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1. Mål 
Nyköpings kommun skrev den 1 september 2008 under utmaningen om 
att rädda Östersjön.  

Med deltagande i denna utmaning vill Nyköpings kommun tillsammans 
med andra aktörer runt Östersjön, stimulera till ökade insatser och belysa 
vikten av att förbättra miljösituationen i och runt Östersjön..  

Målet för Nyköpings kommuns aktiviteter är att förbättra Östersjöns 
miljötillstånd, särskilt de kustnära områdena, och verka för att fler aktörer 
ansluter sig till utmaningen. 

2. Östersjön 
Nyköping kommun har Östersjön som en stor konkurrensfördel. Att så stor 
del av kommunen har havet inpå ger fördelar för såväl boende, som 
rekreations- och turismsynpunkt. Östersjön som resurs är idag hotad av 
framför allt övergödning som beror på människliga aktiviteter, som t ex 
avloppsvatten från samhällen, lantbruket mm. Till nya hot mot Östersjön 
hör ökningen av kemikalie- och oljetransporter, miljögifter, ny arter och 
klimatförändringen. Alla aktörer runt Östersjön står inför en tuff gemensam 
utmaning. Rädda Östersjön är ett bra initiativ för att tillsammans kunna 
öka insatser för att förbättra Östersjöns tillstånd och därmed bibehålla vår 
konkurrensfördel. 

3. Nyköpings kommuns handlingsprogram 
Nyköping kommuns åtgärder har delats in i följande ämnesområden: 
klimat, miljögifter, samhällsplanering samt information och utbildning.  

4. Handlingsprogram 
Handlingsprogrammet har en ämnesindelning med tillhörande 
åtgärdspaket, och ansvarig verksamhet. 

Finansiering av åtgärderna ryms inom redan beslutad budget, med vissa 
undantag (är särskilt färgmarkerade i följande text). Kostnaden för dessa 
är ännu inte framräknad, varför dessa åtgärder kommer att kräva särskilda 
beslut i KS innan de påbörjas.  
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4.1 Övergödning 
Övergödningen är ett allvarligt problem i kommunens del av öppna havet, längs 
kusten och i sjöarna och vattendragen i jordbruksbygderna. Övergödningen beror 
på människans verksamhet, som till exempel avloppsvattnet från samhällen, 
lantbruket, enskilda avlopp, trafiken, energiproduktionen och industrin. I 
Nyköpings kommun står jordbruket och de enskilda avloppen för en stor del av 
tillförseln av näringsämnen till Östersjön. En persons hushållsavlopp från ett 
enskilt avlopp belastar miljön med 6-8 gånger mer näringsämnen än en 
motsvarande person som är ansluten till kommunal VA-verksamhet. Åtgärder 
som att bygga ut VA nätet och därmed få bort otillräckliga enskilda avlopp är 
effektiva för att minska övergödningen. 

4.1.1 Åtgärder 
Åtgärder Ansvarig utförare Finansiering 

Ny VA-plan och 
dagvattenplan VA Inom ordinarie budget 
Utbyggnad av reningsverket 
Brandholmen   VA Inom ordinarie budget 
Strategiskt underhåll av VA 
anläggningen. Införande av 
VA-banken, ett hjälp och 
kontrollsystem VA Inom ordinarie budget 
Kustledning byggs ut till 
Lappetorp VA Inom ordinarie budget 
Tillsyn på 
gödselhanteringen inom 
jordbruket Miljöenheten Inom ordinarie budget 
Inventering av små 
avloppsanläggningar samt 
uppföljning av de som 
saknar efterföljande rening Miljöenheten Inom ordinarie budget 
Höga krav vid tillstånd för 
nya avloppsanläggningar Miljöenheten Inom ordinarie budget 
Arbeta för att få till och 
förbättra 
gemensamhetsanläggningar 
för avlopp Miljöenheten Inom ordinarie budget 
Marknadsföring av 
latrintömning för fritidsbåtar i 
hamnen  KD Handläggarstab m.fl Kräver extra resurser 
Alla nya pumpstationer 
kommer att förses med 
tvåkammarbrunnssystem VA Inom ordinarie budget 
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eller dylikt 
Omhändertagande av 
lakvatten VA Inom ordinarie budget 
Översvämningsdrabbade 
områden ses över samt 
åtgärder för att minska 
risken för översvämning tex. 
spillvattenledningar VA Inom ordinarie budget 
Tömning av latrinbrunnar på 
skärgårdsöarna för transport 
till reningsverket vid 
Brandholmen 

Renhållningen Inom ordinarie budget 

 

4.2 Klimat 
Klimat förändringen kommer med största sannolikhet öka förekomsten av 
extrema väderfenomen, varmed riskerna för översvämning ökar. Det är viktigt att 
idag planera för ett säkert och hållbart boende i framtiden.  

4.2.1 Åtgärder 
Åtgärder Ansvarig utförare Finansiering 

Översvämningskartering 
och analys 

Räddningstjänsten med 
flera Kräver extra resurser 

Översvämningssäkert 
planerande av samhället Samhällsbyggnad Inom ordinarie budget 

 

4.3 Miljögifter 
Utsläpp av farliga ämnen i Östersjön kommer främst med vatten från samhällen 
och industrier samt med avrinningsvatten. Vid sidan av dessa kommer utsläpp 
också i form av nedfall från luften. Nyköpings kommun håller på att kartlägga och 
riskklassa förorenade områden för att minska läckage av miljöfarliga ämnen. 
 

4.3.1 Åtgärder 
Åtgärder Ansvarig utförare Finansiering 

Använda effektivare Räddningstjänsten Inom ordinarie budget 
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släckmetoder/-utrustning   

Verka för sprinkling av 
befintliga anläggningar 
och krav på sprinkling i 
detaljplaner för 
industriområden, 
köpcentra och liknande 

Räddningstjänsten 
 

Inom ordinarie budget 
 

Samverka med andra 
aktörer; länsstyrelsen, 
sjöfartsverket, 
kustbevakningen, 
hamnar och industrier i 
oljeskydds-/miljöfrågor 

Räddningstjänsten, 
Samhällsbyggnad och 
Tekniska divisionen 
 

Inom ordinarie budget 
 

Alkylatbensin till 
båtmacken i Nyköping 
(Finns idag i Näverkvarn 
men inte i Nyköping) 

KD Handläggarstab 
 

Kräver extra resurser 
 

Inventering av 
förorenade områden  Miljöenheten Inom ordinarie budget 
Information om miljögifter KD Handläggarstab m.fl Inom ordinarie budget 

 

 

4.4 Samhällsplanering 
Nyköpings kommun är en attraktiv bostadsort med positiv befolkningsutveckling.. 
Ett viktigt led i samhällsutvecklingen är att ha bra planeringsunderlag. Nyköpings 
kommun har bl a som mål att ta fram en blåstrukturplan för att underlätta 
planeringsarbetet. Nyköpings kommuns skärgård är idag ett nationellt 
rekreationsområde med många besökare både på land och till havs. Skärgården 
är en viktig resurs som kommunen vill värna om, ett förslag är att inrätta marina 
reservat och i vissa delar begränsa buller.  
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4.4.1 Åtgärder 
Åtgärder Ansvarig utförare Finansiering 

Inrätta marina reservat Samhällsbyggnad Kräver extra resurser 
Använda vattendelarna 
som avgränsning för 
olika planer ex 
fördjupningsplaner Samhällsbyggnad Inom ordinarie budget 
Ta fram en 
blåstrukturplan Samhällsbyggnad Inom ordinarie budget 
Vid nybyggnationer 
kräver kommunen 
miljövänliga LOD (lokalt 
omhändertagande av 
dagvatten) lösningar Samhällsbyggnad Inom ordinarie budget 

 

 

4.5 Information och utbildning 
Nyköpings kommun vill motivera allmänheten till ett miljövänligt beteende 
genom att upplysa och informera om tillståndet i Östersjön med hjälp av bl 
a utställningar och studiebesök. Till detta föreslås att Nyköpings kommun 
deltar i internationellt miljösamarbete kopplat till utmaning rädda Östersjön 
genom UBC (Union of the Baltic Cities).  

 
 

4.5.1 Åtgärder 
Åtgärder Ansvarig utförare Finansiering 

Studiebesök på 
reningsverket  VA Inom ordinarie budget 
Hjälp till diverse 
examensarbeten VA 

Kräver främst 
arbetsinsatser 

I love Båtliv 
informationskampanj KD Handläggarstab Inom ordinarie budget 
I love Östersjön-
utställningen KD Handläggarstab Inom ordinarie budget 
Marknadsföring av 
Utmaning Rädda Marknadsföring /KD stab Kräver extra resurser 
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Östersjön 
Informationsmaterial om 
Östersjön från 
Naturvårdsverket KD Handläggarstab Inom ordinarie budget 

 

4.6 Aktiviteter 
Med utmaningskampanjen vill städerna engagera också andra instanser 
att arbeta för att förbättra Östersjöns tillstånd. Nyköpings kommun 
kommer att utmana och samarbeta med externa aktörer i olika 
sammanhang och former för att rädda Östersjön.  

4.6.1 Åtgärder 
Åtgärder Ansvarig utförare Finansiering 

Utmana externa aktörer Hållbarhetsrådet 
Kräver främst 
arbetsinsatser 

Information och 
aktiviteter under Laxens 
dag i maj Vattenmiljögruppen 

Kräver främst 
arbetsinsatser 

 

5. Styrning 
I Utmaning Rädda Östersjön ingår en övergripande styrfunktion med en 
projektledare som organisatoriskt tillhör KD handläggarstab. 

Vattenmiljögruppen är en referensgrupp och har en samordnande roll 
eftersom projektet är gränsöverskridande och berör flera kommunala 
verksamheter, exempelvis Nyköping VA, samhällsbyggnad, 
räddningstjänst. Vissa åtgärder kan också beröra externa aktörer. 

6. Tidplan  

6.1 Start- och sluttidpunkt 
Projektet startade vid KS beslut den 1 september 2008. Steg ett i projektet 
var att ta fram ett handlingsprogram med förslag till åtgärder för att 
förbättra miljötillståndet i Östersjön. 
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Handlingsprogrammet med föreslagna åtgärder som ansvariga 
verksamheter kan ska genomföra och följa upp togs i KS den 16 mars 
2009. 

Projektet Utmaning rädda Östersjön har för närvarande ingen beslutad 
fast tidsram. Däremot gäller handlingsprogrammet under perioden 2009- 
2011. 

7. Uppföljning 
Åtgärder rapporteras in till projektledaren 31 maj och 30 november varje 
år.  

Referensgruppen delges löpande under projektets gång. 

Årlig redovisning av handlingsprogrammet sker i KS samt i årsbokslutet. 
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