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2.6 LÖDERUPSOMRÅDET 2.6.1 Tätorter

Glemmingebro
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Detaljplanelagt samhälle med ca 330 invånare. Be-
byggelsen kring kyrkan omfattas av bevarandepro-
gram. I samhället fi nns skola och barnomsorg, fl e-
ra butiker, vandrarhem, verksamhetsområden och 
idrottsplats. Mark för utbyggnad av samhället har 
reserverats i öster. Det fi nns dessutom möjligheter 
att förtäta inom nuvarande bebyggelse. Närheten till 
Hörupsåsen gör att radonförhållandena måste un-
dersökas innan marken tas i anspråk för bebyggelse. 
Särskild omsorg måste ägnas utformning och gestalt-
ning av ny bebyggelse.

Ingelstorp

Samlad bebyggelse med ca 105 invånare. Hela byn 
omfattas av bevarandeprogram. Någon särskild mark 
för utbyggnad av byn är inte planerad. Inom nuva-
rande område fi nns det emellertid goda möjligheter 
till förtätning och utbyggnad. Särskild omsorg vid 
utformning och lokalisering av bebyggelse.

Hedvigsdal

Samlad bebyggelse med drygt 65 invånare. Hela 
byn omfattas av bevarandeprogram. Viss utbyggnad 
är möjlig inom byområdet, särskilt kring den gamla 

Kåseberga

Detaljplanelagt område med ca 160 invånare. En 
stor del av bebyggelsen används som fritidshus. 
Hela området är av värde för kulturmiljövården och 
omgivande marker har skydd för landskapsbilden. I 
samhället fi nns hamn för fi ske och fritidsbåtar, röke-
rier, caféer och en idrottsplats. En dispositionsplan 
från 1975 visar utbyggnaden av Kåseberga. I förhål-
lande till dispositionsplanen har utbyggnadsplanerna 
begränsats något mot väster. Innan utbyggnad sker 

Utdrag ur markanvändningskartan - Kåseberga

järnvägen. Särskild omsorg måste ägnas utformning 
och gestaltning av ny bebyggelse. Radonförekom-
sten måste undersökas innan marken tas i anspråk för 
bebyggelse.

Valleberga

Samlad bebyggelse med knappt 30 invånare. Hela 
byn omfattas av bevarandeprogram. En viss utbygg-
nad är möjlig inom nuvarande bebyggelseområde. 
Särskild omsorg måste ägnas utformning och gestalt-
ning av ny bebyggelse.

Hammar

Samlad bebyggelse med ca 15 invånare. Hela byn 
omfattas av bevarandeprogram och omgivande 
landsbygd har skydd för landskapsbilden. En mycket 
begränsad förtätning av bebyggelseområdet är möj-
lig. Särskild omsorg måste ägnas utformning och ge-
staltning av ny bebyggelse.

Peppinge

Samlad bebyggelse med 40 invånare. Stor del av 
bebyggelsen används som fritidshus. Hela byn om-
fattas av bevarandeprogram. Inom nuvarande bebyg-
gelseområde fi nns goda möjligheter till utbyggnad. 
Särskild omsorg måste ägnas utformning och gestalt-
ning av ny bebyggelse.
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måste avloppsfrågan lösas för samhället. Ett beslut 
fi nns att bygga en överföringsledning till Ystad vilket 
kommer att ge en kapacitetsökning. Särskild omsorg 
måste ägnas utformning och gestaltning av ny bebyg-
gelse. Delar av tätorten är inte detaljplanelagda vilket 
bör göras för att säkerställa bevarandet. Arbete med 
en fördjupad översiktsplan är påbörjat.

Löderup

Huvudort i Löderupsområdet. Detaljplanelagt sam-
hälle med drygt 560 invånare. Vissa delar omfattas 
av bevarandeprogram. Löderup har ett väl defi nierat 
centrum och stort utbud av servicefunktioner, som 
vårdcentral, skola, barnomsorg, samlingslokaler, 
butiker, sporthall, idrottsplats, verksamhetsområden 
etc. Det arbete med att samverka om och utveckla 
servicestrukturen i Löderup - Borrbyområdet som 
bedrivs tillsammans med Simrishamns kommun bör 
intensifi eras. 

En dispositionsplan från 1978 visar den planerade 
utbyggnaden av Löderup. I denna plan begränsas ut-
byggnadsområdena något i sydväst medan de utökas 
i nordväst. En markradonundersökning bör dock ge-
nomföras innan slutlig ställning tas till utbyggnads-
områdets omfattning. Området i norr bör reserveras 
som verksamhetsområde. I Löderup fi nns fl era mot-
stående intressen såsom kulturmiljövård, naturvård, 
jordbruk, radon i mark. Samhället lider brist på när-

strövområden. De naturområden som fi nns i närheten 
bör därför utvecklas och förädlas och en cykelväg till 
Löderups Strandband bör utredas.
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2.6.2 Fritidsbebyggelse

Löderups Strandbad

Löderups Strandbad är ett område med ca 265 fritids-
hus. Knappt 30 personer är helårsboende i området. 
Området omfattas av detaljplan. På grund av stora 
erosionsproblem utmed stranden har ett fl ertal bygg-
rätter nu ”hamnat” i vattnet. Gällande detaljplan för 
området nedanför branten skall upphävas och kom-
mer att ersättas med områdesbestämmelser som skall 
utreda hur området kan användas i framtiden. Arbetet 
pågår.

Mälarhusgården

Liten stugby intill Mälarhusgårdens konferensan-
läggning.

2.6.3 Reglerad glesbebyggelse

Ekesåkra

Området är relativt glest, platt och öppet. Inslaget av 
bebyggelse är bitvis relativt stort med en stor andel 
fritidshus. Bebyggelsetrycket är starkt. Som under-
lag för bedömning av ytterligare bebyggelse i områ-
det och för att förstärka de generella regler som gäl-
ler för glesbebyggelse är arbetet med en fördjupad 
översiktsplan igångsatt. Vid behov behöver den föl-
jas upp med detaljplan. Översiktsplanen skall utreda 

Hus vid Ekesåkra

om och i så fall hur området kan kompletteras med 
bebyggelse i begränsad omfattning. Vissa delar är 
direkt olämpliga för byggelse med hänsyn till fram-
för allt starka naturvårds- och friluftslivsintressen. 
Varje eventuell ny fastighet bör dock göras relativt 
stor, så att områdets karaktär inte förändras. Det är 
viktigt att området behåller sin öppenhet med inslag 
av jordbruksmark. Vid den fortsatta planeringen bör 
också möjligheter till inslag av vegetation studeras. 
Området på havssidan av kustvägen bör lämnas fritt 
från nya bostadstomter. All ny bebyggelse måste ut-
formas med stor omsorg och med hänsyn tagen till 
värdena i området.

2.6.4 Fritid och Rekreation

Glemmingebro

Här fi nns en skjutbana.

Ingelstorp

Här fi nns en fotbollsplan.

Löderups camping

Den befi ntliga campingplatsen inom Hagestads na-
turreservat har förlorat halva sitt område genom 
stranderosionen. Utvidgning kan inte ske på grund 
av gällande restriktioner (bl.a. Natura 2000).

Hagestad 24

Här fi nns en skjutbana.
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2.7 HÄNSYNSOMRÅDEN

Dessa områden representerar sådana intressen som 
påverkar annan markanvändning. Det kan röra sig 
om både bevarande- och exploateringsintressen. Men 
även andra företeelser som på något sätt kan vara av-
görande vid förändring eller bevarande av ett område 
behandlas här.

2.7.1 Naturhänsyn

De naturområden som inte ligger ionom områden av 
riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § Miljöbal-
ken eller har områdesskydd enligt 7 kap Miljöbalken 
eller liknande har markerats som hänsynsområden på 
kartan intill. Inom dessa områden skall stor hänsyn 
tas till naturvårdens och friluftslivets intressen vid 
förändring av pågående markanvändning. Informa-
tion om respektive område fi nns i underlagsmateria-
let.

Ystad
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På kartan intill redovisas kärnområden (stora sam-
manhängande naturområden), biotopöar och förslag 
till ekologiska korridorer. Dessa ger på grund av sin 
storlek livsbetingelser för många olika slags växt- och 
djurarter. Biotopöar är mindre naturområden, som 
ofta är rester av större sammanhängande områden. 
Dessa öar är viktiga refuger för växt- och djurarter, 
men också mer känsliga för störningar. I Ystads kom-
mun saknas i många fall de ekologiska korridorerna 
(förbindelsevägarna mellan kärnområdena och bio-
topöarna) i landskapet. Vid förändringar av markan-
vändningen, t.ex. omställning av jordbruksmark eller 
bebyggelseplanering, bör man sträva efter att skapa 
eller återupprätta ekologiska korridorer.  

De tjocka gröna linjerna på kartan är första alterna-
tiv. Dessa kan kompletteras med eller ersättas av de 
tunna gröna linjerna. Korridorerna innefattar mindre 
naturområden såsom åkerholmar, träd- och buskra-
der och vattendrag. Där naturområden helt saknas 
har förslagen lagts där det tidigare funnits samman-
bindande naturområden enligt äldre kartor.

De områden som idag utnyttjas för friluftsliv och 
rekreation utgörs av skogsmark och halvöppen be-
tesmark i kommunens norra delar samt kustområdet. 
För att öka tillgängligheten och attraktionen till dessa 
områden bör man liksom för naturområdena sträva 
efter att binda ihop dessa områden och tätorterna 

med stråk. Stråken kan ibland vara samma som för 
naturområdena. 
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2.7.2 Kulturmiljöhänsyn

I avsnitt 15 i underlagsmaterialet redovisas alla de 
områden som är särskilt värdefulla för kulturmil-
jövården. De omfattar godslandskapet, bymiljöer, 
gårdsmiljöer o.s.v. Områden eller företeelser som inte 
omfattas av annan restriktion, men som ändå har sto-
ra kulturvärden har markerats som hänsynsområden. 
Hänsynsmarkeringen på kartan intill innebär att om-
rådet har kulturmiljövärden som inte fi nns reglerade 
på annat sätt men där ändå stor hänsyn skall tas. Här 
gäller inget förbud mot ny- eller ombyggnad men ut-
formning och val av plats måste ske med mycket stor 
omsorg. Vissa områden är naturligtvis helt olämpliga 
att bebygga. Varje plats har sina förutsättningar och 
en avvägning måste göras i varje enskilt fall.

För samtliga bymiljöer som saknar skyddsbestäm-
melser i detaljplan bör områdesbestämmelser upp-
rättas.

För Ystads tätort pågår en översyn av bevarande-
programmet. Programmet kommer att omfatta all 
bebyggelse i tätorten t.o.m. 1975 och skall utgöra 
ett bärande underlag vid efterföljande planering och 
bygglovprövning. Det kommer också att utgöra ett 
sorts arkitekturprogram för tätorten.

Arbete pågår med att sockenvis ta fram bevarande-
riktlinjer för bebyggelsen och miljön på landsbygden. 
Landsbygdsmiljön och, inte minst, godslandskapet 
behöver ett starkare skydd i framtiden.

Ystad
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2.7.3 Radiomaster och torn

I kommunen fi nns ett fl ertal master och torn för olika 
former av radiokommunikation. Det fi nns stor risk 
att detta antal kommer att öka avsevärt i samband 
med utbyggnad av olika former av mobiltelefonsys-
tem. Kommunen har en mastpolicy som beskriver att 
antalet master skall minimeras genom:

• samverkan mellan olika operatörer

• användning av befi ntliga torn, byggnader och   
 kraftledningsstolpar

• anpassning till landskaps- och stadsbild

Master och byggnader högre än 20 meter eller som 
är 10 meter högre än vad gällande detaljplan tillåter 
skall vara föremål för samråd med militären.

2.7.4 Militärhänsyn

Inom de militära övningsområdena Fredriksberg och 
Kabusa förekommer skjutövningar som medför bul-
lerstörningar för omgivande marker. De bullerstörda 
områdena har markerats på kartan nedan. Detta måste 
tas till övervägande när ny bebyggelse skall prövas.

Skjutning från Kabusa sker ut mot havet. Detta med-
för att havet utanför skjutfältet måste avlysas från 
sjöfart när skjutning pågår.

Inom Ystads kommun kan det fi nnas militära anlägg-
ningar av betydelse för krigsorganisationen som kan 
påverka annan användning av mark och vatten. Såda-
na anläggningar redovisas inte av sekretesskäl. Det 

fi nns också s.k. militära samrådsområden, inom vilka 
samråd skall ske med militära företrädare innan even-
tuella tillstånd för ny  markanvändning kan utnyttjas. 
Dessa områden framgår av restriktionskartan.

Ystad
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2.7.5 Fiske

Sex områden i kommunen är av riksintresse för fi ske-
näringen (se karta). Det gäller dels fem områden i ha-
vet som är betydelsefulla för lek och uppväxt av fi sk, 
dels Krageholmssjön som hyser sällsynta fi skarter 
och har för landet unika produktionsförhållanden.

Det är väsentligt att stor restriktivitet råder mot så-
dana förändringar som kan påverka vattenkvaliteten 
eller kan medföra andra störningar på fi sket inom 
dessa områden.
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2.7.6 Vägar

På mycket lång sikt kommer sannolikt en förläng-
ning av Rv19 från St. Herrestad till E65 att behövas, 
en sorts yttre ringled. Ett sådant vägprojekt är emel-
lertid inte särskilt troligt under planperioden. Väg-
sträckan har markerats på kartan nedan för att hålla 
möjligheten öppen och som en upplysning om att 
anläggningar som kan försvåra vägutbyggnaden bör 
lokaliseras på annan plats.

På sikt kommer sannolikt också en ny sträckning av 
Rv9 mellan Trelleborg och Ystad att behövas. I över-
siktsplanen för Skurups kommun har en ny sträckning 
markerats norr om kustsamhällena. En sådan förbi-
fart är inte möjlig att genomföra i Ystads kommun 
med hänsyn till Svarte samhälle, terrängförhållanden 
och omgivande riksintressen. Överhuvudtaget är det 
inte lämpligt med hänsyn till bevarandeintressena att 
dra fram en ny väg i området mellan kusten och E65. 
Det troligaste är att genomfarten i Svarte får fi nnas 
kvar under överskådlig tid och att man istället anläg-
ger en ny förbindelse mellan Trelleborg och E65 för 
den tunga trafi ken. En sådan väg kommer att hamna 
utanför Ystads kommun.

Ystad
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2.7.7 Utredningsområde

För vissa tätorter är frågan om vilken mark som skall 
tas i anspråk för utbyggnad när all annan planlagd 
mark tagit slut ganska given. Även om denna mark 
inte kommer att behövas under planperioden kan det 
vara värdefullt att markera områdena på plankartan. 
På så sätt kan kanske felaktiga beslut om långsiktig 
markanvändning undvikas.

Utredningsområdena vid följande orter avser tärorts-
utbyggnad, Rynge, St. Herrestad, Öja, Svenstorp/St. 
Köpinge och Köpingebro, Nybrostrand och Glem-
mingebro.

Utredningsområdet norr om Sandskogen avser even-
tuell fritidsbebyggelse.

Vad utredningsområdet piren i Ystads hamn skall an-
vändas till på lång sikt är oklart.

Ystad
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2.7.8 Vattenresurser

Inom kommunen fi nns ett fl ertal större grundvatten-
täkter. Huvudvattentäkten för Ystads kommun lig-
ger emellertid i Nedraby i Tomelilla kommun. 
Grundvattentäkterna är skyddade och har ett särskilt 
skyddsområde (se restriktionskartan). Inom skydds-
området gäller vissa restriktioner för annan markan-
vändning. Flera projekt, som syftar till lokalt omhän-
dertagande och rening av ytvatten samt till reduktion 
av kväve m.m. i vattendragen, har nyligen påbörjats 
i kommunen. Dessa anläggningar kan kräva relativt 
stora markarealer. Då dessa projekt är i programsta-
diet kan inte heller dessa frågor belysas ytterligare i 
denna upplaga av översiktsplanen. Vattenskyddsom-
rådet som tillhör Stenby vattentäkt i Tomelilla kom-
mun ligger delvis i Ystads kommun.
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2.7.9 Grusfyndigheter

I underlagsmaterialet redogörs för befi ntliga grustäk-
ter inom kommunen. Det fi nns mycket som talar för 
att dessa täkter inte kommer att räcka hela planperio-
den. Länsstyrelsen har inventerat grusförekomsterna 
i länet samt gjort en värdering av de olika förekom-
sterna från naturvårdssynpunkt. I förra översiktspla-
nen utvärderades förekomsterna med utgångspunkt 
från lokala naturintressen och andra allmänna in-
tressen. Denna utvärdering bearbetades därefter i 
en särskild grushushållningsplan för kommunerna 
i sydöstra Skåne. Varje nytt grustäktsärende måste 
emellertid prövas från fall till fall med utgångspunkt 
från sina egna förutsättningar. På kartan till höger re-
dovisas sådana områden där grusbrytning eventuellt 
kan komma i fråga.

För att renovera och underhålla kommunens stränder 
kan det vara nödvändigt att hämta sand från havet. 
Utanför Sandhammaren fi nns ett mycket stort områ-
de med 109 m3 sand. Det bör vara möjligt att hämta 
sand från detta område till just detta ändamål. Det är 
frågan om mycket blygsamma mängder i förhållande 
till fyndighetens storlek.

Ystad
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2.7.10 Radon

Vid en översiktlig bedömning av jordlagren i kom-
munen har vissa områden med risk för höga radon-
värden utpekats. Detta gäller främst Hörupsåsen och 
Fyledalen, se kartan till högere. Provtagning sker 
kontinuerligt även på andra platser i kommunen. De 
halter som hittills uppmätts har inte medfört att nå-
got område bedömts som olämpligt för bebyggelse. 
Problemen har kunnat bemästras med mycket enkla 
byggtekniska åtgärder. Mätningarna bör emellertid 
fortsätta tills man fått en klar bild över radonproble-
matiken i hela kommunen.
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2.7.11 Vindkraft

Ystads kommun har antagit en policy för vindkrafts-
utbyggnad på land, ”Vindkraftspolicy för Ystads 
kommun”, antagen av kommunfullmäktige i Ystad 
2001-03-15 § 28. I policyn utpekas områden som är 
möjliga under vissa betingelser (klass 1) och områ-
den där det är mycket tveksamt och där det fordras 
ytterligare utredningar (klass 2), se kartan intill. Om-
rådena har valts ut efter noggranna överväganden 
och prioriteringar beträffande motstående intressen, 
landskapets visuella tålighet, behovet av fria avstånd 
mellan grupper av verk, naturliga landskapsrum och 
begränsningar av antal verk inom varje område. Vid 
eventuell etablering gäller dessutom restriktioner 
med hänsyn till närmiljö och säkerhet.

Kommunen har tidigare varit negativ till alla vind-
kraftsetableringar till havs. Ystads kommun vill i 
denna plan inte uttala sig generellt mot vindkrafts-
etableringar till havs. En förutsättning är dock att 
verken placeras minst 8 km från stranden, att havet 
utanför Kåsebergaåsen undantas, att verken placeras 
så att man inte upplever staketeffekt från land och att 
sjöfartens och fi skets intressen inte motverkas.

Mindre kraftverk, sådana som betjänar en större gård, 
en grupp av småhus, en växthusanläggning eller lik-
nande kan uppföras var som helst i kommunen under 

förutsättning att verken uppfyller de kriterier som 
normalt gäller vid prövning av sådana anläggningar, 
dvs. bland annat mot bakgrund av de allmänna in-
tressen som redovisas i denna plan.

Ystad
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2.7.12 Stranderosion

Kusten i Ystads kommun har under en lång följd av 
år utsatts för kraftig erosion. Vissa platser är mer ut-
satta än andra, beroende på belägenhet och beskaf-
fenhet. Dessa platser är Lilleskog, Sandskogen och 
Löderups Strandbad. Här fi nns också mycket stora 
värden i form av bebyggelse, tekniska anläggningar 
och badstränder, som riskerar att spolas ut i havet 
om ingenting görs. Frågan om man skall vidtaga åt-
gärder eller låta naturen ha sin gång har diskuterats 
länge. Ystads kommun har för sin del funnit att man 

Löderups strandbad

vill skydda de strandavsnitt där stora värden står på 
spel. Detta kommer att kosta mer pengar än vad kom-
munen själv kan klara, vilket medför att kommunen 
måste prioritera sina insatser till sådana platser där, 
från kommunal synpunkt sett, störst värden står på 
spel. Kusten i Ystad är emellertid en angelägenhet 
för hela landet. Området är bl.a. av riksintresse för 
friluftslivet. Staten bör också ta sin del av ansvaret, 
liksom de fritidsboende som berörs.

I avvaktan på att frågan får sin slutliga lösning gäl-
ler stor restriktivitet vid tillståndsgivning av anlägg-
ningar inom de erosionsutsatta områdena. Arbete har 
påbörjats med att upphäva byggrätter som idag lig-
ger i havet. Dessutom har kommunen börjat med en 
översyn av gällande planer för att bl.a. begränsa eller 
helt förhindra nybyggnad i den erosionskänsliga de-
len av området.
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3.  TILLGODOSEENDE AV   
 RIKSINTRESSEN SAMT   
 IAKTTAGANDE AV MILJÖ- 
 KVALITETSNORMER

De riksintressen som fi nns representerade i Ystads 
kommun redovisas i underlagsmaterialet. Av över-
siktsplanen skall framgå hur kommunen avser att 
tillgodose riksintressen enligt Miljöbalken (PBL 4 
kap 1 §). De statliga verkens avgränsningar av riks-
intressena är i fl era fall ganska vidlyftiga och kan inte 
anpassas till de gränser som gäller för olika markan-
vändning enligt förslag till översiktsplan. Detta inne-
bär dock ej att riksintressena skadas. I detta avsnitt 
redovisas områden som berörs av riksintressen där 
förändring av pågående markanvändning planeras.

3.1 NATURVÅRD
 (MB 3 kap. 6 §)


