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Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta med planbestämmelser 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Fastighetsförteckning 

PLANERINGSUNDERLAG 
Till detaljplanen finns följande underlag: 

• Riskutredning för detaljplan – Kåseberga 14:111 m.fl. Kåseberga 
Hamn, daterad 2020-10-02 (Afry). 

 
Foton och kartor: Ystads kommun om inget annat anges. 
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SYFTE OCH BAKGRUND 
 

Syfte 
Detaljplanens syfte är att säkerställa att marken i Kåseberga hamn kan användas som fis-
kehamn, gästhamn och för näringsverksamheter som är knutna till eller har fördel av att 
ligga i hamnen. Befintliga byggnader inom planområdet säkerställs genom en byggrätt.  
 

Bakgrund 
Fiskeläget Kåseberga har en hamn som används av yrkesfiskare, fritidsfiskare och som 
gästhamn med ca 20 platser. I hamnen finns också verksamheter, bland annat butiker, 
fiskrökeri, restauranger, kiosk och servering. Det finns också service i form av bord och 
bänkar, parkeringar, toaletter, duschar och andra gästhamnsfaciliteter. Från hamnen kan 
man via en stig ta sig upp till Ale stenar. Hamnen är, liksom hela Kåseberga och Ale stenar, 
mycket välbesökt under sommarmånaderna. Antalet besökare i Kåseberga beräknas till 
drygt 700 000 per år. De flesta av dessa besöker också hamnen. 
I hamnen finns det ett antal serveringsbyggnader och uteserveringar med skjutbara glas-
partier, som har anlagts och uppförts med stöd av tidsbegränsade lov. Avsikten var att 
pröva hur de verksamheterna kunde fungera tillsammans med fisket, gästhamnen och 
besöksströmmarna. Försöket har fallit ut mycket väl, och verksamheterna ses idag som 
en uppskattad och önskad del av hamnen. För att göra det möjligt att behålla verksam-
heterna och ge permanenta bygglov så behöver detaljplanen göras om. 
 

Planprocessen 
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010:900. 

Planarbetet bedrivs med standardförfarande, eftersom planförslaget är förenligt med 
översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor bety-
delse och inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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SAMMANFATTNING/HUVUDDRAG 
 

Områdets gestaltning och disposition (allmänt) 
Planområdet är bebyggt med kök och uteserveringar tillhörande Rökeriet och Café & 
bistro. Planen medger användningen hamn V1 – Småbåtshamn. Prickmark tas bort från 
nu gällande plan för att möjliggöra permanenta byggnader på platsen.  
 

Föreslagna åtgärder (sammanfattning) 
 
Planen innefattar: 

• Kvartersmark för (V1) – Småbåtshamn  

• (W) – Vattenområde 

• Upphävande av strandskydd inom kvartersmark för småbåtshamn  
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Planområdet 
Planområdets läge och avgränsning 
Hamnen ligger vid havet i södra delen av Kåseberga och strax öster om Ale stenar. Plan-
området ligger på hamnplan och innefattar även en del av havet i syd. Det aktuella plan-
området omfattar ca 5077 kvadratmeter mark inklusive ett mindre vattenområde. 
 
Avgränsningen av planområdet har valts så att endast det området av hamnplan som idag 
är bebyggt men saknar byggrätt tas med. Ett område längs kustlinjen och en bit ut i vattnet 
tas också med för att möjliggöra och underlätta byggnation av kustskydd.  
 

 
Planområde markerat på ortofoto.  

 
 

Markägoförhållanden 
Planområdet ligger inom fastigheten Kåseberga 14:111 som ägs av Ystads kommun.  
 

Markanvändning 
Hamnen i Kåseberga används som fiskehamn, gästhamn och för näringsverksamheter 
som är knutna till eller har fördel av att ligga i hamnen. Hamnen är ett besöksmål för 
turister och besökare, och erbjuder butiker, restauranger, serveringar, parkeringsplatser, 
offentliga toaletter och annan service. 
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Marken mot havet är hårdgjord och körbar, med en smal remsa av stenig/sandig strand i 
den södra delen. Byggnaderna avskiljer hamnplanen från den sandiga backen i nordväst 
som är bevuxen med gräs och örter. Marken på hamnplanen ligger mellan 1–3 meter över 
havet. Åsen lutar brant mot nordväst och når som högst 13 meter över havet. Avrinningen 
från området är av naturliga skäl mycket god. 
 

 
Befintlig bebyggelse inom planområdet.  

 
 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 2030 

I Ystads kommun finns många områden med mycket höga naturvärden, både i ett kom-
munalt, regionalt och nationellt perspektiv. Den välbesökta Kåsebergaåsen är ett fram-
trädande inslag i landskapet och tillsammans med det närmaste omlandet saknar områ-
det motstycke i Sverige. 
 
Kåseberga är möjligtvis kommunens mest populära turistresemål med uppemot 700 000 
besökare årligen. Ales stenar, bymiljön och fiskehamnen kännetecknar byn. I byn finns 
13 ursprungliga korsvirkeshus, som under 1800-talet flyttades upp i byn från sluttningarna 
vid havet. Sjöräddningsstationerna från 40-talet är av kulturhistoriskt intresse. Angrän-
sande till orten finns en rik flora och fauna som omfattas av ett Natura 2000-område vilket 
också är naturvårdsområde. Kåsebergaåsen och havet ger orten dess fysiska karaktär.  
 
Kommunen ska ta tillvara den tillgång som orterna utgör för besöksnäringen i kommunen 
och verka för att stärka orternas funktion som säsongsorter. Att ändra detaljplanen för att 
ge byggrätt för mindre, enklare byggnader tillhörande de uteserveringar som finns söder 
om Ahls väg bedöms som förenligt med översiktsplanen. Uteserveringarna är en del av 
hamn- och fiskeverksamheten. Uteserveringarna kan också medge tillfälliga evenemang, 
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som musikkvällar, festarrangemang och liknande. Uteserveringarna är placerade vid den 
del av hamnplanen som inte har en ordentlig kaj. Kajlägena ligger kring hamnpirarna och 
inne i hamnbassängen, och de lägena är inte aktuella för bebyggelse.  
 

Detaljplaner, områdesbestämmelser 
Planområdet omfattas av Stadsplan för Valleberga 14:111 m.fl. fastigheter, fastställd 1984-02-
21 och omfattar större delen av hamnen. Detaljplanen föreslås fortsätta gälla med undan-
tag för det området som tas med i denna detaljplan. Stadsplanen gäller som detaljplan, 
men har ingen återstående genomförandetid. Marken inom planområdet utgörs av kvar-
tersmark för hamnändamål. Marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik, och marken 
får inte bebyggas. Mark vid nuvarande vändplats ska vara tillgänglig för allmän körtrafik. 
Byggrätt finns för Sjöräddningsmuseet som också har bestämmelsen q1, vilket betyder 
Kulturhistorisk miljö. Byggrätt finns också för hamnbodarna, som har bestämmelsen q2, vil-
ket betyder Särskild miljöhänsyn. 
 

 
Stadsplan för Valleberga 14:111 m.fl. fastigheter, fastställd 1984-02-21. 

 
 

Program, inventeringar m.m. 
Ystads kommun har antagit ett strategiskt mål om att stimulera och utveckla turism och 
näringsliv, och ett om ett bärkraftigt och hållbart näringsliv. Kåseberga hamn är en särskilt 
viktig plats för besöksnäringen i kommunen, och att skapa goda förutsättningar för nä-
ringsverksamheter i hamnen är ett sätt att arbeta för måluppfyllnad.  
 
Ystads kommuns Policy för förvaltning och skydd av kusten (antagen av Kommunfull-
mäktige 2008-09-18) anger kommunens förhållningssätt för fysisk planering. Följande 
ställningstaganden är tillämpliga för det aktuella planuppdraget:  
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• Hänsyn ska tas till klimatförändringarnas effekter genom att, så långt det är möj-
ligt, planlägga utvecklingen av befintlig bebyggelse så att risken för skador orsa-
kade av erosion och översvämning minimeras.  

• När det gäller planläggning av ny och utveckling av befintlig bebyggelse ska hän-
syn tas till grundvattennivån och klimatförändringarnas effekter på densamma.  

 
Småbåtshamnar måste till sin natur ligga vid strandlinjen, och området kommer därför 
att ligga i riskzonen för översvämningar, erosion och stigande havsnivåer. Utifrån poli-
cyn för förvaltning och skydd av kusten får istället den fysiska planeringen inriktas på att 
minimera risken för skador, ta hänsyn till risken för stigande grundvattennivåer och att 
införa regler för vilken markanvändning som kan vara lämplig inom det översvämnings-
hotade området.  
 
Enligt andra versionen av Ystads kommuns Handlingsplan för förvaltning och skydd av 
kusten (antagen av Kommunfullmäktige 2018-05-17) är kommunens strategi både på 
kort och lång sikt att säkerställa kustlinjen till skydd för viktiga samhällsfunktioner och 
Ystads stora värden i form av kulturhistoria, infrastruktur och rekreation.  
 

Riksintressen och förordningar 
Området omfattas av riksintresse för friluftsliv, riksintresse för naturvården, riksintresse 
för kustzon och riksintresse för kulturmiljövård. Åsen ovan byggnaderna ingår i ett Natura 
2000-område, och hela planområdet ingår i ett naturvårdsområde.  
Området omfattas av särskilt behov för hindersfrihet och det ligger inom influensområdet 
för bullerstörningar från närliggande skjutfält. Samråd ska ske med Försvaret i alla plan- 
och lovärenden. 

 

Riksintresse för friluftslivet (miljöbalken 3 kap. 6 §) 
Planområdet berör område av riksintresse för friluftsliv för kuststräckan Trelleborg-Ab-
bekås-Sandhammaren-Mälarhusen-Simrishamn (F17). Riksintresset utgörs av ett varierat 
kustlandskap med långa sandstränder, sanddynsområden delvis planterade med tall, be-
tesmarker och odlingslandskap. Kustområdet är bitvis mycket smalt men bedöms vara väl 
tillgängligt för allmänheten.  
 

Riksintresse för naturvården (miljöbalken 3 kap. 6 §) 
Planområdet berör område av riksintresse för naturvården, kustområdet Nybrostrand – 
Simrishamn (N72). Riksintressets värden är bland annat naturbetesmarkerna kring 
Hammars backar och det markanta åssystemet som sträcker sig mellan Hammars backar 
och Kåseberga. Inga naturbetesmarker bedöms dock påverkas av den föreslagna detalj-
planen.  
 

Riksintresse för kulturmiljövården (miljöbalken 3 kap. 6 §) 
Planområdet berör område av riksintresse för kulturmiljövården, Kåseberga (M:K173).  
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Riksintresse för kustzon (miljöbalken 4 kap. 4 §) 
Planområdet berör område av riksintresse för kustzon. Kustzonen är av riksintresse med 
hänseende till de samlade natur- och kulturvärden som finns i området, som i sin tur är 
viktiga för det rörliga friluftslivet och turismen. Bestämmelsen utgör inget hinder för ut-
veckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Bebyggelse får komma till 
stånd i form av komplettering till befintlig bebyggelse eller om det finns särskilda skäl för 
bebyggelsen, exempelvis till gagn för det rörliga friluftslivet. 
 

Natura 2000-område (miljöbalken 7 kap. 28 §) 
Planområdet ligger i anslutning till Natura 2000-område enligt habitatdirektivet 
(92/43/EEG) och fågeldirektivet (79/409/EEG). Åsen ovan byggnaderna i hamnområ-
det ingår i ett Natura 2000-område, och hela planområdet ingår i ett naturvårdsområde.  
 

Strandskyddsområde (miljöbalken 7 kap. 13 §) 
Planområdet berör strandskyddsområde. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddszonen omfattar både 
land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Den utgår från strandlinjen och sträcker 
sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Länsstyrelsen kan ut-
vidga zonen till upp till 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa nå-
got av strandskyddets syften. 
 
Enligt länsstyrelsens förordnande om strandskyddsområden i Ystads kommun 1996-12-
12 omfattas planområdet inte av strandskydd. I samband med att en ny detaljplan tas fram 
så inträder dock strandskyddet enligt lagen (1998:811) om införande av miljöbalken 10a 
§. Det innebär att ett nytt ställningstagande vad gällande strandskyddet måste göras i sam-
band med upprättandet av denna detaljplan. 
 

Miljökvalitetsnormer 
Enligt 5 kap. miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vat-
ten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller 
miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön 
(miljökvalitetsnormer). 
 
Miljökvalitetsnormerna anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor 
kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan 
belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Det finns miljökvalitetsnormer för ut-
omhusluft samt för yt- och grundvatten. 
 

Hälsa och säkerhet 
Markradon 
Ingen markradonundersökning är utförd inom planområdet. Kåseberga hamn ligger inte 
inom område med höga eller risk för höga halter av markradon.  
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Luftföroreningar  
Sedan 2017 ingår Ystads kommun i en samordnad kontroll av luftkvalitet inom samver-
kansområdet Skåne som drivs av Skånes Luftvårdsförbund. Resultaten redovisas i årliga, 
kommunspecifika rapporter. Enligt årsrapport från Skånes Luftvårdsförbund 2019 visar 
resultatet av mätningar och modellberäkningar inom kommunen att halter för samtliga 
parametrar ligger under miljökvalitetsnormen. 
 

Klimatförändringar 
Handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten 
I Kåseberga finns utmaningar kopplade till klimatförändringar. Hela hamnområdet med 
verksamheter nedanför åsen, både inom och utanför planområdet, ligger i riskzonen för 
översvämning, våguppspolning och erosion. Enligt kommunens Handlingsplan för för-
valtning och skydd av kusten (2018) är kustskyddsstrategin för Kåseberga på kort sikt 
(2018–2025) är att säkerställa strandlinjen, vilket innebär att den nuvarande strandlinjen 
behålls genom att underhålla befintliga skydd och/eller förstärka med mjuka eller hårda 
skydd.   
 
Enligt handlingsplanen har det längs kuststräckan från Kåseberga hamn till området öster 
om Kåseberga by skett en del erosion och skyddsåtgärder har vidtagits, men inte på kom-
munens initiativ. Slänten nedanför vägen ner mot hamnen österifrån är skyddad med ett 
släntskydd i betong och sten som troligen har utförts av Trafikverket i syfte att skydda 
väg 1001 (Ales väg). Släntskyddet (skoningen) har tydliga lagningar i nederkanten vilket 
tyder på att strandplanet var högre då skyddet anlades. Kåsebergaåsen längre österut ver-
kar relativt stabil. Det utsorterade materialet av stenar som samlas vid åsens fot har en 
skyddande effekt mot erosion. På båda sidor om hamnen finns släntskydd i form av 
stenskoningar (ej genomförda i kommunens regi). 
 
Det är framförallt hamnen och de närliggande verksamheterna nedanför åsen som ligger 
i riskzonen för översvämning, våguppspolning och erosion. Kajerna och hamnplanet lig-
ger på mellan 1 och 1,5 meter över havet. Pirarmarna är emellertid upphöjda i förhållande 
till kajkanten och förstärkta med stenskoning. Överkant på pirarmarna når drygt 2 m ö.h. 
De lägst belägna byggnaderna ligger på ca 2,5 m ö.h. 
Befintliga skydd i och omkring hamnen är troligtvis tillräckliga för att skydda verksamhet-
erna vid mindre stormar. En kraftig storm kan skada erosionsskydden väster om hamnen 
och skada de verksamheter som inte ligger i skydd av hamnen. 
 
De kustskydd som finns idag är en del av Kåseberga hamnens konstruktion och behöver 
fortsatt underhåll med eventuella förstärkningar. Kommunen och Trafikverket bör sam-
arbeta för att samordna arbetet kring hur skyddet för vägen ner till hamnplan kan kon-
strueras. Verksamheterna som är belägna längs stranden bör göras medvetna om vad en 
mycket kraftig storm skulle kunna innebära. På längre sikt behöver klimatanpassning för 
hamnen, pumpstationen, VA-ledningar och de havsnära verksamheterna utredas samt åt-
gärder eventuellt samordnas. Det är då viktigt att ta påverkan på turismen och tillgänglig-
heten till strandplanet i beaktande. Vid höjda havsnivåer kan en höjning av kajerna och 
hamnplanet skydda hamnen. Detta kan eventuellt samordnas som skydd även för andra 
havsnära verksamheter om dessa inte väljer en annan placering. 
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Erosionsrisk, höjdnivåer över havet samt beräknade flödesvägar och sänkor för delområdet Kåseberga. Bild från Ystads kom-
muns Handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten (2018).  
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Riskutredning Afry 
På uppdrag av Ystads kommun har Afry tagit fram en riskutredning (2020) för havsnivå-
höjning och erosion inom Kåseberga hamn samt en utredning av sociala och ekonomiska 
konsekvenser. Rapporten finns att tillgå i sin helhet och bifogas till planhandlingarna.  
 
Enligt rapporten är de restaurangverksamheter som har uteserveringar och utekök be-
lägna vid nuvarande vattenlinje de som är mest utsatta för vågpåverkan då de inte omfattas 
av vågskyddet som sträcker sig runt småbåtshamnen. På grund av uteserveringarnas ex-
ponerade läge mot havet bedöms vågpåverkan och vågöverspolning vara ett större hot på 
kort sikt än stigande havsnivåer.  
 
Framtida medelvattenstånd för Kåseberga hamn har beräknats för år 2035 och 2060, samt 
nivåer för vattenstånd med 100 års återkomsttid för respektive år och högsta beräknade 
havsvattenstånd. Beräkningarna visar att medelvattenståndet ökat med ca 12 cm jämfört 
med idag, flöden med återkomsttid på 100 år kan ge vattennivåer på 185 cm och i extrem-
fall 231 cm. År 2060 har medelvattenståndet ökat till 48 cm med återkomstvärden på 205 
cm. Nivån för ett vattenstånd med 100-års återkomsttid hade enligt nuvarande klimatsce-
nario krävt ett högvattenskydd som når minst 205 cm. I slutet av seklet förväntas ett 
medelvattenstånd på 80 cm, återkomstvärde på 237 cm och ett högsta beräknat havsvat-
tenstånd på 303 cm. Ett högvattenskydd år 2100 hade behövt vara minst 237 cm.  
 
På 15 års tidshorisont är det erosion, vågpåverkan och vågöverspolning, snarare än sti-
gande havsvattenstånd, som utgör det främsta hotet mot verksamheterna i Kåseberga 
hamn. Småbåtshamnen ligger väl skyddad mot vågor men åtgärd krävs för att skydda de 
verksamheter som ligger väster om det befintliga vågskyddet. Som en möjlig åtgärd på 
kort sikt bedöms ett vågskydd uppförs längs strandlinjen som sträcker sig från småbåts-
hamnens redan existerande vågskydd och västerut längs strandlinjen så att Kåseberga 
hamn får ett sammanhängande våg- och erosionsskydd längs hela vattenlinjen. Med an-
ledning av strandens exponerade läge mot havet rekommenderas ett vågskydd med s k 
bullnose. Den totala kostnaden för mur och stenskoning framför, räknat med utläggning 
av stenmaterial 10 m ut från mur med 0,5 m3/m2, längs en ca 150 m lång sträcka är 
uppskattad till mellan 2 – 4 miljoner SEK. 
 
På längre sikt kommer ett stigande havsvattenstånd att kräva ytterligare förebyggande åt-
gärder mot höga vattenflöden samt vågpåverkan, för att skydda Kåseberga hamn.  
 
Det rekommenderas att befintligt vågskydd längs strandlinjen i väster byggs på i höjdled. 
För småbåtshamnen rekommenderas upprättande av ett högvattenskydd som hindrar 
översvämning av hamnen från vattensidan. Det rekommenderas även att muren sträcker 
sig till östra sidan av hamnområdet och upp mot Ales väg vid infarten till hamnen för att 
inte riskera översvämning från sidan.  
 
Framtida påverkan från havet och dess påverkan på besöksnäringen samt verksamheterna 
i Kåseberga hamn har bedömts i en Socialkonsekvensanalys med fokus på turism. Be-
söksnäringen i Kåseberga lever främst på möjligheten att erbjuda en målpunkt efter turis-
ternas huvudsakliga besök vid Ale stenar.  
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Vågpåverkan, vågöverspolning samt erosion bedöms bidra till att begränsa verksamhet-
erna i hamnen. Det finns ett behov av att förändra och utveckla besöksnäringen i området 
samt på längre sikt flytta fokus från Kåseberga hamn till Kåseberga by. För att öka en 
hållbar besöksnäring behöver fokus även läggas på att förlänga säsongen och hitta alter-
nativ som ger en inkomst året runt.  
 
Med uteblivit bygglov minskar möjlighet till servering i hamnen. I och med detta bedöms 
tiden som den generelle besökaren spenderar i hamnen minska. En grupp kommer troli-
gen inte besöka hamnen alls utan besöka Ale Stenar för att sedan åka vidare. Hamnen 
bedöms med detta få ett minskat antal besökare. Med mindre antal besökare och mindre 
tid spenderad i hamnen minskar också inkomsten för verksamheterna i hamnen. Det in-
nebär svårigheter att ge en hållbar turistnäring.  
 
Genom att skapa möjligheter för fortsatt servering i hamnen upprätthålls de ekonomiska 
möjligheterna för aktörerna i hamnen sam ger aktörerna tid att arbeta för nya besöks-
punkter och skiftat fokus från hamnen till Kåseberga by. En hållbar turismnäring med 
ekonomi ger även incitamentet att bekosta åtgärder för att begränsa påverkan från klimat-
förändringar. 
 

Natur- och kulturmiljö 
Naturmiljö och biologisk mångfald 
Kåseberga ingår i Skåne läns naturvårdsprogram för terrängformer och naturvärden 
(Hammarsbackar-Kåseberga-Sandhammaren). Inom och intill planområdet finns Natura 
2000-området Kåseberga-Sandhammaren. Detta har mycket höga biologiska värden och 
är ett populärt utflyktsmål för rekreation och friluftsliv.  
 
Då planen endast medger byggrätt där det redan är bebyggt bedöms inte några värden 
påverkas av planen. 
 

Kulturmiljö 
Kåseberga är utpekat i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram Särskilt värdefulla kulturmiljöer 
(Kåseberga-Ale stenar). I kulturmiljöprogrammet beskrivs Ale stenar som en av landets 
märkligaste fornlämningar. Den är ur såväl vetenskapliga som landskapsmässiga aspekter 
av största betydelse. Området utgör i sin helhet en unik förhistorisk bygd genom de många 
fornlämningarnas variation och kontinuitet. 
Kåsebergaåsen ingår i ett större system av åsar utmed sydöstra Skånes kust. Mot havet i 
söder stupar åsarna ned i skarpa branter medan de mot norr är något flackare i slutt-
ningen. Merparten av åsarna utgörs av betesmarker.   

Arkeologi 
Inom området finns fyra kända lämningar registrerade i det digitala fornminnesregistret 
Fornsök. Dessa består av två boplatser (Valleberga 35:1 och 35:3), en övrig lämning (Val-
leberga 35:2) samt ett fiskeläge (Valleberga 144:1).  
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Valleberga 35:3/ L1989:4420 Boplats, en med en utsträckning av minst 10 m (NÖ-SV), 
fornlämning. Strax sydväst om planområdet finns även fornlämning Valleberga 155/ 
L1986:7180 bestående av en boplats med kulturlager från förhistorisk och historisk tid.  
 
För att avgöra om den nya detaljplanen föranleder krav på arkeologiska utredningar 
och/eller undersökningar har planarbetet inletts med ett tidigt samråd med Länsstyrelsen. 
I meddelande om samråd enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen inför förslag till ny detaljplan 
för del av Kåseberga 14:111 m.fl.  gör Länsstyrelsen bedömningen att utifrån den kända 
fornlämningsbilden inte ställa krav på en arkeologisk utredning inom det planerade plan-
området. Däremot kommer länsstyrelsen i händelse av framtida markingrepp inom regi-
strerade lämningarna att ställa krav på tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen 12 §, som 
kan villkoras med en arkeologisk undersökning. 
 

 
Bild ur Riksantikvarieämbetets Fornsök. 

 
 

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga 
upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor.  
 
Det finns fyra typer av ekosystemtjänster:  
 
• Stödjande (biologisk mångfald, ekologiskt samspel, upprätthållande av markens bördig-
het, habitat),  
• Reglerande (luftkvalitet, bullerreglering, skydd mot extremt väder, vattenrening, klimat-
anpassning, pollinering),  
• Försörjande (matproduktion, färskvatten, material, energi),  
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• Kulturella (hälsa, sinnlig upplevelse, sociala interaktioner, naturpedagogik, symbolik och 
andlighet).  
I Handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten framgår det att det i området för 
Kåseberga finns ekosystemtjänster i form av exempelvis turist-, kultur- och naturvärden. 
Kåsebergaåsen är en viktig ekosystemtjänst då den utgör en buffert mot extrema väder-
händelser. Dess säregna natur utgör också ett stort värde för biologisk mångfald och re-
kreationsvärden. 
 

Bebyggelsens omfattning 
Befintliga byggnader inom området rymmer, räknat från sydväst, verksamheterna Kåse-
berga fisk AB med rökeri, fiskbutik och restaurang och Café & Bistro i Kåseberga AB 
med café och restaurang.  
 

   
 

    
De översta bilderna visar Café & Bistros kök (A) och uteservering inom planområdet. De nedre bilderna visar 
Kåseberga fisks kök och servering (B) inom planområdet. 
 

Byggnaderna kring hamnen ligger ordnade kring den asfalterade hamnplanen, antingen 
upptryckta mot åsen eller mot havet. Mot åsen har Kåseberga fisk sitt rökeri och Café & 
Bistro sitt café och restaurang, de båda byggnaderna är i två plan. Byggnaderna inom 
planområdet är de båda restaurangernas mindre kök, båda i ett plan, och deras tillhörande 
serveringar som ligger ut mot vattnet.  
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A = Café & Bistros kök, ”B” = Kåseberga fisks kök och servering 

 
 

Service 
Kommersiell service finns i hamnområdet och uppe i byn i Kåseberga, främst under tu-
ristsäsongen. Livsmedelsbutiker finns i Köpingebro, Glemmingebro och Löderup. Obe-
mannad livsmedelsbutik finns i Kåseberga by. Samhällsservice finns i Ystad. 
 

Trafik och infrastruktur 
Fastigheten är ansluten till det lokala gatunätet och vidare till allmänna vägar.  
 
Mindre parkeringsplats finns i Kåseberga hamn. Under sommarhalvåret används främst 
den stora parkeringen vid infarten till Kåseberga. Hamnen ligger inom ca 5 minuters 
gångavstånd från kommunens stora parkering och från busshållplatsen i Kåseberga.  

 
Kollektivtrafik 
Regionbuss med begränsade tider trafikerar sträckan mellan Ystad och Hagestad och stan-
nar i Kåseberga.  
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PLANFÖRSLAG 
 

Markanvändning 
(V1) – Småbåtshamn 
Den del av planområdet som ligger på land planläggs som kvartersmark för (V1) – Små-
båtshamn. Inom detta område får bebyggelse och anordningar uppföras avsedda för 
funktioner och service till småbåtshamnens syfte. Planläggningen görs för att tillåta de 
serveringsbyggnader med tillhörande uteserveringar som finns på platsen idag. Byggrätt 
tillåts endast inom de områden som redan idag är bebyggda. Byggrätterna uppgår till ca 
150 m2. Högsta tillåtna nockhöjd är 3,5 meter.  
 
Marken där uteserveringar finns idag planläggs med bestämmelserna (f) – Plank får uppfö-
ras och ska utformas i glas eller annat genomsiktligt material. Bestämmelserna möjliggör vind-
skydd i form av skjutpartier i glas eller andra liknande lösningar. 
 
Eftersom planområdet ligger inom område med risk för stigande havsnivå och högt vat-
tenstånd införs planbestämmelsen (b) – Byggnaden ska utformas och utföras så att naturligt 
översvämmande vatten till nivån +2,7 meter över nollplanet (RH2000) inte skadar byggnaden. 
 
För att begränsa ytterligare exploatering inom området för småbåtshamn förses reste-
rande del med prickad mark vilket överensstämmer med gällande detaljplan.  
 
Inom kvartersmarken för småbåtshamn införs bestämmelsen (m) – Kustskydd får finnas. 
Syftet är att möjliggöra för klimatanpassningsåtgärder genom att reservera plats för kust-
skydd i form av översvämnings- och erosionsskydd. Utformningen ska anpassas till plat-
sens förutsättningar. 
 

(W) – Vattenområde 
Vattnet som ligger inom planområdet planläggs som (W) – Vattenområde. Med vattenom-
råde avses öppet vatten och vatten med minde anläggningar där karaktären av öppet 
vatten avses bibehållas. Inom vattenområdet införs bestämmelsen (m) - Kustskydd får fin-
nas. Syftet är att möjliggöra för klimatanpassningsåtgärder genom att reservera plats för 
kustskydd i form av översvämnings- och erosionsskydd. Utformningen ska anpassas till 
platsens förutsättningar. 

 
Strandskydd 
Område för upphävande  
I och med upprättandet av denna detaljplan införs strandskydd på land inom planområ-

det där det enligt gällande plan är hamnändamål. Ett nytt beslut om upphävande av 

strandskyddet krävs vid beslut om antagande av detaljplanen. 

Upphävandet av strandskyddet i denna detaljplan avser kvartersmark för småbåtshamn. 
Upphävandet görs genom en administrativ bestämmelse – Strandskyddet är upphävt. Upphä-
vandet gäller inom kvartersmark för småbåtshamn. 
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Särskilda skäl för upphävande av strandskyddet  
Kommunen får enligt 4 kap 17 § PBL upphäva strandskyddet för ett område som avses 
ingå i en detaljplan, om det finns så kallade särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § p 1–6 mil-
jöbalken. I det aktuella fallet är det punkt 3 som åberopas:  
 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och beho-
vet inte kan tillgodoses utanför området. 

 

Motivering till upphävande av strandskyddet 
Småbåtshamn är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och då om-
rådet redan idag används för ändamålet anses en fortsatt utbyggnad i det aktuella läget 
mest lämpligt.  
 
Livsvillkoren för djur- och växtlivet bedöms inte komma att försämras då den delen av 
planområdet för vilket strandskyddet upphävs redan idag används för hamnändamål. 
Tillgängligheten för allmänheten till strandområdet påverkas inte. 
 

Trafik 
Biltrafik 
Planområdet angörs från befintliga gator. 
 

Parkering 
Detaljplanen ger inte upphov till någon utökning eller förändring av befintliga parkerings-
möjligheter.  
 

Teknisk försörjning 
Energiförsörjning, tele, elektronisk kommunikation samt vatten och avlopp 
Fastigheten är ansluten till befintliga nät när det gäller försörjning av energi, tele, elektro-
nisk kommunikation samt vatten och avlopp. 
 

Dagvatten- och skyfallshantering 
Dagvatten inom planområdet hanteras via LOD. Planområdet ligger utanför verksam-
hetsområde för dagvatten. 
 

Avfallshantering 
Ystads kommun sköter hämtning av hushållsavfall. Förpackningar och returpapper han-
teras genom FTIAB (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB) och deras entreprenö-
rer. Avfallsutrymmen ska vara placerade i anslutning till farbar väg och ska vara dimens-
ionerade för de avfallsfraktioner som enligt lag ska sorteras ut från restavfallet.  
 

Tillgänglighet 
Planens genomförande ska avse att skapa en miljö som är tillgänglig och användbar för 
alla samhällsgrupper. Krav på tillgänglighet enligt 8 kap. PBL ska tillgodoses i bygglovs-
skedet. 
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Lovplikt 
Bygglov 
Någon ändring av bygglovsplikten föreslås inte. De bestämmelser om krav på bygglov 
som finns i 9 kap 2, 3c § PBL och 6 kap 3 § PBF bedöms som tillräckliga för att bevaka 
bebyggelsens utformning. 
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UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
När en detaljplan upprättas ska kommunen undersöka om genomförandet av planen kan 
medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt 6 kap 3 § miljöbalken ska en strategisk mil-
jöbedömning göras om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller pro-
grammet så att en hållbar utveckling främjas. 
 

Undersökningen 
Undersökningen av genomförandet av planen visar på följande omständigheter som talar 
för eller emot en betydande miljöpåverkan: 
 

• Planändringen handlar i huvudsak om att skapa byggrätter för befintliga uteserve-
ringar och enklare byggnader som redan finns på platsen. 

 

• Planområdet berör område av riksintresse för friluftsliv (3 kap. 6 § miljöbalken) 
för kuststräckan Trelleborg – Abbekås – Mälarhusen – Sandhammaren – Sim-
rishamn (F17). Detaljplanen bedöms inte påverka allmänhetens tillgänglighet till 
kuststräckan negativt. Marken som ges byggrätt är redan ianspråktagen för bebyg-
gelse. 

 

• Planområdet berör område av riksintresse för naturvården (3 kap. 6 § miljöbal-
ken), kustområdet Nybrostrand – Simrishamn (N72). Riksintressets värden är 
bland annat naturbetesmarkerna kring Hammars backar och det markanta åssy-
stemet som sträcker sig mellan Hammars backar och Kåseberga. Inga naturbetes-
marker bedöms dock påverkas av detaljplanen.  
 

• Planområdet berör område av riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 § mil-
jöbalken), Kåseberga (M:K173). Detaljplanen medför ingen påtaglig skada på 
riksintresset i förhållande till gällande plan. Marken som ges byggrätt är redan 
ianspråktagen för bebyggelse.  
 

• Byggrätter möjliggörs inom område av riksintresse för kustzon (4 kap. 4 § miljö-
balken). Bestämmelserna i miljöbalken 4 kap. utgör dock inget hinder för ut-
veckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet, varför åtgärden inte 
kan anses medföra betydande påverkan på riksintresset.  

 

• Området omfattas av särskilt behov för hindersfrihet och det finns risk för bul-
lerstörningar från närliggande skjutfält. Samråd ska ske med Försvaret i alla plan- 
och lovärenden. 
 

• Åtgärden kan också innebära påverkan på kända fornlämningar. Förekomsten av 
icke kända fornlämningar kan behöva utredas. Planen kan anpassas så att lämplig 
hänsyn tas. 
 

• Åtgärden innebär inte ökade risker för säkerhet eller hälsa.  
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• Genomförandet av planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna över-
skrids. 

 
Bedömningen efter undersökningen är att planen inte medför någon betydande miljöpå-
verkan. Konsekvenserna av planens genomförande beskrivs i avsnittet Konsekvenser i plan-
beskrivningen. 
 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Sammantaget bedöms planens föreslagna markanvändning och dess konsekvenser inte 
medföra betydande miljöpåverkan på omgivningen. En miljökonsekvensbeskrivning be-
höver därför inte upprättas. 
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KONSEKVENSER 
 

Riksintressen och förordningar 
Riksintresse för friluftslivet (miljöbalken 3 kap. 6 §) 
Detaljplanen bedöms inte påverka allmänhetens tillgänglighet till kuststräckan negativt. 
Marken som ges byggrätt är redan ianspråktagen för bebyggelse.  

 

Riksintresse för naturvården (miljöbalken 3 kap. 6 §) 
Riksintressets värden är bland annat naturbetesmarkerna kring Hammars backar och det 
markanta åssystemet som sträcker sig mellan Hammars backar och Kåseberga. Inga na-
turbetesmarker bedöms dock påverkas av detaljplanen.  
 

Riksintresse för kulturmiljövården (miljöbalken 3 kap. 6 §) 
Detaljplanen medför ingen påtaglig skada på riksintresset i förhållande till gällande plan. 
Marken som ges byggrätt är redan ianspråktagen för bebyggelse. 
 

Riksintresse för kustzon (miljöbalken 4 kap. 4 §) 
Bestämmelserna i miljöbalken 4 kap. utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätor-
ter eller av det lokala näringslivet, varför detaljplanen inte kan anses medföra betydande 
påverkan på riksintresset.  
 

Natura 2000-område (miljöbalken 7 kap. 28 §) 
Planområdet ligger inte inom Natura 2000-området och bedöms inte påverka området då 
det redan är bebyggt inom de delar som detaljplanen medger ny byggrätt.  
 

Strandskyddsområde (miljöbalken 7 kap. 13 §) 
I och med upprättandet av denna detaljplan införs strandskydd på land inom planområdet 
där det enligt gällande plan är hamnändamål. Området används redan idag för ändamålet 
småbåtshamn och upphävandet av strandskyddet bedöms därför inte påverka strandskyd-
dets syfte. 
 

Miljökvalitetsnormer 
Den föreslagna markanvändningen bedöms inte medföra någon ökad risk för att miljö-
kvalitetsnormerna ska överskridas. 
 

Hälsa och säkerhet 
Klimatförändringar 
Planområdet ligger 0–3 meter över havet (RH 2000) och hotas av risk för stigande 
havsnivå och högt vattenstånd. Området är även i riskområde för vågpåverkan och vågö-
verspolning. Detaljplanen innefattar inte bostäder eller samhällsviktiga verksamheter utan 
byggrätter inom användning småbåtshamn som för sin funktion måste ligga vid vattnet.  
Dessa byggnader kan därför accepteras att vid högt vattenstånd tillfälligt tåla att över-
svämmas.  
 
För att skydda ny bebyggelse mot översvämning införs dock planbestämmelse om att 
byggnader ska utformas och utföras så att naturligt översvämmande vatten till nivån +2,7 
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meter över nollplanet (RH2000) inte skadar byggnaden. Skyddsåtgärder i form av kust-
skydd kommer att behövas inom planområdet. Klimatanpassningsåtgärder finns planlagt 
inom kvartersmark för (V1) – Småbåtshamn och inom (W) – Vattenområde. Vilken typ av 
åtgärder och kustskydd samt när i tid ett kustskydd behöver vara på plats behöver utredas 
vidare.  
 

Trafik 
Detaljplanen påverkar inte trafiksituationen i området. 
 

Natur- och kulturmiljö 
Naturmiljö och biologisk mångfald 
Ingen ändring av bebyggelsen planeras. Byggrätten anpassas till befintliga förhållanden. 
 

Vatten 
En del av vattenområdet planläggs som zon för klimatanpassningsåtgärder. Det finns ett 

befintligt kustskydd redan idag. Det kan innebära en viss påverkan om det byggs om, 

förändras m.m. Påverkan av byggnation av nytt kustskydd får utredas närmare i till-

ståndsprocessen.  

Kulturmiljö 
Ingen ändring av bebyggelsen planeras. Byggrätten anpassas till befintliga förhållanden. 
 

Arkeologi 
Vid framtida markingrepp inom registrerade lämningar kan länsstyrelsen ställa krav på 
tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen 12 §, som kan villkoras med en arkeologisk under-
sökning. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 
kap. 10 § kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 

Stads- och landskapsbild 
Utbyggnad av kustskydd kan komma att påverka landskapsbilden. Utformningen på fram-
tida kustskydd ska anpassas till platsens förutsättningar. 
 

Sociala konsekvenser 
Barnperspektivet 
Vid utarbetande av detaljplanen har hänsyn tagits till barns intressen, behov och situation 
i enlighet med barnkonventionen. Planen möjliggör att befintliga verksamheter kan vara 
kvar på platsen. Kåseberga hamn är ett besöksmål för såväl vuxna som barn. Verksam-
heterna är beroende av besöksnäringen för att kunna fortsätta verka i hamnområdet.   
 

Tillgänglighet  
Detaljplanen bedöms inte förändra eller påverka tillgängligheten till platsen eller inom 
området negativt.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
 

Ansvarsfördelning 
Kommunen är markägare. Arrendatorer ansvarar för genomförandet inom respektive ar-
rendeställe. Kommunen ansvarar för övrig kvartersmark samt vattenområde inom detalj-
planen.  
 

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Ingen allmän platsmark finns inom planområdet.  
 

Tidplan för genomförandet 
Planen beräknas antas fjärde kvartalet 2022/första kvartalet 2023.  
 

Avtal 
Särskilda avtal ska tecknas med Ystads kommun respektive arrendatorer angående ut-
byggnad inom respektive arrendeställe.  
 
Särskilda avtal kan behöva tecknas mellan Ystad kommun och arrendatorer angående 
kostnadsfördelning för utbyggnad av kustskydd.  
 

Upphävande av förordnanden 
Upphävande av strandskydd 
Strandskyddet upphävs inom kvartersmark för (V1) – Småbåtshamn enligt 7 kap. 18 c § p 3 
miljöbalken.  
 

Ekonomi 
Överenskommelse om fördelning av plankostnader finns tecknad mellan kommunen och 
arrendatorerna inom planområdet. 
 

Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år, från det datum den fått laga kraft. 
 
En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon 
fastighetsägare som berörs motsätter sig det, såvida inte ändringen eller upphävandet be-
hövs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid 
planläggningen eller om införande av bestämmelser om fastighetsindelning m.m. behövs. 
 
De rättigheter som har uppkommit genom detaljplanen hindrar inte att detaljplanen änd-
ras eller upphävs efter genomförandetidens utgång. (4 kap 39-40 §§ PBL) 
 
Kommunen kan komma att upphäva detaljplanen efter genomförandetidens utgång på 
grund av områdets påverkan av klimatförändringar. 
 

Fastighetsbildning 
Ystads kommun är fastighetsägare och detaljplanen innebär ingen förändring vad gäller 
fastighetsindelning.  
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Tillstånd och anmälan  
Länsstyrelsen kommer i händelse av framtida markingrepp inom de registrerade lämning-
arna att ställa krav på tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen 12 §, som kan villkoras med 
en arkeologisk undersökning. En eventuell ansökan sker i samråd med kommunen.   
 
Vid behov av anmälan om vattenverksamhet ska anmälan inlämnas till Länsstyrelsen. 
Vilka vattenverksamheter som kan anmälas till Länsstyrelsen framgår av 19 § i förordning 
(1998:1388) om vattenverksamheter. En eventuell ansökan sker i samråd med kommu-
nen.   

 

MEDVERKANDE 
I planarbetet har från Stadsbyggnadsavdelningen planarkitekt Malin Hading och planchef 
Nina Begovic medverkat. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen 
 
Nina Begovic   Malin Hading 
planchef   planarkitekt 


