus ute i det öppna jordbruksland-
skapet bedöms däremot kunna innebära en stor 
negativ konsekvens för landskapsbilden i området. 

Den föreslagna omvandlingen av inre hamnområdet 

pet. Generellt kan sägas att nollalternativet på dessa 
platser innebär stora förändringar av landskapet då 
de böljande perifera eller öppna jordbruksmarkerna 
bebyggs med bostäder. Beroende på hur höga husen 
blir och hur väl de anpassas till omgivningen blir 
konsekvenserna olika stora. Om höga hus byggs 
ute i det öppna landskapet, där de inte har några 
naturliga vertikala stöd i form av högvuxen skogsve-
getation eller liknande bedöms konsekvensen som 
betydligt större än om låg villa/radhusbebyggelse 
uppförs. Konsekvensen av utbyggnad bedöms bli 
måttlig till stor beroende på höjd och utformning 
av bebyggelse.

Även den planerade utbyggnaden vid Dammhejdan 
(som tidigare var en plantskola) kommer att på 
lokal nivå innebära en ganska påtaglig förändring. 
Området är idag omgärdat av relativt högvuxen 
trädvegetation. Utbyggnaden bedöms innebära en 
måttligt negativ konsekvens. Om trädvegetationen 
delvis kan bevaras i utkanterna av området bedöms 
de negativa konsekvenserna mildras och då kunna 
bli små.

Längst ner i den sydvästra delen av planområdet 
(vid Klintholmen) planeras utbyggnad av bostäder 
inom ett område som omfattas av landskapsbild-
skydd. Denna utbyggnad bedöms, beroende på 
detaljutformning och byggnadshöjd, kunna inne-
bära en måttlig till stor negativ konsekvens för 
landskapsbilden i området. 

Sammantaget bedöms nollalternativet vid full 
utbyggnad innebära måttliga negativa konsekvenser 
för landskapsbilden om höjden och utformningen 
på byggnaderna i det öppna jordbrukslandskapet 
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från verksamheter (bland annat med lantmännens 
siloanläggningar) till blandad bebyggelse innebär att 
områdets karaktär och utseende förändras markant. 
Denna förändring bedöms kunna innebära en posi-
tiv konsekvens ur stads- och landskapsbildsperspek-
tiv då stora delar av dagens siloanläggningar och 
annan bebyggelse med industrikaraktär ersätts med 
stadsmässig bebyggelse. Utflyttningen av stora delar 
av hamnens verksamheter bedöms inte innebära 
mer än en liten till möjlig måttlig konsekvens för 
landskapsbilden. En förtätning av bebyggelse i sta-
den med delvis högre bebyggelse bedöms, beroende 
på utformning och anpassning, kunna innebära en 
liten till måttlig negativ konsekvens för stadsbilden.

Sammantaget bedöms planförslaget vid full utbygg-
nad kunna innebära såväl positiva som negativa 
konsekvenser för landskapsbilden. De negativa 
konsekvenserna rör sig i hela skalan från små till 
stora. Om höjden och utformningen på byggnader-
na i det öppna jordbrukslandskapet kan anpassas till 
landskapets förutsättningar och skala bedöms dock 
de stora negativa konsekvenserna kunna mildras 
och inte bli mer än måttligt negativa. Konsekven-
serna bedöms totalt sett kunna bli något mindre än 
i nollalternativet.

Naturmiljö
Konsekvenser av nollalternativet
Riksintressen
Planområdets västra del omfattas av riksintresseom-
rådet för naturvård Bjärsjöholm – Marsvinsholms-
området (N 79), som här karaktäriseras av det 
storskaliga backlandskapet kring Bjärsjöholm som 
planar ut mot havet i söder. Den i nollalternativet 
föreslagna utbyggnaden i Västra Sjöstaden och i 

tivt av nollalternativet.

Regionala intressen
Planområdets västra del, som omfattas av riksin-
tresseområdet för naturvård Bjärsjöholm – Mar-
svinsholmsområdet (N 79), utgör även det i 
länsstyrelsens naturvårdsprogram utpekade området 
”Backlandskapet V Nöbbelöv – Vallösa – Mar-
svinsholm – Bjäresjö”. För konsekvenser se beskriv-
ning av riksintressen ovan. Inga strandskyddade 
områden eller naturreservat berörs av nollalternati-
vet.

Övriga intressen
Vid en eventuell påverkan på biotopskyddade 
objekt och/eller fridlysta arter, exempelvis trädrader, 
märgelgravar, diken, dammar etc samt exempelvis 
groddjur, måste dispens sökas.

Det av kommunen utpekade viktiga rekreations- 
och strövområdet ”Dag Hammarskölds park och 
våtmarkerna norr om Källesjö” påverkas margi-
nellt till följd av nollalternativet. Konsekvenserna 
bedöms som små då intrånget är begränsat, den 
biologiska mångfalden bedöms inte påverkas samt 
områdets ändamål som spridningskorridor bibe-
hålls.

Sammantaget bedöms nollalternativet vid full 
utbyggnad innebära måttliga negativa konsekvenser. 
Konsekvenserna är främst kopplade till bebyggelse-
områden som föreslås i det öppna jordbruksland-
skapet.

Konsekvenser av planförslaget
Riksintressen

Källesjö innebär att öppen jordbruksmark tas i 
anspråk varmed vissa siktlinjer i landskapet kommer 
att skymmas. Då intrånget i riksintresseområdets 
ytterkant bedöms som litet samt den föreslagna 
bebyggelsen knyter an till befintlig bebyggelse i 
stort bedöms alternativet innebära en liten negativ 
konsekvens. Den föreslagna bebyggelsen väster och 
norr om Hedeskoga, som angränsar till riksintres-
seområdet, bedöms innebära desto större påverkan 
på riksintresset. Byggnationen bedöms innebära 
ett stort intrång med förändrade utblickar i det 
öppna jordbrukslandskapet i direkt anslutning till 
det storskaliga backlandskapet kring Bjärsjöholm, 
som utgör en av riksintressets värdekärnor. Konse-
kvensen bedöms som måttlig till stor beroende på 
bebyggelsens utformning. Då den föreslagna bebyg-
gelsen i Hedeskoga lokaliseras främst väster om or-
ten bedöms påverkan på riksintresset för naturvård 
Bussjöområdet (N 78) nordost om Hedeskoga, som 
också utgörs av backlandskap, mindre och konse-
kvensen därmed som liten.

Planområdet omfattas till stor del av riksintresse 
för kustzon. Den föreslagna utbyggnaden inom 
planområdet sker huvudsakligen i anslutning till 
befintlig bebyggelse, inåt land. Negativa konsekven-
ser bedöms kunna uppstå till följd av exploatering 
främst i anslutning till det öppna jordbrukslandska-
pet, exempelvis vid Hedeskoga. Om bebyggelsens 
utformning, placering och skala anpassas till det 
landskapet bedöms nollalternativet inte skada na-
tur- och kulturvärden inom planområdet påtagligt 
varmed intrånget i riksintresset för kustzon bedöms 
som godtagbart.

Inga Natura 2000-områden bedöms påverkas nega-
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En utbyggnad enligt planförslaget medför påverkan 
på fler riksintresseområden för naturvård än nollal-
ternativet.

Även utbyggnaden enligt planförslaget medför 
intrång i området utpekat som riksintresse för 
naturvård Bjärsjöholm – Marsvinsholmsområdet 
(N 79). Förslaget innebär dock ingen ytterligare ex-
ploatering väster om Källesjö, som i nollalternativet, 
utan endast utbyggnad i Västra Sjöstaden, varmed 
konsekvensen bedöms som liten. Däremot är den 
föreslagna bostadsbebyggelsen i Hedeskoga betyd-
ligt mindre i sin omfattning än i nollalternativet, 
dessutom i direkt anslutning till ortens södra sida 
och inte ute i det öppna landskapet, varmed ingen 
konsekvens bedöms uppstå. Däremot, beroende 
på utformning och skala, går det inte att utesluta 
att verksamhetsområdet i anslutning till befintliga 
avfallsanläggningen, norr om Hedeskoga, kan inne-
bära en viss påverkan på riksintresset. Konsekvensen 
bedöms emellertid bli liten då området mellan ex-
ploateringen och riksintresset helt eller delvis redan 
är i anspråktaget för avfallsanläggningen samt att 
det i området finns flertal storskaliga vindkraftverk. 
Verksamhetsområdet bedöms eventuellt även kunna 
innebära en viss negativ konsekvens för riksin-
tresseområdet ”Bussjöområdet” (N 78) öster om 
exploateringsområdet beroende på hur byggnader 
lokaliseras och utformas. Ett mindre område kring 
avfallsstationen har markerats som ”Nytt område 
för verksamheter” och placering har gjorts bl.a. 
utifrån att öka avståndet till dammarna med dess 
biotoper i norr. Resten av området är markerat som 
”Utredningsområde”.

Den planerade utbyggnaden kring Öja tangerar 

för kustzon. Den föreslagna utbyggnaden inom 
planområdet, så som i nollalternativet, sker huvud-
sakligen i anslutning till befintlig bebyggelse, inåt 
land. Negativa konsekvenser bedöms kunna uppstå 
till följd av exploatering i anslutning till det öppna 
jordbrukslandskapet, främst vid Öja. Om bebyggel-
sens utformning, placering och skala anpassas till 
landskapet bedöms planförslaget inte skada na-
tur- och kulturvärden inom planområdet påtagligt 
varmed intrånget i riksintresset för kustzon bedöms 
som godtagbart.

Inga Natura 2000-områden påverkas negativt av 
planförslaget.

Regionala intressen
Planområdets västra del, som omfattas av riksin-
tresseområdet för naturvård Bjärsjöholm – Mar-
svinsholmsområdet (N 79), utgör även det i 
länsstyrelsens naturvårdsprogram utpekade området 
”Backlandskapet V Nöbbelöv – Vallösa – Mar-
svinsholm – Bjäresjö”. För konsekvenser se beskriv-
ning av riksintressen ovan.

Den föreslagna bebyggelsen inom Kasernområdet 
medföra negativa konsekvenser för de utpekade 
intressena i sandskogen.

Delar av området vid Bingofältet berörs av utökat 
strandskydd, men kommunen har överklagat läns-
styrelsens beslut.

Övriga intressen
Vid en eventuell påverkan på biotopskyddade 
objekt och/eller fridlysta arter, exempelvis trädrader, 
märgelgravar, diken, dammar etc samt exempelvis 

riksintresset för naturvård ”Bussjöområdet” i ut-
byggnadsområdets nordvästra hörna. Trots att ingen 
exploatering sker inom riksintresseområdet bedöms 
utbyggnaden kunna innebära en måttlig negativ 
konsekvens genom att öppen jordbruksmark i an-
slutning till det riksintressanta böljande landskapet 
tas i anspråk och siktlinjer i landskapet försvinner. 
Detta gäller framförallt om höga flerfamiljshus 
byggs i området.

Planförslaget, till skillnad från nollalternativet, med-
för att hamnen delvis flyttas från dagens läge till 
yttre hamnen. Avståndet från hamnen till områden 
som omfattas av riksintresse för naturvården, natur-
reservat samt Natura 2000 bedöms vara så långt att 
dessa intresseområden inte bedöms påverkas direkt 
av flytt av hamnverksamheten. Flytten bedöms inte 
heller medföra någon större risk för att den marina 
miljön utanför hamnområdet kommer att påverkas 
negativt om rening och avstängningsmöjlighet för 
dagvatten kommer att finnas. Muddermassor från 
hamnen har tidigare haft låga föroreningshalter 
varmed deponering av dessa inte bedöms påverka 
omgivande miljö nämnvärt. Vidare bedöms inte 
heller en flytt av hamnverksamheten innebära bety-
dande negativa konsekvenser för djurlivet i allmän-
het eller för de i området potentiellt förekommande 
rödlistade arterna. För att minimera risken för 
påverkan på djurlivet och organismer till följd av 
grumling under byggtiden kan åtgärder vidtas samt 
arbetena i vatten styras till en period då den biolo-
giska produktionen är låg. Allt byggande i vatten 
kräver dessutom tillstånd till vattenverksamhet, som 
hanteras av Mark- och miljödomstolen.

Planområdet omfattas till största del av riksintresse 
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groddjur, måste dispens sökas.

Inom exploateringsområdet i Öja föreslås en park 
som kopplar till det av kommunen utpekade viktiga 
rekreations- och strövområdet ”Dag Hammar-
skölds park och våtmarkerna norr om Källesjö” 
samt slottsparken. Parken bedöms medföra positiva 
konsekvenser för naturmiljön då den utökar den 
befintliga spridningskorridoren mot nordost och 
bidrar till ökad biologisk mångfald i området.

Sammantaget bedöms planförslaget vid full ut-
byggnad innebära måttliga konsekvenser. Konse-
kvenserna, som främst är kopplade till påverkan 
på riksintressena i det öppna jordbrukslandskapet, 
bedöms motsvarande som i nollalternativet. Skillna-
den är lokaliseringen av exploateringen som medför 
påverkan.

Kulturmiljö
Konsekvenser av nollalternativet
Riksintressen
Två riksintressen för kulturmiljön berörs av nol-
lalternativet; Ystad (M:K 167) och Bjärsjöholm - 
Balkåkra – Skårby (M:K 160). 

Riksintresset Ystad (M:K 167) påverkas av mindre 
spridda förtätningar i centrum där effekten kan bli 
vissa nybyggnader samt ingrepp i fornlämningen 
Ystads medeltida kulturlager. Konsekvenserna beror 
på placering, skala och utformning men bedöms 
bli små då påverkan är liten samt att ”förändringar 
skall anpassas till den befintliga miljön i fråga om 
skala och utformning” och det finns bevarandepro-
gram som kan styra dessa förändringar. 

En relativt stor nybyggnation föreslås i Västra 

Regionala intressen
Dammhejdan ligger inom det regionala intresset 
Ystad. I Dammhejdan föreslås en förtätning i form 
av ett grönt bostadsområde på mark som tidigare 
var plantskola och här finns också en ålderdomlig 
bebyggelse i form av bostadshus och uthus samt 
landskap. Förtätningen får som effekt att områdets 
karaktär förändras och värdena minskar. Konse-
kvenserna beror på omfattning, placering, skala 
och utformning men bedöms som måttliga då 
bevarandeprogram eller byggnadsordning saknas för 
området. 

Kv Tankbåten ligger inom följande regionala 
intressen; Grevebanan Malmö-Ystad Järnväg, 
Skånelinjen/Per-Albin-linjen, Landsvägen Trelle-
borg-Ystad-Simrishamn-Brösarp, samt Ystad. Nol-
lalternativet bedöms innebära obefintliga till små 
konsekvenser då det är en mindre påverkan med 
ringa effekter för de regionala intressenas specifika 
värden. 

Nollalternativet medför en omvandling av det 
gamla industriområdet mellan Surbrunnsgatan och 
Dragongatan till blandad stadsbebyggelse, dock 
föreslås ej bostäder närmast Dragongatan. Industri-
området ligger inom det regionala intresset Ystad. I 
området finns några äldre byggnader och strukturer, 
exempelvis järnvägen. Omvandlingen medför att 
områdets karaktär förändras och att kulturvärden 
kan förloras. Konsekvenserna beror på möjligheter-
na att bevara värden och strukturer samt ny bebyg-
gelses skala och utformning. Då bevarandeprogram/
byggnadsordning saknas bedöms konsekvenserna 
bli måttliga. 

Sjöstaden, som i den västra delen ingår i riksintres-
seområdet Bjärsjöholm - Balkåkra – Skårby (M:K 
160). Effekterna blir att historiskt brukad mark 
bebyggs och att fornlämningar främst i form av 
boplatser grävs bort. Då effekterna inte berör någon 
större del av riksintressets kärnvärden bedöms 
konsekvenserna bli små. Vidare föreslås en mindre 
förtätning av fiskeläget Klintholmen vid Lilleskog. 
Fiskeläget nämns ej i riksintressebeskrivningen. 
Effekterna beror på ny bebyggelses skala och ut-
formning och för dessa anges i översiktsplanen att 
de ”bör utformas med hänsyn till befintlig bebyg-
gelse”. Då det anges som bör och inte skall samt då 
bevarandeprogram eller liknande saknas bedöms 
konsekvenserna bli små till måttliga.   

I västra delen av Källesjö berörs riksintressets östli-
gaste del genom att historiskt brukad mark bebyggs. 
Konsekvenserna beror på omfattning, skala och 
utformning men bedöms som små då riksintressets 
värde här främst handlar om Källesjö gård. Påver-
kan på riksintresset minskar om den äldre bebyg-
gelsen, statarlängan och förmansbostaden, utmed 
norra sidan av E65 bevaras. Förtätningen i nordös-
tra Källesjö ligger ej inom riksintresset och bedöms 
ej heller påverka detta. I närheten finns en fornläm-
ning i form av en hög. 

I Hedeskoga föreslås ett större utbyggnadsområde, 
i väster inom riksintresse Bjärsjöholm - Balkåkra 
– Skårby (M:K 160), i ett öppet landskap och 
fornlämningsrikt område, bland annat Bonnhögen. 
Effekterna blir att betydande fornlämningar får tas 
bort och att historiskt brukad mark bebyggs. Kon-
sekvenserna bedöms bli måttliga till stora beroende 
på bebyggelsens placering, skala och utformning.
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Lokala och övriga intressen
Inom området norr om Kristianstadsrondellen, 
föreslås ett större utbyggnadsområde på båda sidor 
om Bussjövägen. Området är ett öppet och böljan-
de landskap samt fornlämningsrikt. Konsekvenserna 
bedöms som måttliga till stora och beror på place-
ring, omfattning, skala och utformning.

I Öja by sker en viss försiktig komplettering av den 
gamla bymiljön. Öja bytomt är en fornlämning. 
Konsekvenserna bedöms som små till måttliga och 
beror på placering, omfattning, skala och utform-
ning. 

Sammantaget bedöms nollalternativet i sin helhet 
inom planområdet innebära i huvudsak små till 
måttliga negativa konsekvenser för kulturmiljön. 
Konsekvenserna beror till stor del på exploateringar-
nas omfattning, skala och utformning samt tillgång 
till bevarandeprogram/byggnadsordning eller annat 
som kan ge kunskap om befintliga värden och styra 
förändringar. Risk för stora negativa konsekvenser 
finns för exploateringsområdena; Hedeskoga och 
området norr om Kristianstadsrondellen. 

Konsekvenser av planförslaget
Riksintressen
Planförslaget, liksom nollalternativet, berör två om-
råden av riksintresse för kulturmiljön; Ystad (M:K 
167) och Bjärsjöholm - Balkåkra – Skårby (M:K 
160).

Konsekvenserna av de i planförslaget utpekade 
mindre spridda förtätningarna i centrum bedöms 
bli motsvararande de i nollalternativet, varmed 

berör följande regionala intressen; Grevebanan 
Malmö-Ystad Järnväg, Skånelinjen/Per-Albin-lin-
jen, Landsvägen Trelleborg-Ystad-Simrishamn-Brö-
sarp samt Ystad. Effekterna beror på möjligheterna 
att bevara befintlig bebyggelse samt anpassning av 
tillkommande bebyggelses skala och utformning. 
Då bevarandeprogram saknas för Västra hamnom-
rådet bedöms konsekvenserna kunna bli måttliga 
till stora.
Kv. Tankbåten som i den kommunövergripande 
översiktsplanen var tänkt att bebyggas med 50 
lägenheter, är inte längre aktuellt för ytterligare 
bostadsbebyggelse.

Omvandling av gamla industriområdet mellan 
Surbrunnsgatan och Dragongatan till blandad 
stadsbebyggelse föreslås, dock ej bostäder närmast 
Dragongatan. Industriområdet ligger inom det 
regionala intresset Ystad. I området finns några 
äldre byggnader och strukturer, exempelvis järn-
vägen. Omvandlingen medför att områdets karak-
tär förändras och att kulturvärden kan förloras. 
Konsekvenserna beror på möjligheterna att bevara 
värden och strukturer samt ny bebyggelses skala och 
utformning. Bevarandeprogram/byggnadsordning 
saknas men i Ramprogram för Surbrunnsområdet 
redogörs översiktligt för områdets historia och kul-
turmiljöer och konsekvenserna bedöms därför bli 
små till måttliga. 

Lokala och övriga intressen
Vid Öja anges ett större utbyggnadsområde huvud-
sakligen öster om Bussjövägen. Området utgörs av 
ett öppet landskap med fornlämningar. Konsekven-
serna bedöms som måttliga och beror på placering, 
omfattning, skala och utformning.

konsekvenserna för riksintresset Ystad (M:K 167) 
bedöms som små men beror till stor del på skala 
och utformning.

En omvandling av Västra hamnområdet till blan-
dad stadsbebyggelse föreslås. Effekterna beror på 
möjligheterna att bevara befintlig bebyggelse samt 
anpassning av tillkommande bebyggelses skala och 
utformning. Då bevarandeprogram saknas för Väs-
tra hamnområdet bedöms konsekvenserna kunna 
bli måttliga till stora.

Förtätning inom regementsområdet bedöms ge 
effekter som beror på ny bebyggelses omfattning, 
placering, skala och utformning. Området är de-
taljplanelagt med bestämmelser som tillvaratar kul-
turvärden och en byggnadsordning för regementet 
är framtagen. Därför bedöms konsekvenserna av en 
förtätning av regementet bli små till måttliga, även 
om en förtätning kräver detaljplaneändring.

Planförslaget, liksom nollalternativet, medför en 
relativt stor nybyggnation, Västra Sjöstaden, som 
i den västra delen ingår i riksintresset Bjärsjöholm 
- Balkåkra – Skårby (M:K 160). Konsekvenserna 
bedöms som små. 

Regionala intressen
För Dammhejdan bedöms planförslagets påverkan 
på det regionala intresset Ystad, till följd av den 
föreslagna förtätningen, bli motsvarande som i 
nollalternativet varmed konsekvensen bedöms som 
måttlig. 

En omvandling av Västra hamnområdet till blan-
dad stadsbebyggelse föreslås. Västra Hamnområdet 
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I Hedeskoga, till följd av ett mindre utbyggnadsom-
råde i ett öppet landskap, bedöms effekterna bli att 
historiskt brukad mark bebyggs. Konsekvenserna 
bedöms bli små men beror på placering, skala och 
utformning.

Sammantaget bedöms planförslaget i sin helhet 
innebära i huvudsak små till måttliga negativa 
konsekvenser för kulturmiljön. Konsekvenserna 
beror till stor del på exploateringarnas omfattning, 
skala och utformning samt tillgång till bevarande-
program/byggnadsordning eller annat som kan ge 
kunskap om befintliga värden och styra förändring-
ar. Risk för stora negativa konsekvenser finns till 
följd av exploateringen i Västra Hamnen.

Konsekvenserna bedöms som mindre än för noll-
alternativet då två av de exploateringar som tidigare 
bedömdes kunna ge stora negativa konsekvenser nu 
har ändrats. Det gäller exploateringen vid Hedesko-
ga som är betydligt mindre och inte längre berör 
vare sig riksintresset eller de omfattande fornläm-
ningarna. Exploateringsområdet i Öja (i ÖP 2005 
en del av Området norr om Kristianstadsrondellen) 
har placerats om från det böljande och fornläm-
ningsrika området väster om Bussjövägen till det 
mindre känsliga området öster om Bussjövägen. 
Området väster om Källesjö har dessutom utgått. 
Däremot har det tidigare utredningsområdet Västra 
hamnen nu planerats för blandad stadsbebyggelse 
vilket bedöms kunna ge måttliga till stora konse-
kvenser.

Buller 
Konsekvenser av nollalternativet

Sammantaget bedöms nollalternativet kunna inne-
bära måttliga till stora negativa konsekvenser om 
inte avstånden från bullerkälla till bebyggelse klaras 
alternativt åtgärder vidtas. Vid fortsatt planläggning 
av området, när mer detaljerad utformning och 
placering av husen bestäms, krävs ytterligare buller-
beräkningar för att klargöra vilka åtgärder som kan 
bli aktuella för att riktvärden för buller ska kunna 
innehållas.

Konsekvenser av planförslaget
Hamnområdet
Planförslaget innebär att samtliga fartyg på sikt 
flyttar ut till ett yttre läge i hamnen. Bullerni-
vån från hamnrelaterad verksamhet har bedömts 
från ljudutbredningskartor redovisade i Rambölls 
rapport ”Bullerutredning detaljplan Ystad Hamn, 
2011-11-30” (i rapporten redovisas bullernivån 
från både dagens hamnverksamhet och framtida 
hamnverksamhet i det nya hamnläget). Ytterligare 
information om dagens situation framgår av Bul-
lerutredning Ystad hamnutredning inför prövning 
om slutliga villkor, Ramböll 2014-05-20.

Bullernivån under nattperioden är dimensionerande 
för bullerriktvärden. I de nedan markerade område-
na 1-3 bedöms bullernivån på natten vara:
Område 1 har en ekvivalent bullernivå för nattperi-
oden omkring 50 dBA vid planerade byggnaders fa-
sader som vetter mot hamnområdet. Det är ungefär 
samma bullernivå som idag.

I Område 2 anses bullernivåerna från hamnen på-
tagligt minska när Bornholmstrafiken flyttas till ett 
yttre läge. Buller från vägtrafiken på Österleden och 

Hamnområdet
Nollalternativet innebär att hamnen blir kvar i 
befintligt läge och det är även i framtiden verksam-
heten under nattperioden som är dimensionerande 
för bullernivån och inte antalet fartygsanlöp. I 
nollalternativet planeras ingen ny bostadsbebyggelse 
i hamnens närområde. Bullerutredningen (Ramböll, 
2010) visar att prövotidsvärdet enligt miljödom 
för deras tillstånd uppfylls vid de närmast belägna 
befintliga bostäderna.
 
Förtätning vid trafikerade gator
Större utbyggnad av bostäder planeras (ÖP 2005) 
i ett antal områden i tätorten. Några områden 
ligger vid trafikerade gator. Fem gatuavsnitt där 
bostäder planeras har studerats: Malmövägen, 
Österleden, Bellevuevägen, Kristianstadsvägen 
och Dragongatan, se bild 1-5 nedan. Översiktliga 
trafikbullerberäkningar visar att nya bostadsområ-
den som planeras på kort avstånd (ca 10-30 m) från 
aktuella gatuavsnitt riskerar att överskrida riktvärdet 
för dygnsekvivalent trafikbullernivå utanför fasad 
55 dBA. Den detaljerade beskrivningen i kapitlet 
nedan som beskriver konsekvenser av planförslaget 
gäller även för nollalternativet.

För att möjliggöra nya bostäder i dessa områden 
erfordras antingen bullerskyddsåtgärder eller att 
man tillämpar Boverkets avstegsregler (Allmänna 
råd 2008:1).

Trafikökning på de ovan nämnda gatorna medför 
också att trafikbullernivån vid befintliga bostäder 
ökar något. Översiktliga bullerberäkningar visar att 
generellt uppfylls riktvärdet 65 dBA för befintliga 
bostäder. 
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järnvägstrafiken kommer att kvarstå och hamna på 
samma nivåer som för Område 3.

Område 3 får en lägre bullernivå då stora delar av 
hamnen flyttar till det nya yttre hamnläget. Den 
ekvivalenta bullernivån under natten beräknas till 
45-50 dBA efter flytt av hamnen.

Bild 1. Område 1 och 2 exponeras för buller från 
hamnverksamheten. Område 2 och 3 exponeras för 
väg- och järnvägstrafikbuller .

Under våren 2015 tog regeringen beslut om en ny 
bullerfördordning gällande spår-, väg och flygtrafik 
vid bostäder. Den nya förordningen, Förordning om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:226), 
träder i kraft den 1 juni 2015 och innebär bl.a. att 
riktvärdet utomhus för små lägenheter (högst 35 
kvm) höjs från 55 dBA till 60 dBA vid den expone-
rade sidan. Förordningen syftar till att möjliggöra 
fler smålägenheter och tillgodose bostadsbehovet 
hos unga och studenter, då små lägenheter ofta 
byggs med ett fönster och vetter fönstret mot den 

Område 2 och 3 (se bild 1 ovan) är exponerade för 
buller från hamnverksamheten i den södra delen 
av området och för trafikbuller från Österleden i 
den norra delen. Byggnader i den norra delen som 
planeras på kort avstånd från vägen exponeras för 
dygnsekvivalenta nivåer på 60-64 dBA och maxi-
malnivåer omkring 80 dBA. Slutsatsen är att nya 
bostadsbyggnader kan planeras förutsatt att avsteg 
enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 kan tillämpas. 
Detta förutsätter dock också att bullerskyddande 
byggnader kan uppföras som skydd mot bullret från 
hamnen (jämför slutsatsen ovan beträffande buller 
från hamnen).

Trafikökning på Österleden medför att trafikbul-
lernivån vid befintliga bostäder ökar något. Över-
siktliga bullerberäkningar visar att generellt uppfylls 
riktvärdet 65 dBA för befintliga bostäder.

Bild 2. Område 4 exponeras för vägtrafikbuller från 
Dragongatan.

trafikerad väg har det varit svårt att nå upp till kra-
vet om en tyst sida. 

Sammantaget, för område 1 och 2, bedöms plan-
förslaget medföra viss risk för att Naturvårdsverkets 
riktvärden för externt industribuller överskrids (åt-
minstone för nattperioden). Konsekvensen blir att 
man i kommande planering behöver beakta buller 
nogsamt och utforma och lokalisera bebyggelsen så 
att samtliga bostäder får minst hälften av sovrum-
men mot sk tysta sidor.

En möjlighet för att uppfylla riktvärdena för externt 
industribuller i område 1, 2 och 3 i hamnen kan 
vara att planera för t ex kontorsbyggnader i ”för-
sta husraden mot hamnen”. Idén med detta är att 
byggnader (som inte innehåller bostäder och därför 
har högre riktvärde) placeras som ett bullerskydd 
direkt mot hamnområdet. Bostadsbyggnaderna 
placeras sedan i det bullerskyddade läge som bildas 
bakom kontorsbyggnaderna. Exakt utformning och 
erforderlig höjd och placering av de bullerskyddan-
de byggnaderna behöver i så fall studeras i detalj.

Förtätning vid trafikerade gator
Tabell 3. Följande trafikmängder för nuläget, nolla-
lternativet och planalternativet ligger till grund för 
trafikbullerberäkningarna (Tyréns, 2014). 
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Område 4 ligger på 100 meters avstånd eller mera 
från Dragongatan och det finns befintliga byggna-
der mellan planområdet och gatan som fungerar 
som bullerskydd. Trafikbullernivåerna inom områ-
det ligger under riktvärdet 55 dBA för ekvivalentni-
vån och under 70 dBA för maximalnivån. Område 
4 uppfyller huvudregel för trafikbuller och lämpar 
sig väl för nya bostäder. 

Trafikökning på Dragongatan medför att trafikbul-
lernivån vid befintliga bostäder ökar något. Över-
siktliga bullerberäkningar visar att generellt uppfylls 
riktvärdet 65 dBA för befintliga bostäder som i den 
norra delen är belägna intill gatan.

Bild 3. Område 5 exponeras för vägtrafikbuller från 
Malmövägen.

Område 5 ligger på kort avstånd från Malmövägen. 
Planerade byggnader som placeras nära vägen expo-
neras för höga dygnsekvivalenta nivåer upp till ca 
65 dBA och maximalnivåer omkring 80 dBA. Läng-
re in i området är nivån lägre. Slutsatsen är att nya 

riktvärdet 65 dBA för befintliga bostäder på kort 
avstånd från gatan.

Bild 5. Område 7 exponeras för vägtrafikbuller från 
Kristianstadsvägen.

Område 7 ligger nära Kristianstadsvägen. Planerade 
byggnader som placeras nära vägen exponeras för 
dygnsekvivalenta nivåer på knappt 60 dBA och 
maximalnivåer omkring 75 dBA, d v s man uppfyl-
ler inte huvudregeln. Slutsatsen är att nya bostads-
byggnader kan planeras förutsatt att avsteg enligt 
Boverkets allmänna råd 2008:1 kan tillämpas.
Trafikökning på Kristianstadsvägen medför att 
trafikbullernivån vid befintliga bostäder ökar något. 
Översiktliga bullerberäkningar visar att generellt 
uppfylls riktvärdet 65 dBA för befintliga bostäder 
på kort avstånd från gatan.

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget medföra 
att riktvärdena för trafikbuller riskerar att över-

bostadsbyggnader kan planeras förutsatt att avsteg 
enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 kan tillämpas.
Trafikökning på Malmövägen medför att trafikbul-
lernivån vid befintliga bostäder ökar något. Över-
siktliga bullerberäkningar visar att generellt uppfylls 
riktvärdet 65 dBA för befintliga bostäder även då de 
är belägna på kort avstånd från gatan. 

Bild 4. Område 6 exponeras för vägtrafikbuller från 
Bellevuevägen.

Område 6 ligger intill Bellevuevägen. Planerade 
byggnader som placeras nära vägen exponeras för 
höga dygnsekvivalenta nivåer omkring 60 dBA och 
maximalnivåer omkring 80 dBA. Slutsatsen är att 
nya bostadsbyggnader kan planeras förutsatt att 
avsteg enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 kan 
tillämpas.

Trafikökning på Bellevuevägen medför att trafikbul-
lernivån vid befintliga bostäder ökar något. Över-
siktliga bullerberäkningar visar att generellt uppfylls 
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skridas inom vissa delar av område 2, 3, 5, 6 och 
7. Störst risk för överskridande är det i områdena 
närmast gatorna. I dessa områden kan nya bostäder 
planeras förutsatt att avsteg enligt Boverkets allmän-
na råd 2008:1 tillämpas.

Trafikökningen på gatorna medför att trafikbul-
lernivån vid befintliga bostäder ökar något. Gene-
rellt bedöms att riktvärdet 65 dBA uppfylls för de 
befintliga bostäderna.

Sammantaget bedöms planförslagets utbyggnader 
och förtätningar utmed trafikerade gator kunna 
innebära motsvarande konsekvenser som i nollal-
ternativet. Det vill säga måttliga till stora negativa 
konsekvenser om inte avstånden från bullerkälla 
till bebyggelse klaras alternativt åtgärder vidtas. Vid 
fortsatt planläggning av området, när mer detaljerad 
utformning och placering av husen bestäms, krävs 
ytterligare bullerberäkningar för att klargöra vilka 
åtgärder som kan bli aktuella för att riktvärden för 
buller ska kunna innehållas. 

Risk 
Konsekvenser av nollalternativet
Risknivån orsakad av de studerade riskkällorna 
bedöms vara ungefär den samma i nollalternativet 
som i planförslaget, dock exponeras inte lika stora 
personantal av risknivån i nollalternativet. 
Sammantaget bedöms nollalternativet innebära små 
negativa konsekvenser ur risksynpunkt.

Konsekvenser av planförslaget
Transport av farligt gods på järnvägen
Fasader på den planerade hamnnära bebyggelsen 
verkar vara placerade ca 15-30 m från närmaste 
järnvägsspår (se översiktlig skiss nedan). Med grund 

hamnsområdet (30 km/h) minskar avståndet. Det 
finns troligen goda möjligheter att vidtaga riskredu-
cerande åtgärder, och på så vis understiga kriterium 
på kortare avstånd.

Hantering av farligt gods
Fasader på den planerade hamnnära bebyggelsen 
verkar vara placerade ca 200 m från uppmarsch-
område. Kombiterminalen är belägen längre bort. 
Rangerbangården är belägen ca 150 m från ny 
bebyggelse.

Med grund i tidigare upprättade analyser och ett 
kriterium avseende individrisk om 10-6 per år 
(representerar varken ”låg” eller ”hög” risk) görs 
bedömningen att de nya bostäderna kan lokaliseras 
på föreslaget avstånd. Riskreducerande åtgärder 
bedöms ej vara aktuella till följd av denna aktivitet.
 
Spårspring samt korsande av järnvägen
Vid avsaknad av goda möjligheter att säkert passera 
järnvägen ökar risken för obehörigt spårbeträdande.
Vid obehörigt spårbeträdande är risken betydande 
för dödsfall och allvarliga skador. Hänsyn måste tas 
till detta vid utformningen av den framtida bebyg-
gelsen. Den tillkommande bebyggelsen måste kun-
na nås med en planskild vägkorsning. Det behövs 
också en eller flera planskilda GC-vägar för att nå 
de centrala delarna av Ystad. Vid stationen kan en 
planskildhet utformas som en planskild plattforms-
förbindelse. Ytterligare utredning behövs för att 
klarlägga behovet av säker passage av järnvägen. 
Behov av stängsel och annat tillträdesskydd bör tas 
hänsyn till, för att minska påkörningsrisken.

Sammantaget bedöms planförslaget innebära mått-

i tidigare upprättade analyser görs bedömningen 
att de hamnnära bostäderna bör lokaliseras på ett 
avstånd om ca 15 -35 m från järnvägen. Förutom 
att specificerat kriterium avseende individrisk ska 
understigas ska även riskmåttet samhällsrisk beräk-
nas vid en framtida detaljplan. Dessa beräkningar 
kan ge att riskreducerande åtgärder kan krävas. Det 
är också önskvärt med ett bebyggelsefritt avstånd 
om upp till ca 30 meter, för att ge robust planering. 
Om ett avstånd om 30 m upprätthålls bedöms 
planförslaget innebära måttliga konsekvenser.

PARK

PARK

HAMNTORGET

HANDELSLOOP

KOPPLINGAR

SMÅBÅTSHAMN
STRAND

UTVECKLINGSOMRÅDE

DOCKAN

YSTADS TEATER

STATIONEN

SJÖMANSGATAN

SPANIENFARARGATAN

SEGELGATAN

ÖSTERLEDEN

HAM
NGATAN

INRE HAMNEN
BORNHOLMSGATAN

FÄRJETERMINAL BORNHOLM

KALLBADHUS

STORTORGET

Skiss över del av den hamnnära bebyggelsen. Illustra-
tion: Nyréns Arkitektkontor 

Transport av farligt gods på väg
Den hamnnära bebyggelsen upprätthåller goda 
avstånd till de vägar där genomfartstransport 
med farligt gods sker. Beroende på trafiklösning 
för infart till hamnen kan bebyggelsen närmast 
infart behöva studeras närmare och åtgärder kan 
bli aktuella. Tidigare utförda beräkningar avseen-
de trafik inom hamnens område ger att det kan 
bli aktuellt med upp till ca 100 m avstånd, utan 
riskreducerande åtgärder. Vid lägre hastighet inom 
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liga negativa konsekvenser förutsatt att tillräckliga 
skyddsavstånd upprätthålls. Denna bedömning 
gäller under förutsättning att ett bebyggelsefritt 
avstånd om 30 m upprätthålls till järnvägen samt 
givet att vissa riskreducerande åtgärder vidtas. Dessa 
specificeras i framtida utredningar. Riskreduceran-
de åtgärder kan främst bli aktuella för bebyggelse 
närmast järnvägen. Om goda möjligheter att passera 
järnvägen planskilt inte anordnas samt att tillträ-
desskydd ej ses över bedöms konsekvenserna vara 
större. Konsekvenserna bedöms vara större än i 
nollalternativet. Om bostäder lokaliseras närmare 
än 30 m från järnvägen blir konsekvenserna högre, 
alternativt blir de riskreducerande åtgärderna tydligt 
begränsande för bebyggelsen.

De åtgärder som framtida utredningar i samband 
med detaljplaner skulle kunna mynna ut i bedöms 
kunna vara följande: avstängningsbar ventilation, 
obrännbar och/eller brandklassad fasad (inklusi-
ve fönster), utomhusytors lokalisering (bort från 
riskkällorna), frånvaro av balkonger i riktning mot 
riskkällan och/eller tillgång till väg ut (utrymnings-
väg) i skydd av byggnad. 

Luftkvalitet
Konsekvenser av nollalternativet
Trafik
Trafikintensiteten år 2030 vid nollalternativet har 
prognoserats (Tyréns 2014). I Figur X2 visas denna 
prognos.

Trafiken längs östra och västra infarten, längs 
infarterna E65, väg 13 och 19 samt ringleden runt 
staden (E65/väg 9) öka med ca 40% (± 5%-enhe-
ter). På Malmövägen, Bellevuevägen och det mesta 

av Sjömansgatan ökar trafiken med ca 20% medan 
trafiken på Kristinstadsgatan och i hamnen ökar 
med 35-50%. 
Luftkvalitet
Utefter de ovan nämnda trafiklederna och huvud-
gatorna finns existerande bostäder, samt planer på 
utbyggnad och förtätning, men i huvudsak i lägen 
med förhållandevis öppna gaturum och därmed 
välventilerad situation. Det bedöms att den progno-
serade trafikökningen inte innebär signifikant ökade 
halter luftföroreningar eller att MKN överskrids i 
någon punkt. 

Ett specifikt område, det i hamnen och längs Sjö-
mansgatan, är mer utsatt och under direkt inflytan-
de av både vägtrafik och fartygstrafik. Översiktliga 
beräkningar av luftkvaliteten i detta område har 
pågått parallellt med samrådet (PM Luft, Tyréns, 
2014). Den sammantagna bedömningen av luftkva-
litén i ett nollalternativ visar en viss risk för över-
skridanden av MKN för luft inom området norr 
om hamnen (den västra piren). 

Konsekvenser av planförslaget
Trafik
I planalternativet förändras en del trafikalstrande 
förutsättningar och en prognos för detta, för år 
2030, har tagits fram (Tyréns 2014). I Figur X3 
visas denna prognos.

Trafikökningen i jämförelse med nuläget blir något 
mindre än i nollalternativet. Längs östra och västra 
infarten, längs infarterna E65, väg 13 och 19 samt 
ringleden runt staden (E65/väg 9) ökar trafiken till 
2030 med ca 37% (± 5%-enheter). På Malmövä-
gen, Bellevuevägen och det mesta av Sjömansgatan 

ökar trafiken med ca 17% medan trafiken på Krist-
instadsgatan och i hamnen ökar i stort sett är i pari-
tet med nollalternativet. Ställt mot dessa prognoser 
har trafikintensiteten de senaste åren minskat.

Luftkvalitet
Planalternativet innehåller en hel del nya bostäder 
i områden som angränsar till trafiklederna och hu-
vudgatorna. På samma sätt som för nollalternativet 
bedöms dock varken förtätningen eller den något 
mindre trafikökningen innebära några signifikant 
ökande halter luftföroreningar eller att MKN över-
skrids i någon punkt. 

Området för expolatering i hamnen är dock mer 
utsatt och under direkt inflytande av både vägtrafik 
och fartygstrafiken, även efter omlokalisering av 
stora delar av hamnverksamheten.

De översiktliga beräkningarna av luftkvaliteten i 
detta område som gjorts under samrådet, visar att 
om Polentrafiken flyttas till den yttre hamnen i 
enlighet med planförslaget, blir situationen något 
bättre än nollalternativet. Beräkningarna indikerar 
att MKN klaras i hela området. Om även Born-
holmstrafiken flyttar ut borde därmed situationen 
bli än bättre än i nollalternativet.

Förorenad mark 
Konsekvenser av nollalternativet
Inom planområdet finns ett antal platser med kända 
markföroreningar där en mer noggrann provtag-
ning blir aktuell inför kommande exploateringar. 
Exempelvis kan Surbrunnsområdet, Värnpliktspar-
keringen och områden i Hamnen nämnas. Vid den 
gamla plantskolan, Dammhejdan, har miljöteknisk 
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Figur X2. Prognoserade trafikflöden nollalternativet som ÅDT (ÅrsmedeDygnsTrafik) [fordon/
dygn], för år 2030. Handskrivna röda siffror avser andelen tung trafik i %.

Figur X3. Prognoserade trafikflöden planförslaget som ÅDT (ÅrsmedeDygnsTrafik) [fordon/
dygn], för år 2030, blå siffror. Röda siffror avser andelen tung trafik i %.

markundersökning utförts under 2014. Grundvatt-
net är påverkat av bekämpningsmedel men marken 
i övrigt visar inte tecken på att vara förorenad. Prov-
tagningar inom de olika områdena får utvisa vilka 
föroreningshalter som föreligger och vilka åtgärder 
som är lämpliga. Sanering för att klara Naturvårds-
verkets generella riktvärdesnivåer för olika typer av 
exploatering bedöms bli den mest troliga åtgärden. 
Att förorenade massor avlägsnas och tas om hand 
på föreskrivet sätt bedöms innebära en positiv 
effekt i och med att de nuvarande exponerings- och 
spridningsrisker minskar och massorna kan hanteras 
under kontrollerade former. 

Sammantaget bedöms nollalternativet innebära 
positiva konsekvenser till följd av de saneringar som 
troligen blir aktuella, vilket gör att föroreningar 
plockas bort från miljön och risken för en okontrol-
lerad spridning av föroreningar minskar.

Konsekvenser av planförslaget
Effekterna av planförslaget kan förväntas bli po-
sitiva till följd av att provtagning och sanering av 
markföroreningar troligen blir aktuellt i ett flertal 
områden. Utöver de områden som nämnts för 
nollalternativet blir även utbyggnaden av bostäder 
i hamnen samt utflytten av stora delar av hamn-
verksamheten aktuell i planförslaget. Detta bedöms 
påskynda sanering av eventuella föroreningar som 
kan finnas i dessa områden.

En utbyggnad av hamnen medför även arbeten i 
vatten, exempelvis muddring. Muddermassor från 
rensmuddring i hamnen har tidigare visat sig inne-
hålla låga halter av föroreningar. Risken för sprid-
ning av föroreningar vid muddring och mudder-
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deponering bedömdes därför som marginell. Alla 
arbeten i vatten kräver dessutom separat tillstånd till 
vattenverksamhet som prövas i Mark- och miljö-
domstolen. 

Sammantaget bedöms planförslaget innebära positi-
va konsekvenser till följd av de saneringar som troli-
gen blir aktuella, vilket gör att föroreningar plockas 
bort från miljön och risken för en okontrollerad 
spridning av föroreningar minskar. Konsekvenserna 
av planförslaget kan förväntas bli något mer positiva 
än i nollalternativet, främst till följd av utbyggna-
den av bostäder i hamnen samt utflytten av stora 
delar av hamnverksamheten.

Hushållning med jordbruksmark
Konsekvenser av nollalternativet
Utbyggnad enligt nollalternativet beräknas innebära 
att ca 158 ha jordbruksmark tas i anspråk inom 
planområdet för utbyggnad av bostäder, verksamhe-
ter mm. Jordbruksmarken är av klass 8-9 (10 är den 
högsta klassen). Intrånget utgör till stora delar ett 
irreversibelt anspråktagande av jordbruksmarken, 
vilket innebär en negativ konsekvens för hushåll-
ning med den naturresurs som jordbruksmarken 
utgör.

Den i nollalternativet planerade exploateringen av 
jordbruksmark är redovisad i kommunens över-
siktsplan (ÖP 2005) vilket innebär att kommunen 
redan i denna tagit ställning till att en utbyggnad av 
denna omfattning på jordbruksmark anses utgöra 
lämplig markanvändning. Baserat på detta bedöms 
utbyggnaden, trots anspråktagandet av jordbruk-
smark, ändå kunna accepteras.

nollalternativet bara längst ner i den sydvästra delen 
av planområdet (vid Klintholmen). Detta område 
ligger delvis inom erosionszonen där strandlinjeför-
flyttning till följd av framtida högre havsnivåer kan 
förutses och bör undvikas för exploatering såvida 
det inte planeras åtgärder.

Vid planering av strandnära bebyggelse bör en buf-
fertzon bevaras mellan bebyggelsen och havet. Om 
det finns en bred oexploaterad zon mellan strand 
och bebyggelse tillåts strand- och vegetationslinjen 
att flyttas fram och tillbaka. Det finns då även ut-
rymme för att vidta åtgärder mot långsiktig erosion. 
I områden som redan exploaterats och där kom-
munen avser att skydda kuststräckan och befästa 
kustlinjen kan exploatering ske närmre strandlinjen.
I den för planområdet genomförda klimatutred-
ningen (Sweco 2014) rekommenderas ingen fast 
lägsta grundläggningsnivå. Där förespråkas istället 
att bedömning bör göras från fall till fall, inom 
olika områden. I Ystad kommun rekommenderas 
att grundläggningsnivån studeras närmre och utreds 
i områden som:

• är belägna under +5 m,
• ligger inom ett område som identifierats som 

en lågpunkt i terrängen,
• ligger inom ett område som riskerar att erodera 

bort till följd av havsnivåhöjningen och med 
hänsyn till nuvarande erosionsförhållanden, 
eller

• ligger inom ett område med höga grundvatten-
nivåer.

För att minska belastningen på dagvattensystem 
och minska risken för översvämningar till följd av 

Konsekvenser av planförslaget
Utbyggnaden enligt planförslaget beräknas innebära 
att ca 130 ha jordbruksmark tas i anspråk, det vill 
säga något mindre än i nollalternativet. Även i plan-
förslaget är jordbruksmarken av klass 8-9 (10 är den 
högsta klassen). Konsekvensen bedöms bli negativ, 
men i stort sett motsvarande den i nollalternativet. 

En möjlig åtgärd för att minska ianspråktagandet av 
jordbruksmark skulle kunna vara att en större andel 
av den mark som avsätts som parkmark söder om 
Öja skulle kunna användas för jordbruksändamål 
även fortsättningsvis. 

Klimatpåverkan, höjda havsnivåer 
Konsekvenser av nollalternativet
Stigande havsnivåer kommer i framtiden att innebä-
ra stora utmaningar för Ystad. Inom planområdet 
kommer det bland annat innebära att höga vat-
tenstånd kan komma att orsaka omfattande över-
svämningar i bebyggda områden om skyddsåtgärder 
inte vidtas. De stigande havsnivåerna kommer även 
innebära att erosionen av stränder och kuststräck-
orna ökar. Inom planområdet kan sandstränder 
förväntas backa med upp till 60 meter om inga 
åtgärder vidtas.

Det konstateras i utredningen att på lång sikt (år 
2100) är det flera lågt liggande delar inom planom-
rådet, exempelvis hamnen och delar av Sandskogen, 
som riskerar att översvämmas. Det framgår dock 
även att redan idag är kommer vissa delar av Sand-
skogen att översvämmas vid ett 100-årshögvatten 
(se fig nedan).

Ny bostadsbebyggelse i strandnära läge planeras i 



129KAPITEL 8 - Konsekvensbeskrivning

Figur 4-6. Områden som riskerar att översvämmas vid medelvattenstånd år 2100 samt vid 100-årshögvatten idag 
och år 2100. Karta: Sweco

kraftiga regn bör kommunen vid planering av nya 
områden sträva efter att bygga robusta och flexibla 
system som har kapacitet att fördröja avrinningen, 
anpassade efter vattnets väg genom landskapet.

I Nollalternativet bör åtgärder vidtas för att skydda 
befintlig bebyggelse, infrastruktur och natur- och 
rekreationsområden mot klimatförändringens 
effekter även på kort och medellång sikt, fram till 
år 2030, som är den fördjupade översiktsplanens 
planeringshorisont. Det handlar exempelvis om 
stenskoning och sandutfyllnad (strandfodring) i 
väster för att skydda väg 9 och sandutfyllnad av 
kuststräckan vid Sandskogen. Strandpromenaden 
och klitterna vid Sandskogen bör successivt höjas 
upp för att anpassas till stigande havsnivåer.

Sammantaget, om de föreslagna åtgärderna genom-
förs, bedöms konsekvenserna i nollalternativet till 
följd av klimatpåverkan bli relativt små under den 
nu aktuella planeringshorisonten (år 2030).

Konsekvenser av planförslaget
Konsekvenserna för planförslaget bedöms i många 
delar bli desamma som i nollalternativet. De 
åtgärder och riktlinjer som anges för nollalternati-
vet gäller även för planförslaget. Det finns dock en 
väsentlig skillnad gentemot nollalternativet, vilket 
är den nu föreslagna utbyggnaden av hamnen, samt 
även en mindre förtätning vid Gjuteriområdet, 
som ligger inom område där översvämningar och 
strandlinjeförflyttning till följd av framtida högre 
havsnivåer kan förutses. 

I den genomförda klimatutredningen (Sweco 2014) 
föreslås att hamnen och centrum skyddas mot över-
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Sammantaget bedöms planförslaget, om de föreslag-
na åtgärderna genomförs, innebära små konsekven-
ser till följd av klimatpåverkan (i stort sett motsva-
rande som i nollalternativet) under den nu aktuella 
planeringshorisonten (år 2030).

Ett alternativ mot att skydda kusten mot över-
svämning är s.k. reträttområden, där havet tillåts 
breda ut sig över land. Reträttområden behöver ses 
kommunövergripande och studeras inte närmre i 
den här fördjupningen av översiktsplanen då reträt-
tområden i Ystads kommun inte är aktuella inom 
tätorten Ystad.

Avstämning mot nationella 
miljömål
Nationella miljömål
Det övergripande målet för arbetet mot en hållbar 
utveckling är att skydda människors hälsa, bevara 
den biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av 
naturresurser så att de kan nyttjas långsiktigt samt 
att skydda natur och kulturlandskap.

Riksdagen har antagit nedanstående 16 nationella 
miljökvalitetsmål. Målen beskriver de egenskaper 
som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att 
samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar.

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt
• Säker strålmiljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet

svämning i samband med den tänkta exploateringen 
av hamnområdet (se figur nedan). Den yttre raden 
med bebyggelse förläggs på mark som höjs upp för 
att skydda bakomliggande bebyggelse. Bebyggelsen 
bör höjas upp till +3,5 m för att klara ett 100-års-
högvatten år 2100 med hänsyn till de vågor som 
kan bildas inne i hamnen och en säkerhetsmarginal. 
Husen bör även utformas för att tåla viss översväm-
ning.

I den delen av hamnen som fortsatt kommer att 
ha hamnverksamhet höjs kajerna upp allteftersom 
för att anpassas till de tekniska förutsättningarna. 
Åtgärderna kan eventuellt göras i samband med re-
novering och nyanläggning av kajer i samband med 
utflyttning av hamnverksamheten.

Åtgärder på medellång sikt vid hamnen. Karta: Sweco 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Storslagen fjällmiljö
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Uppfyllelse av miljömål
De miljömål som bedöms beröras av projektet är: 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara natur-
lig försurning, Grundvatten av god kvalitet, Hav 
i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt 
odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt 
växt och djurliv.

I tabellen till höger görs en avstämning mot de berörda 
miljömålen.

Samlad bedömning
Utbyggnaden enligt planförslaget bedöms innebära 
negativa effekter och konsekvenser främst för aspek-
terna landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, buller, 
risk, luftkvalitet, samt hushållning med jordbruk-
smark.

De planerade exploateringarna kommer innebära 
relativt påtagliga förändringar av landskapsbilden 
som riskerar att ge negativa konsekvenser. Exempel-
vis föreslås stora utbyggnader av bostäder i öppna 
böljande jordbrukslandskap på flera platser, varav 
Öjaområdet är det största. Ur naturmiljösynpunkt 
bedöms utbyggnaden totalt sett innebära måttliga 
negativa konsekvenser. Konsekvenserna är främst 
kopplade till bebyggelseområden som föreslås i det 
öppna jordbrukslandskapet och som påverkar olika 
bevarandeintressen.
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Miljömål Nollalternativet Planförslaget
Begränsad klimatpåverkan, 
Frisk luft, Bara naturlig 
försurning

Luften ska vara så ren att 
människors hälsa samt natur 
eller kulturvärden inte skadas 
och halten av växthusgaser i 
atmosfären ska, i enlighet 
med FN´s ramkonvention för 
klimatförändringar, 
stabiliseras. Den försurande 
effekten av nedfall och 
markanvändning ska 
underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål.

Uppfyllelsen av målen 
motverkas genom att 
nollalternativet medför ökad 
vägtrafik. Samtidigt möjliggör 
en förtätning och en 
utbyggnad i anslutning till 
staden kopplingar till 
befintliga kollektivtrafik- samt 
gång- och cykelnät.

Uppfyllelsen av målen 
motverkas genom att 
planförslaget medför ökad 
vägtrafik Dock i något mindre 
omfattning än i 
Nollalternativet. Samtidigt 
möjliggör en förtätning och en 
utbyggnad i anslutning till 
staden kopplingar till 
befintliga kollektivtrafik- samt 
gång- och cykelnät.

Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet ska ge en säker 
och hållbar 
dricksvattenförsörjning. 

Nollalternativet bedöms inte 
påverka grundvattnet negativt 
varmed miljömålet varken 
med- eller motverkas

Planförslaget bedöms inte 
påverka grundvattnet negativt 
varmed miljömålet varken
med- eller motverkas

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård, Ett rikt 
växt- och djurliv

Målen innebär bland annat att 
kust och skärgård ska ha en 
hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden 
samt natur- och kulturvärden. 
Hotade arters populationer 
och spridningsmöjligheter 
säkerställs och arter ska 
kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation.

Bedöms varken med- eller 
motverkas

Vidare studier samt åtgärder 
kan komma att erfordras för 
att säkerställa att hotade arter 
inte ska påverkas negativt.

Bedöms varken med eller 
motverkas

Vidare studier samt åtgärder 
kan komma att erfordras för 
att säkerställa att hotade arter 
inte ska påverkas negativt.

Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets värde för 
biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som 
biologisk mångfald och 
kulturmiljövärden bevaras och 
stärks.

Målet motverkas genom att 
jordbruksmark tas i anspråk.

Målet motverkas genom att 
jordbruksmark tas i anspråk, 
dock i något mindre 
omfattning än i 
nollalternativet.

God bebyggd miljö

Bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö. 
Natur- och kulturvärden ska 
värnas och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras miljöanpassat 
och så att god hushållning 
med mark främjas.

Medverkar till målet genom 
att planen verkar för en, 
hållbar utveckling och 
därigenom till en god och 
hälsosam livsmiljö.

Miljömålet motverkas genom 
att trafikalstringen från
planområdet medför ökad 
trafik och högre bullernivåer i 
området. 

Medverkar till målet genom 
planen syftar till en långsiktig,
hållbar utveckling och 
skapandet av en god och 
hälsosam livsmiljö för alla.

Miljömålet motverkas genom 
att trafikalstringen från 
planområdet medför ökad 
trafik och högre bullernivåer i 
området.

Påverkan på kulturmiljöintressena beror till stor del 
på exploateringarnas omfattning, skala och utform-
ning. Planförslaget i sin helhet bedöms innebära i 
huvudsak små till måttliga negativa konsekvenser, 
men risk för stora negativa konsekvenser bedöms 
finnas vid exploateringsområdet Västra Hamnen. 
Att göra en inventering av kulturvärdena i hamnen 
i nu aktuell fördjupad översiktsplan skulle bli en 
alltför omfattande utredning - alternativt inte bli 
tillräckligt omfattande. Utbyggnaden av hamnom-
rådet föreslås istället föregås av ett program som 
bl.a. utreder påverkan på riksintressen, däribland 
riksintresset för kulturmiljö. Bevarandeprogram 
eller byggnadsordning bör också upprättas för 
hamnen. 

Ur bullersynpunkt bedöms utbyggnaden kunna 
innebära måttliga till stora negativa konsekvenser 
om inte avstånden från bullerkälla till bebyggelse 
klaras alternativt åtgärder vidtas. Vad gäller den 
planerade utbyggnaden av bostäder i hamnen blir 
konsekvensen att man, med dagens bullerregler, inte 
okritiskt kan uppföra nya bostäder i hamnområdet 
eftersom dagens riktlinjer för externt industribuller 
inte medger avstegsfall för nya planerade bostäder 
nära verksamheter, t ex hamnar, så som kan ske för 
trafikbuller. Bostäder i hamnen förutsätter att man 
förlägger andra, mindre känsliga verksamhetr i de 
mest bullerpåverkade områdena. Dessa byggnader 
kan sedan fungera som skydd för bostadsbebyggel-
sen.

Den riskbedömning som gjorts för utbyggnad av 
bostäder i hamnen visar att planförslaget bedöms 
innebära måttliga negativa konsekvenser förutsatt 
att tillräckliga skyddsavstånd upprätthålls samt givet 
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hamnverksamheten räknas). Denna utbyggnad 
bedöms dock innebära positiva konsekvenser på 
luftkvalitén och även positiva konsekvenser ur 
stadsbildssynpunkt då dagens siloanläggningar 
ersätts med stadsmässig bebyggelse. En utbyggnad 
av nya bostäder i centrala lägen i Ystad med tillgång 
till god kollektivtrafik bör i sig ses som en positiv 
miljöeffekt.

att vissa riskreducerande åtgärder vidtas. Riskredu-
cerande åtgärder kan främst bli aktuella för bebyg-
gelse närmast järnvägen.

Översiktliga beräkningar av luftkvaliteten visar att 
en flytt av Polentrafiken till ett yttre läge gör att 
MKN för luft klaras i hela området. Detta jäm-
fört med ett nollalternativ där kajerna ligger kvar 
i befintligt läge och en viss risk för överskridanden 
av MKN finns. Beräkningarna utgick inte från att 
Bornholmstrafiken flyttar ut men en flytt av Born-
holmstrafiken borde däremd resultera i att MKN 
för luft förbättras ytterligare i området. 

Utbyggnadsförslaget innebär att relativt stora arealer 
jordbruksmark av hög klass tas i anspråk. Intrånget 
utgör till stora delar ett irreversibelt anspråktagande, 
vilket innebär en negativ konsekvens för hushåll-
ning med den naturresurs som jordbruksmarken 
utgör. Den planerade exploateringen av jordbruk-
smark är redovisad i kommunens översiktsplan (ÖP 
2005) vilket innebär att kommunen redan i denna 
tagit ställning till att en utbyggnad av planerad 
omfattning på jordbruksmark anses utgöra lämplig 
markanvändning. Baserat på detta bedöms utbygg-
naden, trots anspråktagandet av jordbruksmark, 
ändå kunna accepteras. 

Skillnaderna i effekter och konsekvenser för de olika 
aspekterna är gentemot nollalternativet generellt 
mycket små. Den största skillnaden utgörs av den 
föreslagna utbyggnaden i hamnen. Denna utbygg-
nad riskerar (som nämnts ovan) att kunna innebära 
stora negativa konsekvenser ur kulturmiljösynpunkt 
samt att inte vara möjlig med dagens bullerregler 
för externt industribuller (till vilket buller från 
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Granskningsyttrande över fördjupning av 
översiktsplanen för Ystads kommun, "Staden 
Ystad 2030" 
 
Detta granskningsyttrande ersätter yttrande daterat 2015-09-14. 
 
Ystads kommun har översänt förslag till fördjupning av översiktsplan till 
Länsstyrelsen för granskning enligt 3 kap 7§ plan och bygglagen (SFS 2010:900, här 
hänvisad till som PBL).  
 
Under utställningstiden ska länsstyrelsen enligt 3 kap 16§ PBL avge ett 
granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska framgå om: 
• förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap Miljöbalken (MB) 
• förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap MB 

inte följs, 
• redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är 

förenlig med 7 kap 18 e § första stycket MB (strandskyddsområde), 
• sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två 

eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 
• en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors 

hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
 
Granskningsyttrandet enligt 3 kap §16 PBL ska i enlighet 3 kap § 20 PBL redovisas 
tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss 
del, ska detta anmärkas i planen. Den antagna översiktsplanen skall sedan spridas till 
sådana myndigheter och övriga som har väsentligt intresse av översiktsplanen och 
som använder den som beslutsunderlag. 

Länsstyrelsens 
gransknings-
yttrande
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Enligt 2 kap 5§ PBL ska bebyggelse och byggnadsverk vid planläggning lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till: 

 människors hälsa och säkerhet, 
 jord, berg- och vattenförhållandena, 
 möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
 möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och 
 risken för olyckor, översvämning och erosion. 

 
Enligt 3 kap 2§ PBL ska en översiktsplan ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Enligt 3 kap 4§ måste kommunen i översiktsplanen redovisa 
hur hänsyn till allmänna intressen kommer att tillgodoses vid beslut om 
användningen av mark och vattenområden. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 
och 4 kap MB anges särskilt. 
 
Av översiktsplanen ska enligt 3 kap 5§ PBL framgå: 

 Grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden, 

 Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras, 

 Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa 
gällande miljökvalitetsnormer, 

 Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer 
och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, 

 Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och 
 Sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 

kap. 18 e § första stycket miljöbalken. Lag (2014:224). 

Vidare ska översiktsplanen enligt 3 kap 6§ PBL utformas så att innebörden och 
konsekvenserna av den tydligt framgår. 

Planförslaget i sammanfattning 
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att belysa stadens utveckling i ett 
sammanhang genom att hantera behovet av nya områden för bostäder, handel och 
verksamheter, stadens grönstruktur, behovet av infrastruktur samt hamnområdets 
framtida omvandling.  
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Kommunen redovisar en ambition att omvandla det inre hamnområdet till blandad 
stadsbebyggelse och samtidigt flytta ut hamnverksamheten i ett yttre läge. Med 
bakgrund av detta pekas en omvandling av hamnen ut som en särskilt viktig fråga att 
belysa i fördjupningen. Planförslaget redovisar även exploatering utanför tätorten.  
 
Fördjupningen av översiktsplanen har ett tidsperspektiv fram till år 2030. 
Utgångspunkten för stadens utveckling är fem huvudstrategier; ”Mera Ystad”, ”Staden 
möter havet”, ” Förädla staden”, ”Stad möter land”, samt ”Klimatet förändras”.  

Länsstyrelsens ställningstagande 
Länsstyrelsen ser mycket positivt att Ystad kommun har tagit fram en ändring av den 
kommunövergripande översiktsplanen avseende utvecklingen av Ystad tätort 
inklusive hamnområdet. Staden kommer få goda möjligheter till stadsutveckling 
genom omvandlingen av hamnen med en flytt till ett yttre läge. Detta stärker Ystad 
kommun som en av regionens kärnor. Länsstyrelsen kan konstatera att 
planhandlingarna är lätta att ta till sig och de förklarar kommunens strategier och 
visioner på ett tydligt sätt. De innehåller föredömliga redovisningar av kommunens 
läge i regionen, befolkningsstatistik, resmönster m m. Länsstyrelsen saknar dock 
över lag en koppling mellan planhandlingarnas strategier, mål och visioner i relation 
och de föreslagna utbyggnadsområdena. Det kan bero på att stora delar av 
planhandlingarna består av generella beskrivningar som inte är nedbrutna på 
områdesnivå. 
 
Kommunens visioner för Ystads utveckling är ambitiösa och berör ett flertal stora 
och komplexa frågor. För att i enlighet med 3 kap 2§ PBL kunna utgöra en 
vägledning i beslut som rör användningen av mark- och vattenområden hade 
planhandlingarna behövt vara tydligare och hanterat dessa komplexa frågor på ett 
mer genomgripande sätt. I planhandlingarna hänvisas genomgående till att 
kommunen i kommande arbete med planprogram eller detaljplaneläggning kommer 
att hantera konsekvensbeskrivning av föreslagen bebyggelseutveckling och förändrad 
markanvändning. Enligt länsstyrelsen lever fördjupningen av översiktsplanen 
därmed inte upp till kraven enligt 3 kap 4-5§§ PBL angående vilka frågor planen ska 
hantera. Länsstyrelsen vill erinra om att enligt kap 5 10§ PBL utgör ett program 
inför detaljplanearbete enbart en sammanställning av detaljplanens utgångspunkter 
och mål. Länsstyrelsen ser dock att kommunen genom en aktualisering av 
översiktsplanen varje mandatperiod har möjlighet till att skapa en bra vägledning för 
efterföljande processer. 
 
Vidare anser länsstyrelsen att planhandlingarna inte uppfyller kravet att redovisa hur 
kommunen avser att tillgodose berörda riksintressen enligt 3 kap 5§ PBL. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör komplettera planhandlingarna avseende 
riksintressen före antagandet. 
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bebyggelse, under förutsättning att det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden. Planhandlingarna innehåller förslagna 
utbyggnadsområden inom riksintresse kustzon där Länsstyrelsen anser att 
exploatering inte är förenlig med 4 kap. 1§ MB. Vilka dessa är redovisas nedan. 

Synpunkter på utbyggnadsområden 

Länsstyrelse har valt att strukturera sina synpunkter utifrån utbyggnadsområdena. 
Det är endast två områden som länsstyrelsen anser ska utgå och inte genomföras 
eftersom de strider mot riksintresse kustzon. Det är område D och J. Dessa 
områden anser länsstyrelsen inte är möjliga att genomföra eftersom de strider mot 4 
kap MB.  
 
För övriga områden så avser länsstyrelsens synpunkter vad efterföljande 
detaljplaneprövningar måste redovisa och hur länsstyrelsen kommer att förhålla sig 
till frågorna vid sin tillsyn enligt 11 kap § 10 PBL.  
 
B. Hedeskoga Handlingarna redovisar inte på ett tydligt sätt behovet av att ta i 
anspråk det aktuella området för bebyggelse. Likaså saknas en redovisning av 
bortvalda alternativ, konsekvenser av utbyggnad samt konsekvenser av bortvalda 
alternativ. Områdets lokaliseringsprövning är inte tillräcklig utredd i 
planhandlingen. Om efterföljande prövningar motiverar att området tas i anspråk 
för bebyggelse så kan exploatering av området dock vara möjlig.  
 
C. Hedeskoga verksamhetsområde Länsstyrelsen kan utifrån planhandlingarna inte 
göra bedömningen att området är lämpligt utifrån dess läge och beskaffenhet. 
Handlingarna redovisar inte heller behov, bortvalda alternativ, konsekvenser av 
utbyggnad samt konsekvenser av bortvalda alternativ. Områdets 
lokaliseringsprövning är därmed inte tillräcklig utredd i planhandlingen. Det 
föreslagna området gränsar till två områden av riksintresse för naturvård N78 och 
N79 samt på lite längre avstånd Natura 2000, Bjärsjöholms ädellövskog enligt 
habitatdirektivet. Länsstyrelsen kan utifrån planhandlingarna inte se att 
utbyggnadens påverkan dessa områden. Om efterföljande prövningar motiverar att 
området tas i anspråk för bebyggelse så kan exploatering av området dock vara 
möjlig. 
 
D. Byutveckling Föreslagen bebyggelse är lokaliserad inom ett område som omfattas 
av riksintresse kustzon. Länsstyrelsen anser att denna bebyggelse inte omfattas av de 
undantag som enligt 4 kap. 1§ MB möjliggör exploatering inom riksintresse kustzon. 
Därför kan Länsstyrelsen komma att ingripa vid sin tillsyn vid efterföljande 
planläggning. 
 
Föreslagen bebyggelse är också lokaliserad på ett sådant sätt att den inte är möjlig att 
med god kollektivtrafik på ett rationellt sätt. Boende i området kan därför förväntas 
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Miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande planhandlingen brister i redovisningen av 
hur föreslagen markanvändning berör de olika riksintressenas värden. Det saknas en 
koppling mellan de ställningstaganden som görs för respektive riksintresse och 
förslagen till ny markanvändning. I flera fall bedömer Länsstyrelsen att föreslagen 
markanvändning strider mot de generella ställningstagandena för riksintressena. 
Vidare omfattar ställningstagandena i vissa fall inte samtliga värden som riksintresset 
pekar ut. Sammantaget innebär detta att efterföljande detaljplaneläggning som berör 
riksintressen kan komma att bli föremål för överprövning.  

Risk för översvämning och erosion 

Fördjupningen av översiktsplanen redovisar rekommendationer avseende 
grundläggning för nybyggnation. Länsstyrelsen bedömer att rekommendationerna i 
de flesta fall är tillräckliga för att undvika översvämning. När det gäller risken för 
erosion är vägledningen dock i viss mån otydlig. Den buffertzon som föreslås för 
strandnära bebyggelse om att bebyggelse inte planeras närmare strandlinjen än 
strandskyddssträckan plus den bedömda erosionssträckan inom 100 år ger 
visserligen god vägledning för en del områden. Rekommendationerna om att 
exploatering kan vara möjlig närmre stranden i anslutning till redan exploaterade 
områden innebär däremot att marken inte är lämplig för bebyggelse med hänsyn till 
risken för erosion.  Skälet till detta är att denna exploatering bygger på att 
kommunen avser att skydda dessa kuststräckor.  Då inga områden för kustskydd 
redovisas på plankartan och inga ställningstaganden kring hur kusten ska skyddas 
redovisas kan inte markens lämplighet enligt 2 kap 5§ PBL säkerställas. 
Grundläggande krav för kustskydd är att de ska vara preciserade, effektbeskrivna och 
genomförbara. 
 
Ställningstagandena kring översvämning och erosion är också otydliga avseende hur 
befintlig bebyggelse ska kunna användas, utvecklas och bevaras. Den vägledning som 
ges i översiktsplanen är sammantaget otillräcklig för att kunna avgöra markens 
lämplighet i anslutning till redan exploaterade områden i kommande prövningar 
avseende bygglov och detaljplaner, varför efterföljande detaljplaneläggning i vissa 
fall kan komma att bli föremål för överprövning.  
 

Exploatering inom riksintresse kustzon 

Områden som omfattas av riksintresse kustzon är enligt 4 kap. 1§ MB är med hänsyn 
till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin helhet av riksintresse. Inom 
detta riksintresseområde finns i grunden ett förbud mot ny bebyggelse. Dock finns 
undantag; ny bebyggelse kan komma tillstånd om denna kan ses som 
tätortsutveckling eller utveckling av det lokala näringslivet. Viss bebyggelse kan 
också uppföras inom riksintresse kustzon i form av komplettering av befintlig 
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vara beroende av att i hög utsträckning transportera sig med bil. Även utifrån denna 
aspekt är bebyggelsen olämplig då den motverkar miljömålet om minskad 
klimatpåverkan. 
 
E. Öja gård Föreslagen bebyggelse är lokaliserad inom ett område som omfattas av 
riksintresse kustzon. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna inte tydliggjort att 
denna bebyggelse skulle omfattas av de undantag som enligt 4 kap. 1§ MB möjliggör 
exploatering inom riksintresse kustzon. Om utbyggnaden kan betraktas som 
tätortsutveckling eller utveckling av det lokala näringslivet beror på hur och i vilken 
omfattning området tas i anspråk. Om exploateringen kan komma tillstånd i enlighet 
med 4 kap. 1§ MB behöver därför prövas vid efterföljande planläggning.  
 
För att området ska vara lämpligt att exploatera behöver det även vara möjligt att 
förse det med god kollektivtrafik. Även förutsättningarna för detta beror på hur och 
i vilken omfattning området exploateras. Således behöver även exploateringens 
påverkan på miljömålet minskad klimatpåverkan klarläggas vid efterföljande 
planläggning. 
 
G. Nytt handelsområde I planhandlingarna anger kommunen att föreslagen 
utbyggnad av handelsområdet är i linje med den handelsstrategi som ingår i 
kommunens utbyggnadsstrategi från 2011. Planhandlingarna redovisar dock inte 
tillräckligt väl motiven till att utpekad mark behöver tas i anspråk eller vilka 
konkreta behov som tillgodoses. Likaså saknas en redovisning av bortvalda 
alternativ, konsekvenser av utbyggnad, både på lokal och regional nivå, samt 
konsekvenser av bortvalda alternativ. Områdets lokaliseringsprövning är inte 
tillräcklig utredd i planhandlingen. Om efterföljande prövningar motiverar att 
området tas i anspråk för bebyggelse så kan exploatering av området dock vara 
möjlig 
 
J. Utredningsområde fritidsbebyggelse i Sandskogen Föreslagen bebyggelse är 
lokaliserad inom ett område som omfattas av riksintresse kustzon. Länsstyrelsen 
anser att denna bebyggelse inte omfattas av de undantag som enligt 4 kap. 1§ MB 
möjliggör exploatering inom riksintresse kustzon. Den föreslagna exploateringen 
berörs även riksintresse naturvård. I värdebeskrivningen för riksintresse naturvård 
anges att förutsättningen för bevarande är att befintligt nyttjande bibehålls och att 
ingen ytterligare fritidsbebyggelse tillkommer inom området. Länsstyrelsen anser att 
den föreslagna utbyggnaden av fritidsbebyggelse i Sandskogen inte är förenlig med 
något av de berörda riksintressena och kommer därför att ingripa vid sin tillsyn vid 
efterföljande planläggning. 
 
O. Tåghållplats vid bingofältet Delar av det utpekade området O är delvis beläget 
inom en lågpunkt i förhållande till omgivande mark, samt kustnära beläget inom ett 
område där erosionen sannolikt ökar vid en framtida stigande havsnivå enligt SGU: s 
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kartvisare Skånestrand. Då inte markområden för kustskydd har redovisats och 
preciserats i översiktsplanen kan marken utifrån informationen i planen inte anses 
lämplig för bebyggelse. Exploatering av området måste därför prövas i 
efterkommande bygglov eller detaljplaner. 
 
Länsstyrelsen delar Region Skånes uppfattning att det inte är lämpligt att anlägga 
ytterligare en station enligt kommunens förslag. Region Skåne är 
kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för att uttrycka kollektivtrafikens behov i 
länet. Då Region Skåne och kommunen inte är överens om järnvägens utveckling 
finns inget skäl att föra in den föreslagna stationen i fördjupningen av 
översiktsplanen. Detta skulle bli aktuellt först då det finns en samsyn hos Region 
Skåne och kommunen. 
 
P. Nytt grönområde Området berörs av riksintresse kustzon. Länsstyrelsen anser att 
utvecklingen av Nya och Västra kyrkogården kan utgöra sådan tätortsutveckling som 
omfattas av undantaget 4 kap 1§MB. 
 
Området är också beläget i anslutning till en kuststräcka med sannolikt ökad erosion 
vid en framtida stigande havsnivå. Då inte markområden för kustskydd har 
redovisats och preciserats i översiktsplanen kan marken utifrån informationen i 
planen inte anses lämplig för bebyggelse. Exploatering av området måste därför 
prövas i efterkommande bygglov eller detaljplaner. 
 
Q. Utredningsområde för bostäder längs Västerleden Området berörs av 
riksintresse kustzon. Länsstyrelsen anser att utvecklingen av området kan utgöra 
sådan tätortsutveckling som omfattas av undantaget 4 kap. 1§MB. 
 
Området är också beläget i anslutning till en kuststräcka med sannolikt ökad erosion 
vid en framtida stigande havsnivå. Då inte markområden för kustskydd har 
redovisats och preciserats i översiktsplanen kan marken utifrån informationen i 
planen inte anses lämplig för bebyggelse. Exploatering av området måste därför 
prövas i efterkommande bygglov eller detaljplaner. 
 
R, S, T, U. Hamnområdet  
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att kommunen har identifierat de olika 
processer som krävs för att möjliggöra en flytt av hamnen till ett yttre läge så att 
mark i ett centralt och stationsnära läge frigörs för exploatering. 
 
Kommunens ambitioner innebär en stor utmaning och Länsstyrelsen ser inga hinder 
till att genomföra hamnens flytt eller omvandlingen av mark som i dag utgörs av 
hamn. Dock vill Länsstyrelsen erinra om vikten av att skapa goda processer så att de 
olika efterföljande prövningarna kommer i rätt ordning och förhåller sig till varandra 
på ett bra sätt. Länsstyrelsen bedömer att översiktsplanen kommer behöva 
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De som deltagit i Länsstyrelsens beslut 
Detta beslut har fattats av t f länsöverdirektör Göran Enander med länsarkitekt 
Elisabet Weber som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
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aktualiseras allteftersom processen framskrider så att det hela tiden finns en aktuell 
översiktsplan att förhålla sig till i efterföljande prövningar. Under en lång tid 
kommer hamnområdet vara större än det finns behov av eftersom det tar tid att 
flytta alla hamnfunktioner till ett yttre läge. Det viktiga är att de olika processerna 
synkroniseras och att de sker i rätt ordning. Planhandlingarna ger inte i sin 
nuvarande utformning tillräckligt tydlig vägledning för hur efterföljande prövningar 
ska ske så att genomförandet sker i enlighet med kraven enligt plan- och bygglagen 
(PBL) och miljöbalken (MB).  
 
Länsstyrelsen kan utifrån planhandlingarna inte se att berörda riksintressen 
säkerställs vid en omvandling av nuvarande hamnområde till stadsbebyggelse då 
berörda riksintressen inte hanteras tillräckligt genomgripande. Vidare saknar 
planhandlingarna en redovisning av bortvalda alternativ, konsekvenser av utbyggnad 
samt konsekvenser av bortvalda alternativ. Därmed lever planen inte upp till kraven 
enligt 3 kap 5,6§§ PBL. För att omvandling och flytt av hamnen ska vara möjlig 
behöver efterföljande prövningar motivera att området tas i anspråk för bebyggelse 
samt redovisa att riksintressena säkerställs.  
 
Rörande riksintresse för yrkesfiske anger kommunen att riksintresset inte berörs av 
föreslagen hamnutveckling då ingen utbyggnad kommer att ske utanför befintlig 
vågbrytare. Länsstyrelsen delar inte denna bedömning. Så väl föreslagna åtgärder i 
hamnområdet som uppförandet av ny bebyggelse i anslutning till hamnen kan 
komma att påverka riksintresset negativt.  
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KOMMUNENS KOMMENTARER
Kommunen ser positivt på att länsstyrelsen delar 
kommunens uppfattning om de utvecklingsmöjlig-
heter en flytt av hamnen och en omvandling av de 
inre hamnområdena innebär för stadens utveckling. 
Vidare kan kommunen konstatera att det finns 
områden i planhandlingarna där kommunen och 
länsstyrelsen har olika syn. 

Redovisning av riksintressen
Länsstyrelsen menar att planhandlingarna inte 
uppfyller kravet att redovisa hur kommunen avser 
att tillgodose berörda riksintressen. Och att kom-
munen därför bör komplettera planhandlingarna 
avseende riksintressen före antagandet. Kommunen 
delar inte länsstyrelsens uppfattning utan menar att 
fördjupningen med tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning ska vara av översiktlig och strategisk 
karaktär. Däremot kommer riksintresse kustzon 
behandlas ytterligare i samband med att kommu-
nens syn på vad som är tätortsutveckling för staden 
Ystad utvecklas i miljökonsekvensbeskrivningen 
inför antagandet av planen, se nedan under rubri-
ken riksintresse kustzon.

Översvämning och erosion
Inför antagandet kommer avsnittet om strategin 
”Klimatet förändras” att förtydligas särskilt vad 
gäller hanteringen av erosion. I de centrala delarna 
av staden är det höjd marknivåer som kommer vara 
aktuellt och vid kusten längs Sandskogen är det 
strandfodring som kommer vara aktuellt.

Riksintresse kustzon
Kommunen menar att de utbyggnadsområden som 
föreslås inom riksintresse kustzon är tätortsutveck-
ling av staden Ystad. Inför antagandet av planen har 

kommunen komplettera och förtydligat miljökon-
sekvensbeskrivningen med ett resonemang kring 
kommunens syn på tätortsutveckling av staden 
Ystad, kopplat till ett resonemang om riksintresse 
kustzon. Kommunen hänvisar också till rappor-
ten ”Skånes kustområden ett nationallandskap”1 . I 
rapporten redovisas områden som utifrån interna-
tionella, nationella och regionala beslut och planer 
beskrivits som särskilt värdefulla. Dessa områden 
bildar värdekärnor i kustzonen. Utbyggnadsom-
rådena som föreslås i planen utgör inte några 
sådana speciella värdekärnor. Utbyggnaden söder 
om Hedeskoga tangerar ett av dessa kärnområden, 
kuststräckan Abbekås-Ystad (s 96-97 område 5). 
Kommunen tolkar det som att områdets värden av-
gränsas i samma linje som riksintressena för natur- 
och kulturmiljö. Utbyggnadsområdena som föreslås 
ligger också på norrsidan av staden, alltså bort från 
kusten och i anslutning till befintlig bebyggelse.

Alternativredovisning
Länsstyrelsen har efterfrågat en redovisning av 
alternativ till den utbyggnadsstrategi som valts. 
Olika utbyggnadsstrategier studerades under den 
tidiga dialogen som hölls som en inledning till 
planarbetet. Inför antagandet har kommunen valt 
att förtydliga de utbyggnadsstrategier som studerats 
under planarbetet. Det förtydligande resonemanget 
görs som ett komplement till miljökonsekvensbe-
skrivningen.

1 Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen i Skåne och 
Region Skåne 2001. Syftet med rapporten är bland 
annat att förtydliga värdena inom riksintresse Skåne 
längs Skånes kust. 

Kommunen och länsstyrelsen inte eniga
Länsstyrelsen menar att två områden bör utgå 
ur planen. Område J- Utredningsområde i skog/
strövområde i Sandskogen samt område D - Byut-
veckling längs Folkestorpsvägen. Kommunen delar 
Länsstyrelsens bedömning gällande område J som 
därmed utgår ur planen. 

När det gäller område D är kommunen och 
Länsstyrelsen inte överens. På längre sikt betraktar 
kommunen detta som tätortsutveckling av Ystads 
tätort. Precis som det är beskrivet i planhandlingar-
na ska byutvecklingen av de stadsnära byarna inom 
område D ses som en möjlig utveckling på lång 
sikt. Kommunen får in förfrågningar om enskild 
bebyggelse inom den stadsnära landsbygden, varför 
det är viktigt att ta ett helhetsgrepp i ett så tidigt 
skede som möjligt för att säkra en god utveckling 
i framtiden. Inför antagandet av planen kommer 
kommunen förtydliga miljökonsekvensbeskrivning-
en med ett resonemang om kommunens syn på 
tätortsutveckling av staden Ystad.

Övriga utbyggnadsområden
Område B. Kommunen delar inte länsstyrelsens 
uppfattning om att handlingarna inte på ett tydligt 
sätt redovisar behovet av att ta det aktuella områ-
det i anspråk för bebyggelse. Staden Ystad är den 
ort i kommunen som ska växa mest. Historiskt 
sett har  också bostadsbehovet och efterfrågan på 
nya bostäder varit störst i staden Ystad. Det är en 
bred målgrupp som efterfrågar bostäder i Ystad, 
och alla typer av boendeformer efterfrågas. Den 
största delen av bostadsutbyggnaden ska ske inom 
den täta staden för att hushålla med marken. Inom 
den täta staden är det främst täta strukturer i form 



140 Länsstyrelsens granskningsyttrande

av flerbostadshus och sammanbyggda hus som är 
aktuella. Möjligheten till friliggande villor inom 
den täta staden är i princip uttömd. För att möta 
den efterfrågan som finns ska en bredd av olika 
typer av bostäder kunna erbjudas i staden. En bredd 
i bostadsutbudet är också viktigt för att Ystad ska 
kunna stärka sin roll som regional kärna. Enligt 
kommunens tomtkö är efterfrågan på tomter störst 
i staden Ystad. För att klara behovet av bostäder och 
möta efterfrågan görs satsningar på stadsnära byar. 
Kommunen delar inte länsstyrelsens uppfattning 
om att redovisning av konsekvenser av utbyggnad 
saknas. 

Område C. Kommunen ställer sig frågande till att 
länsstyrelsen utifrån planhandlingarna menar att de 
inte kan göra bedömningen om området är lämp-
ligt utifrån dess läge och beskaffenhet. Kommunen 
redogör i planhandlingarna för områdets lämplighet 
utifrån att området redan är ianspråktaget av avfalls-
anläggning och vindkraftverk samt lämplighet uti-
från befintlig infrastruktur. Kommunen har också 
genomfört en geoteknisk undersökning för att visa 
på markens lämplighet, resultatet finns redovisat i 
planhandlingarna. Kommunen har också redogjort 
för svårigheten att hitta ny mark för verksamheter 
i anslutning till Ystad då staden i stora delar omges 
av olika intressen/restriktioner, som t.ex. riksintresse 
för natur- och kulturmiljö. 

Kommunen delar inte länsstyrelsens syn om att 
behovet av verksamhetsområdet inte redovisas. I 
planhandlingarna redovisas hur tillgång på mark för 
verksamheter varit i Ystad de senaste åren och hur 
försäljningstakten varit. Utifrån det framkommer 
att den mark för verksamheter som finns planlagd 

kan räcka de närmsta tio åren. Kommunens ställ-
ningstagande är att man fortsatt vill kunna erbju-
da mark för verksamheter. Detta ger att ett nytt 
område för verksamheter behöver pekas ut under 
planperioden för fördjupningen av översiktsplanen. 
Kommunen delar inte länsstyrelsens uppfattning 
om att redovisning av konsekvenser av utbyggnad 
saknas.

Inför antagandet utgår de delar av utredningsområ-
det för verksamheter som omfattar dammarna och 
naturmiljön kring dem med anledning av växt- och 
djurliv. 

Område E. Kommunen menar att utveckling av 
område E är tätortsutveckling av staden Ystad och 
att det därmed är möjligt att genomföra trots riksin-
tresse kustzon. 

Område G. Kommunen menar att motiven till att 
utpekad mark tas i anspråk redovisas i planhand-
lingarna. Bland annat redovisas att det i princip 
inte finns någon tillgång på mark för handel i Ystad 
samt att efterfrågan på sådan mark är stor. Kommu-
nen kan i dagsläget inte möta den efterfrågan som 
finns.

Område O. Enligt den klimatutredning som tagits 
fram som underlag till fördjupningen är detta 
område inte ett av de områden som riskerar att 
översvämmas till följd av höjda havsnivåer. Därmed 
har det inte föreslagits några specifika anpassnings-
åtgärder för detta område. 

Tåghållplatsen ligger kvar i planen, som en möjlig-
het för framtiden.

Område P och Q. Enligt den klimatutredning som 
tagits fram som underlag till planen för Staden 
Ystad 2030 är detta område inte ett av de områden 
som riskerar att översvämmas. Därmed föreslås inte 
några anpassningsåtgärder för detta område. 

Område R, S, T, U. Kommunens avsikt är att gå 
vidare med ett planprogram för Hamnstaden, till 
det kommer ett flertal utredningar samt en miljö-
konsekvensutredning att tas fram för att på en mer 
detaljerad nivå beskriva hur omvandlingen från 
hamnområde till blandad stadsbebyggelse ska ske. 

Kommunens bedömning är att riksintresse hamn 
kommer att stärkas i och med den utveckling som 
föreslås i fördjupningen av översiktsplanen. En 
hamnflytt är önskvärd av Ystad Hamn för att säkra 
hamnens verksamhet även i framtiden. I arbetet 
med planprogrammet kommer påverkan på riksin-
tressen att studeras närmare.
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