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Förord
Vi vill att Ystads kommun ska vara en god miljö för kreativa idéer och företag, såväl
lokalt som globalt. Vi vill att kommunen ska kännetecknas av en mångfald av fritid,
kultur och nyskapande aktiviteter. Vi vill erbjuda attraktiva och havsnära boenden i
allt från medeltida stadskärnan till den öppna landsbygden. Ystad ska vara den lilla
staden med de stora möjligheterna. Och översiktsplanens funktion är att ge möjligheter.
Ystad är en växande kommun som attraherar nya invånare, företagare och besökare.
Tillväxten är stor, och förändringar behöver hanteras på ett förutsägbart och hållbart
sätt, både på kort och lång sikt. Tillväxt och förändringar ger också möjligheter att
utveckla kommunen i önskad riktning, utifrån de aspekter som Ystad har identifierat
som särskilt viktiga:
Möjligheter – för människor att kunna förverkliga sina idéer och visioner inom vår
kommun. För att våga satsa på företagande och nya verksamheter behöver nya idéer
mötas av en tillåtande attityd till förändringar och se människors olikheter som en
tillgång.
Boende – översiktsplanen skapar förutsättningar för närmare 300 nya bostäder i
våra byar och på landsbygden. Tillsammans med planerna för nya bostäder i Ystad,
Köpingebro och Svarte kan vi klara det framtida behovet.
Värden – planen visar vilka värden som finns och uppskattas i vår kommun, och hur
dessa kan bevaras och förstärkas för framtiden.
Närhet – översiktsplanen visar vilka stråk som är viktiga att förstärka för att hålla
samman våra orter och byar. Planen visar hur vi vill utveckla hållbara kommunikationer för alla delar av kommunen.
Identitet – våra orter och byar är olika, och utvecklingen behöver ske utifrån varje
orts egen karaktär och egna förutsättningar.
Dessa aspekter och hur de ska hanteras i framtiden har tagits fram i en bred process.
Förhoppningen är att processen ska ha gett en enighet om översiktsplanens innehåll,
och att enskilda människor, företag och organisationer gemensamt kan samarbeta för
att förverkliga översiktsplanens intentioner och nå kommunens gemensamma vision.
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Den här berättelsen skapades med Esris Story Map-journal.
.

Inledning
Den kommunövergripande översiktsplanen ska ge vägledning i efterföljande beslut och planering av kommunen.
Översiktsplanen pekar ut kommunens vision och viljeinriktning och det handlar om att tänka efter i god tid för att
se till kommunens helhet. Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Planen
vägleder beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen är också en överenskommelse mellan kommunen och staten om riksintressenas innebörd och
avgränsning. Översiktsplanen har tagits fram enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och med stöd av Boverkets ÖPmodell 1.0.
Kommunfullmäktige måste varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte. I december
år 2016 tog kommunfullmäktige ställning till att Ystads kommuns översiktsplan inte är aktuell i alla delar. Samtidigt
beslutade kommunfullmäktige att det ska tas fram en ny översiktsplan för kommunen. De delar som fortfarande
bedömdes som aktuella i sin helhet var fördjupningarna för Ystad, Svarte och Köpingebro.
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Syfte och mål
Syftet med översiktsplanen är att bestämma hur mark och vatten ska användas och att skapa en långsiktigt hållbar
utveckling för kommunen. Översiktsplanen ska innehålla politiskt förankrade strategier och ställningstaganden om
hur kommunen ska utvecklas, förvaltas, nyttjas och skyddas samt hur olika allmänna intressen ska prioriteras.
Översiktsplanen är ett av ﬂera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens vision.
Tidshorisonten för översiktsplanen sträcker sig till år 2030, vilket ligger i linje med kommunens Vision 2030 samt
fördjupningen av översiktsplanen för Staden Ystad 2030. Det är dock möjligt att göra utblickar längre fram än år
2030. Genomförandet av planen genom efterföljande detaljplaner, lov och tillstånd, liksom effekter och
konsekvenser kan komma långt efter år 2030.
Detta utställningsförslag syftar till att redovisa Ystads kommuns andra förslag över hur kommunen kan utvecklas.
Utställningsförslaget utgör underlag för dialoger kring områdenas framtida utveckling och är en viktig grund för att
samla olika parter mot samma mål för att tillsammans verka för en attraktiv kommun.

Geograﬁsk avgränsning

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta (både mark och vatten) med undantag för tätorterna Ystad,
Köpingebro och Svarte. För dessa orter ﬁnns fördjupningar av översiktsplanen som fortfarande är aktuella.
Orterna illustreras dock under Strukturbild för att ge en helhetsbild över kommunens utvecklingsstrategi.
Den nya översiktsplanen ersätter alla tidigare delar av översiktsplanen (huvuddokument och tillägg), bortsett från
ovan nämnda fördjupningar. Översiktsplanen ersätter även:

Fördjupning av översiktsplan för Kåseberga (2009)
Policy för förvaltning och skydd av kusten (2008)

2

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen beskriver hur kommunen planerar att främja en långsiktigt god utveckling avseende bebyggelse,
mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen är inte bindande men beskriver inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen.
Med hjälp av översiktsplanen är det möjligt att sätta enskilda beslut i ett större perspektiv och på så sätt gynna
utvecklingen på lång sikt. Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör utvecklas
och ett viktigt politiskt styrdokument. Den ska vägleda kommunens beslut vid exempelvis detaljplanering,
planbesked, bygglov och tillståndsansökningar. Översiktsplanen vägleder dessutom invånare, näringsliv och
myndigheter i hur kommunen ställer sig till olika förfrågningar av olika slag, exempelvis var det är möjligt att bygga
nya bostadsområden.
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Översiktsplanen redovisar grunddragen i mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras samt vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen. Kommunen ska visa hur redovisade
riksintressen tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer för luft och vatten och riktvärden för buller uppnås. Syftet är
att främja en god hushållning med mark och vatten ur ett ekologiskt, socialt och samhällsekonomiskt perspektiv.
Av planen ska också framgå hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella och regionala planer av betydelse för
en hållbar utveckling.
Översiktlig planering hanterar avvägningar mellan olika allmänna intressen. Enskilda intressen hanteras i
efterföljande detaljplaner, lov och tillstånd.
För ett mindre område/tätort kan en fördjupning av översiktsplanen göras för att studera ett område lite närmare,
såsom kommunen gjort för Ystad, Svarte och Köpingebro. För frågeställningar som behöver studeras närmare kan
tematiska tillägg göras.

Sammanfattning av översiktsplanen Kommunen Ystad 2030

Sammanfattning
Kommunen Ystad 2030 utgör tillsammans med Staden Ystad 2030, Fördjupad översiktsplan för Köpingebro och
Fördjupad översiktsplan för Svarte kommunens samlade översiktsplan. Kommunen Ystad 2030 presenterar
översiktliga strategier för utveckling av hela kommunen. Strategierna är samlade under fem sammanfattande
begrepp: Nära, Identitet, Möjligheter, Boende och Värden. Strategiområdena har tagits fram i en bred
dialogprocess, och knyter väl an till den regionala utvecklingsstrategin och den regionala plan som är under
framtagande. Översiktsplanen ger också riktlinjer för planläggning, lov- och tillståndsgivning, och ska fungera
vägledande genom att den redovisar hur den fysiska miljön avses förändras och bevaras.
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Strukturbilden visar kommunens syn på orternas relation till regionen, Ystad som centralort samt till varandra.
Serviceorter med stor betydelse för sin omgivning behöver fortsatt kunna erbjuda god service och goda
kommunikationer. Boendeorter behöver erbjuda trygga och attraktiva boendemiljöer. Landsbygdsorter ska
erbjuda landsbygdsnära boende i samklang med ortens egen särprägel och identitet. Kommunens två
säsongsorter ska klara stora variationer i befolkning och service under olika delar av året.
Översiktsplanen föreslår en hållbar utveckling av kommunens landsbygd genom att skapa förutsättningar och
underlätta för boende, service och verksamheter i och i anslutning till stödjande strukturer. Med stödjande
strukturer menas beﬁntliga orter, byar och stråk där det ﬁnns infrastruktur, tillgång till service och sociala nätverk;
eller där det ﬁnns goda förutsättningar att ordna det. Genom att underlätta för ny bebyggelse i och längs
stödjande strukturer kan kommunen både stärka beﬁntliga bebyggelsemiljöer och främja en ekonomisk,
ekologisk och socialt hållbar framtid, med en god hushållning av kommunens resurser. Översiktsplanen föreslår
även utveckling av jordbruk, besöksnäring, produktion av varor och olika former av tjänster i hela kommunen, där
kommunens unika landskap, kultur- och naturmiljöer ses som tillgångar för hela Skåne.
Översiktsplanen visar resultatet av kommunens avvägningar mellan olika intressen. När allt ﬂer och allt mer ska
samsas om samma tillgångar är det nödvändigt att visa hur och var olika intressen ska kunna tillgodoses, ibland
var för sig, ofta i samklang med andra intressen. Översiktsplanen uttrycker kommunens vilja att utveckla byarna
och landsbygden, och konsekvensen blir en konﬂikt mellan ﬂera allmänna intressen; på ena sidan står
jordbruksmarken och odlingslandskapet, på andra sidan ﬁnns landsbygdsutveckling, naturvärden och rekreation.
Kommunen har i sin avvägning valt att ta ställning för utveckling, naturvärden och rekreation i ﬂera byar och
områden. Avvägningen är gjord utifrån att odlingslandskapet och jordbruksmarken ﬁnns i stor omfattning, jämfört
med naturmark och tillgång till rekreativa miljöer som är en mycket begränsad resurs i kommunen. Avvägningen är
också gjord med utgångspunkt i den breda medborgardialog som inledde arbetet med översiktsplanen.
Syftet med Kommunen Ystad 2030 är att skapa förutsättningar för attraktiv kommun med en levande landsbygd,
att göra kloka avvägningar mellan olika intressen och att främja hållbar utveckling ur såväl ekologiskt, ekonomiskt
som socialt perspektiv.
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Ystads kommun

Ystads kommun ligger på Sveriges sydkust. Från kommunens sydligaste spets till dess nordligaste hörn är det
knappt två mil och från väster till öster är det fyra mil. Kommunens yta uppgår till cirka 1200 kvadratkilometer,
större delen av arealen består av hav. Landytan utgör cirka 350 kvadratkilometer, där den största delen, cirka 70%,
av arealen utgörs av jordbruksmark.
Havet, kusten, kulturen och kulturmiljöerna, natur, rekreation, friluftsliv och en god boendemiljö är ord som
kännetecknar kommunen. Här ﬁnns cirka 300 föreningar och cirka 20 aktiva byalag. Ystad är inte bara en huvudort
i kommunen utan även huvudort för sydöstra Skåne och utpekad som en av Skånes regionala kärnor. Kommunen
har också en närhet till det expansiva sydvästra Skåne. Kommunen är en stark destination för turister, till exempel
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besöker upp mot 700 000 besökare årligen Ale stenar. Besöksnäringen är en av kommunens viktigaste näringar.
Från Ystad ﬁnns även båtförbindelser med Bornholm, Tyskland och Polen.

Folkmängd
I slutet av år 2020 hade kommunen drygt 30 900 invånare. Av dessa bor cirka 65 % i Ystad tätort, cirka 17 % på
landsbygden och cirka 18 % i kommunens övriga tätorter. Av övriga tätorter är Köpingebro, Nybrostrand och
Svarte de större orterna med omkring 900-1300 invånare. Mellan åren 2010-2019 har kommunbefolkningen ökat
med drygt 2000 invånare (cirka 8 %), motsvarande ett snitt på 245 invånare per år. Befolkningen har ökat i de ﬂesta
kommundelar.
Kommunbefolkningen är relativt jämt fördelad mellan olika åldersgrupper (uppdelat i 5-års klasser). De två största
åldersgrupperna idag (statistik från slutet av år 2020), med över 2000 invånare vardera, är 65-69 och 70-74 år. Det
är åldersgruppen 70-74 år och 75-79 år som har ökat mest i antal sedan år 2010. De grupper som har minskat
mest sedan år 2010 är de mellan 15-19 år samt 40-44 år. De minsta åldersgrupperna i antal invånare är idag de
äldsta åldersgrupperna, från 80+ år. Dessa ligger också kvar på ungefär samma nivå som år 2010, med en viss
ökning av gruppen 90-94 år. Även barn mellan 0-14 år ökat i antal sedan år 2010, likväl som vuxna mellan 25-39 år.
Generellt kan sägas att kommunens åldersstruktur har jämnats ut något mellan åren 2010-2020. Ystads kommun
har en större andel äldre och mindre andel yngre än Skåne och övriga Sverige.
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Flyttmönster

Ystads kommun har ett positivt ﬂyttnetto, såväl inrikes som utrikes, drygt +3000 personer under perioden 20102019. Den största delen av de som ﬂyttat till Ystads kommun kommer från andra kommuner i Skåne. De största
ﬂyttströmmarna kommer från grannkommunerna Skurup, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn samt från Malmö.
Även den största delen av utﬂyttningen går till övriga delar av Skåne. De största ﬂyttströmmarna går till
grannkommunerna samt Malmö och Lund.
Flyttmönster till och från andra län har främst skett till och från storstadsregionerna Stockholm och Västra
Götalandsregionen. Med tanke på storstadsregionernas storlek och tillväxt är detta ett naturligt mönster.
Ystads kommun har haft ett positivt utrikes ﬂyttnetto samtliga år mellan 2010-2019. Invandringen har varit större
än utvandringen. Totalt under perioden 2010-2019 har Ystads kommun haft en positiv nettoinvandring på omkring
1300 personer. Utvandringen från kommunen till andra länder har legat jämnt på omkring 100 personer årligen.
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Flyttmönster inom kommunen
År 2019 ﬂyttade cirka 2300 personer inom kommunen. Av dessa skedde drygt hälften inom Ystads tätort. Därtill
skedde ytterligare drygt 300 ﬂyttar till Ystad tätort från övriga delar av kommunen. Från Ystad tätort till övriga
kommundelar skedde ungefär 250 ﬂyttar. Något ﬂer ﬂyttar från huvudorten till andra delar av kommunen än tvärt
om. De orter inom kommunen som hade ett positivt ﬂyttnetto i slutet av år 2019 var Rynge och Vallösa,
Hedeskoga, Köpingebro, Löderup, Svarte och Sövestad samt övriga landsbygden. Glemmingebro, Nybrostrand,
Stora Herrestad samt tätorten Ystad hade ett negativt ﬂyttnetto gentemot övriga kommundelar.
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Fem strategiområden

Vilka värden är viktiga för Ystads kommun? Vad är det som gör vår kommun attraktiv för boende, näringsidkare
och besökare? Frågorna har förts i dialog med medborgare, politiker och tjänstepersoner, både inför arbetet med
den nya översiktsplanen och i arbetet med kommunens vision.
I det här kapitlet presenteras fem strategier för översiktsplanen: möjligheter, boende, nära, värden och identitet.
Ystads kommunfullmäktige beslutade i februari 2018 om fem inriktningsområden för översiktsplanen och utifrån
dessa har fem strategier arbetats fram. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela processen. Strategierna
baseras på kommunens vision och övergripande mål, dialoger med medborgare, tjänstepersoner och politiker och
på beﬁntligt underlagsmaterial. De fem strategierna beskriver hur kommunen planerar att hantera de utmaningar
som vi står inför.

Kommunens vision
Kommunens vision antogs av kommunfullmäktige 2013. Visionen är gemensam för hela kommunen, och
överordnad övriga styrdokument. Till kommunens vision ﬁnns fem stycken kärnområden: tillväxt, kultur, miljö,
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utbildning samt vård och omsorg. Kärnområdena ligger till grund för kommunens målstyrning och ska
implementeras i alla verksamheter. Översiktsplanen är ett av ﬂera verktyg för att förverkliga kommunens vision.

Hållbarhetsperspektivet

Hållbar utveckling innebär att man tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov. Begreppet hållbar utveckling integrerar de tre dimensionerna: social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Den ekologiska dimensionen handlar om det som har med jordens
ekosystem att göra. Den sociala dimensionen handlar bland annat om rättvisa, rättigheter, makt och välstånd. Den
ekonomiska dimensionen handlar om att hushålla med resurser på lång sikt.
Ystads kommun arbetar enligt Agenda 2030 som är en universell agenda antagen av FN och som inrymmer 17
Globala mål för hållbar utveckling. Målen innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet. Regeringen har utsett
Agenda 2030-delegationen för att stödja och stimulera det svenska arbetet, och föreslå en övergripande
handlingsplan för Sveriges genomförande. För att de globala målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället
– organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – inkluderas. De globala målen är till
för alla och alla måste delta aktivt i genomförandet för att vi ska lyckas.
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De globala målen är integrerade och beroende av varandra, vilket innebär att målen inte kan nås på bekostnad av
något annat. De mål som har koppling till översiktlig planering är:
God hälsa och välbeﬁnnande
Rent vatten och sanitet för alla
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen
Bekämpa klimatförändringarna
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald

Barnkonventionen
Barnkonventionen blev den 1 januari 2020 lag i Sverige. Kommunen har, tillsammans med andra myndigheter, en
viktig roll i uppfyllandet av barnkonventionen. I den översiktliga planeringen kan kommunen skapa förutsättningar
för att underlätta och stärka barnens vardagsliv med skola, fritidsaktiviteter och närmiljö, oavsett var i kommunen
barnen bor. Att planera för goda livs- och uppväxtmiljöer kan innebära att prioritera lekmiljöer, grönytor samt att
skapa säkra traﬁksituationer där barn kan röra sig fritt och säkert i sina närmiljöer. Barnperspektivet behöver lyftas
fram i all planering och barnen synpunkter ska plockas upp i dialogarbeten. Barnkonsekvensanalyser kan tas fram
i tidiga skeden för att belysa brister och behov inför olika stadsplaneringsprojekt.

Hållbar utveckling i kommunens översiktsplan
Här ges en summering på vilket sätt de olika dimensionerna av hållbarhet är relevanta i förhållande till
kommunens översiktliga planering. De tre hållbarhetsdimensionerna har tagits som utgångspunkt för
konsekvensbeskrivningen av planförslaget som ﬁnns att läsa under avsnittet Konsekvenser.

Den ekologiska dimensionen
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål för att nå en hållbar samhällsutveckling. Det övergripande
målet för miljöarbete i Sverige är det så kallade generationsmålet som innebär att vi till nästa generation ska
12

lämna över ett samhälle där de stora miljö- och hälsoproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Flera av de 16 målen har kopplingar till samhällsplanering och
översiktsplanen spelar en viktig roll genom att pröva lokaliseringen och behovet av olika markanvändningar. Ystad
kommuns miljöprogram är en lokal tillämpning av de nationella miljökvalitetsmålen.
Utmaningar för Ystads kommun:
Möta upp klimatförändringar och verka för minskad klimatpåverkan.
Bevara och utveckla kommunens unika landskapsbild och värdefulla naturmiljö.
Värna och skydda kulturmiljön, både i staden och på landsbygden.
Värna och utveckla rekreation och friluftsliv och stärka de gröna sambanden.
Hushållning med värdefull jordbruksmark.
Synliggöra värden av och nyttja ekosystemtjänster hållbart.
Bevara och utveckla kommunens naturområden.
Att verka för hållbart kretslopp och god resurshushållning.
Att verka för rent vatten och sanitet för alla.
Bevara marina resurser samt värden i havet.

Den sociala dimensionen
Social hållbarhet ska främja en god livsmiljö. Det innebär goda boendemiljöer med tillgång till grönområden,
kultur, utbildning, service, kommunikationer och kultur. Utgångspunkten för hur social hållbarhet kopplas till den
översiktliga planeringen handlar om hur den fysiska miljön i kommunen är uppbyggd och hur den utvecklas, vilket
påverkar medborgarnas möjligheter att forma sina liv. De fysiska miljöer som planeras ska fungera för alla, oavsett
kön, ålder, funktionsvariationer, socioekonomisk och etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Detta innebär att
planeringen ska ge människor möjlighet att leva i och använda miljöer på ett sådant sätt att vardagen fungerar
praktiskt och där människor kan känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället.
Det övergripande målet för den nationella folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Utgångspunkten
för Ystads kommun är att en god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och välfärd.

Folkhälsoprogram Ystads kommun 2019-2025 antogs under 2019 och beskriver hur kommunen planerar att
främja en långsiktigt god och jämlik hälsoutveckling för kommunens befolkning. Programmets mål och
inriktningar bygger på de globala målen för hållbar utveckling, den regionala utvecklingsstrategin och de nationella
målområdena för folkhälsan. Folkhälsoprogrammet bygger också på de utmaningar som
verksamhetsrepresentanter, barn och unga samt medborgare i Ystads kommun har identiﬁerat.
Riksdagen antog år 2018 nya folkhälsomål. Av de nationella folkhälsomålen har utmaningar identiﬁerats som har
särskild koppling till den fysiska miljön identiﬁerats: boende och närmiljö samt kontroll, inﬂytande och delaktighet.
Utmaningar för Ystads kommun:
Att minska ojämlikheten i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper är den största utmaningen för
kommunen, liksom i resten av landet.
Att skapa lika förutsättningar för olika grupper utifrån socioekonomi, ålder, bakgrund, utbildningsnivå
och funktionsnedsättningar.
Att kunna erbjuda variation av boendeformer och möjlighet att välja boendeort.
Skapa goda förutsättningar för att erbjuda lika villkor för både stad och landsbygd.
Att säkerställa god kollektivtraﬁk och trygga och säkra gång- och cykelvägar som ger möjlighet att bo
och verka utan tillgång till bil i hela kommunen.
Att möta den demograﬁska utvecklingen med allt ﬂer äldre invånare.
Komplettera områden och orter med varierande boendeformer och möjliggöra för integration.
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Satsningar och tillgång till offentliga miljöer och mötesplatser i både centrum- och bymiljöer som
möjliggör för utevistelse och mötesplatser. Här spelar icke-kommersiella mötesplatser en viktig roll för
att motverka sociala och ekonomiska skillnader.
Minska fysiska barriärer, förstärka viktiga stråk och mötesplatser och skapa nya där det saknas. Detta
möjliggör för möten mellan människor, ökad tillit, upplevd trygghet och ökad integration.
Att säkerställa inkluderande dialogarbeten i den fysiska planeringen med en bred representation av
befolkningen.

Den ekonomiska dimensionen
God samhällsekonomi är en förutsättning för en hållbar utveckling. Den ekonomiska aspekten av hållbar
utveckling kopplat till kommunens översiktliga planering handlar framförallt om att hushålla med resurser på lång
sikt. Att främja en hållbar samhällsekonomisk utveckling handlar även om rättvis fördelning av resurser, en
sysselsättningsgrad i balans och ekonomisk tillväxt. Kommunens avvägningar mellan olika planeringsalternativ och
inriktningar spelar därför en stor roll.
Utmaningar för Ystads kommun:
Att kunna möta upp behov och efterfrågan av mark för bostäder, verksamheter och service.
Finansiering av offentlig service.
Finansieringar av infrastruktur.
Att möta en åldrande och ökande befolkning.

Tillgodose jämlik samhällsservice.
Attrahera människor att ﬂytta till Ystad och att attrahera unga människor att bo kvar eller att ﬂytta
tillbaka efter exempelvis studier.
Utveckla Ystads roll och möjligheter som regional kärna i sydöstra Skåne.
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Möjligheter
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Ystad och omlandet

För kommunens invånare spelar inte alltid kommungränsen så stor roll. Det kan till exempel vara närmre till
service av olika slag i grannkommunerna. Det kan gälla både närhet till kollektivtraﬁk som närhet till en
livsmedelsaffär för dagliga inköp. I kommunens västra delar är det till exempel nära till Skivarp, Rydsgård och
Skurup. I öster ﬁnns närhet till Borrby och Hammenhög för dagliga inköp. I de norra delarna ﬁnns Sjöbo och
Tomelilla i olika riktningar. Arbetsmarknad, friluftsliv och rekreation nyttjas också oberoende av
kommungränserna.

Skåne
Skåne med sina över 1,3 miljoner invånare är en av Sveriges tre storstadsregioner. Skåne växer både med
befolkning och sysselsättningstillfällen, men befolkningen ökar mest. Skåne är inte som många andra
storstadsregioner som domineras av en större stad, utan har en ﬂerkärnig ortsstruktur med många självständiga
orter. Skånes unika struktur innebär att det är förhållandevis korta avstånd mellan orter och städer.

Regional planering
År 2019 ﬁck Region Skåne i uppdrag att ta fram en regionplan för Skåne. Regionplanen ska visa Skånes samlade
vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna. Regionplanen ska antas under år 2022 och
kommer tillsammans med de kommunala översiktsplanerna att visa riktningen för Skånes framtid. Regionplanen
är inte juridiskt bindande utan är vägledande för efterföljande planering. Regionplanen ska ha den regionala
skalan i fokus och inriktas på de frågeställningar som kompletterar den kommunala översiktliga planeringen.
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I Region Skånes arbete med Strukturbild för Skåne har en målbild om Det ﬂerkärniga Skåne formulerats.
Strategierna är:
• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla den ﬂerkärniga ortsstrukturen
• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne
• Växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning
• Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög livskvalitet
• Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och Östersjön
Ystad är utpekad som en av Skånes åtta regionala kärnor. Ystad som regional kärna har en viktig betydelse för sitt
omland utifrån invånarantal, branschbredd och pendlingsnetto.

Det ﬂerkärniga Skåne, från Region Skåne

Samverkan
Kommunen samverkar på olika vis med andra kommuner i omlandet i olika frågor.

SÖSK
Kommunerna i sydöstra Skåne samverkar sedan ﬂera år tillbaka inom Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, SÖSK.
SÖSK är ett samverkansorgan mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. SÖSK verkar för
samverkan kring utvecklingen av ett tillgängligt sydöstra Skåne som attraherar såväl boende som företag och
besökare.
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SÖSK har fyra prioriterade arbetsområden, för varje arbetsområde ﬁnns det en kommun som har ett
samordningsansvar:
Infrastruktur – Tomelilla
EU kompetenslyft – Sjöbo
Ystads roll som regional kärna – Ystad
Destinationsutveckling – Simrishamn
SÖSK:s roll ska vara samordnande, rådgivande och rekommenderande. SÖSK har följande ändamål:
Att hävda sydöstra Skånes intressen gentemot regionala, centrala och mellanstatliga myndigheter (till exempel EU).
Att diskutera mellankommunala frågor.

Ystad som regional kärna
Ystads kommun är av Region Skåne utpekad som en regional kärna. Under åren 2017-2019 pågick projektet Ystad
som regional kärna, där de medverkande parterna i projektet var kommunerna Ystad, Sjöbo, Tomelilla och
Simrishamn samt Region Skåne. Syftet var att stärka och vidareutveckla Ystad som regional kärna utifrån stadens
geograﬁska läge och funktion så att det kan bidra med positiv utveckling för sitt omland och att
kommunerna använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och tillsammans skapar hållbar utveckling,
attraktivitet och tillväxt för hela Skåne.

Möjligheter ur olika perspektiv

I Ystad ﬁnns ett stort engagemang från så väl medborgare som företagare. Oavsett om man har bott och verkat i
Ystad i hela sitt liv eller nyligen ﬂyttat till kommunen så är målet att sträva mot att alla medborgare i kommunen
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ska ha samma möjligheter. Med en gemensam grund ska möjligheterna bygga vidare på Ystads kommuns
kvalitéer.
Den fysiska miljön sätter ramarna för människors liv och påverkar möjligheterna. Möjligheter för individen kan
handla om att bo och verka på samma plats, möjligheter att få vardagslivet att fungera, möjligheter till en god
uppväxt, möjligheter till en meningsfull fritid, möjlighet att få sitt företag att växa eller möjligheter att bo kvar på
samma ort vid ändrade livssituationer.

Möjligheter för kommuninvånarna
Alla invånare ska ha samma möjligheter att påverka sina liv. För att kunna skapa möjligheter för de som bor i Ystad
måste kommunen ha kunskap om befolkningen. Det handlar till exempel om att se att förutsättningarna inte är
samma för alla människor; ålder, kön, socioekonomisk bakgrund, funktionsnedsättning och etnicitet är till exempel
sådant som kan påverka förutsättningarna. Ett sätt att skapa möjligheter för många kan vara att titta på de
grupper som är mest sårbara i samhället. Kan man underlätta för dem, underlättar man oftast för ﬂera.
God och jämlik hälsa anses vara en god indikator för den sociala dimensionen av hållbarhet. Att skapa god och
jämlik hälsa för hela befolkningen innebär främst att man vill utjämna skillnader i hälsa mellan olika
socioekonomiska grupper men också mellan kvinnor och män. Den fysiska miljön är en av ﬂera viktiga faktorer
som påverkar hälsan. Utgångspunkten för Ystads kommuns folkhälsoarbete är att en god folkhälsa är en viktig
förutsättning för en hållbar tillväxt, utveckling och välfärd. Ystads speciﬁka utmaningar gällande folkhälsa handlar
främst om en åldrande befolkning.
För att motverka segregering arbetar kommunen med blandad bebyggelse i detaljplaner. Kommunen för också en
dialog om upplåtelseformer med exploatörer vid markanvisningar. Genom att förena varierad bebyggelse och
olika upplåtelseformer och att sträva efter mindre exploateringsområden kan olika gruppers behov lättare
tillgodoses.

Möjligheter för barn och unga
Ystads kommun har antagit en plan för att stärka barns rättigheter i Ystads kommun Barnets bästa. Planen anger
att Ystad ska vara en kommun där alla barn och unga ska kunna växa upp under trygga och jämlika förhållanden.
Barn är fullvärdiga medborgare och kompetenta individer som ska mötas med respekt i alla sammanhang. Ystads
kommun ska systematiskt arbeta för att få barnets rättigheter att genomsyra verksamheter och service samt ge
varje enskilt barn möjlighet och stöd i att kunna utöva sina rättigheter. Fysiska miljöer ska fungera för alla de
människor som använder dem. Barn har dock ofta liten eller ingen chans att påverka dess utformning trots att
barnen använder framförallt sin närmiljö i mycket högre utsträckning än vuxna.

Möjligheter till samutnyttjande och inkluderande mötesplatser
Kommunens fokus ska ligga på att vara inkluderande och skapa möjligheter för kommunens olika platser. På
mindre orter är det viktigt att samlokalisera verksamheter och att samutnyttja lokaler. Det ska beaktas vid
planering och tillståndsgivning, så att verksamheter, möteslokaler, skolor och boende kan ske i samma byggnader.
På så sätt kan kyrkor, församlingshem och skolor bli nya naturliga mötesplatser och samlingslokaler användas för
verksamheter och olika ändamål som exempelvis kontorshotell.
Närmiljöerna spelar en viktig roll för att möjliggöra möten mellan människor. Kommunen ska skapa möjligheter för
människor att delta i det som händer i samhället. Det behövs naturliga mötesplatser i tillåtande och tillgängliga
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miljöer. Ystad har många enmansföretag med behov av att mötas och samverka. Idag söker dessa upp varandra
och det ﬁnns en stark vilja att nätverka mer organiserat. Det måste möjliggöras arenor som kan utnyttjas av ﬂera
olika grupper.
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Ystad kommuns näringsliv

21

Ystads roll och möjligheter som regional kärna
Ystad är en av Skånes åtta regionala kärnor vilket också innebär att Ystad ska vara drivande och initiativtagare till
att bygga vidare på de värden som ﬁnns i vår region. Ystad har en möjlighet att bidra med ett unikt urbant
alternativ i tydlig samklang med sitt omland, och bli en attraktiv mötesplats för näringsliv, kultur och
fritidsaktiviteter året om. Genom gott ledarskap kan Ystad i samverkan med andra kommuner och aktörer bidra till
attraktivitet och tillväxt på ett hållbart sätt. Målbilden för samverkan i sydöstra Skåne med Ystad som regional
kärna visar tydligt på möjligheten att växa tillsammans; ”Vi använder varandras tillgångar som en gemensam
resurs och skapar tillsammans hållbar utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne” (antagen av SÖSKkommittén år 2018).

Näringslivet
I kommunen är 82 % av befolkningen mellan 20 och 64 år förvärvsarbetande, riksgenomsnittet är 80 %. Något ﬂer
personer pendlade ut från kommunen, drygt 5000 personer, än in till kommunen, drygt 4500 personer
(statistik från år 2018). I kommunen ﬁnns det drygt 12 500 arbetstillfällen. Ystad har även cirka 4000 arbetsställen,
det vill säga företag som är etablerade i Ystad men är registrerade på annan ort. De branscher som sysselsätter
ﬂest är vård och omsorg (23 %), följt av handel (12 %) och utbildning (11%). Jordbruket, som sett till mark har den
största arealen, står endast för 3 % av arbetstillfällena i kommunen.
I kommunen ska företagaranda, innovation och initiativ uppmuntras och stöttas. Ystad har ett stort och växande
näringsliv med cirka 3 700 företag. Ystad har en stor branschbredd och ett gynnsamt företagsklimat med en aktiv
och stark nätverkskultur inom näringslivet. Likaså är nyföretagandet i Ystad stort, kommunen har därför behov av
mindre lokaler och markytor. Det geograﬁska avståndet till Kristianstad, Malmö, Lund och Köpenhamn innebär
också behov av att kunna kombinera boende och arbete.
Det geograﬁska läget i sydöstra Skåne innebär även möjligheter för kommunen eftersom många människor åker
till Ystad för att nyttja service- och handelsutbudet. Som regional kärna och genom sin beﬁntliga service drar Ystad
till sig större aktörer som söker en möjlig etableringsort. Detta gäller aktörer inom alla branscher. Fokus för
handelsutveckling är främst aktuell i staden Ystad. Lämpliga områden redovisas i fördjupningen av översiktsplanen
för Staden Ystad.

Företagande och näringsliv på landsbygden
Det är viktigt att inte låsa tanken kring innovation och företagsamhet till tätorterna. Mycket sker nu på landsbygden
mot östra delen av Ystads kommun. Kommunen vill möjliggöra att näringsidkande kan ske på landsbygden med
goda villkor gällande service, tillgänglighet, digital infrastruktur och goda boendemiljöer. Att utveckla ett växande
företag ska vara möjligt i alla delar av kommunen, inte bara i tätorterna. Att kunna kombinera boende med
företagande är särskilt viktigt i startfasen för landsbygdsföretag. Likaså går vi in i en tid då jordbruket blir allt mer
rationaliserat och jordbruksenheterna blir allt större. Det innebär att många av de som i dag försörjer sig på
jordbruket säljer av sina marker till större jordägare och behöver då ﬁnna annan sysselsättning och funktion för
sina gårdar.

Möjligheter till utveckling av näringslivet
Näringslivets utveckling är en avgörande drivkraft för en hållbar samhällsutveckling och tillväxt i Ystads kommun. I
kommunens näringslivsstrategi anges att Ystad ska vara en av Sveriges främsta tillväxtkommuner. Kommunen ska
även utveckla ett annorlunda och företagsvänligt klimat som gör Ystad till den naturliga kommunen för
företagande och boende.
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Behov av framtida verksamhetsområden med tillgång till god infrastruktur för hållbara transporter
Utöver mark för verksamheter och industri så är en fungerande infrastruktur viktig. Det ska vara lätt att
transportera sina varor och pendlingen måste fungera. Ystad hamn är dessutom av sådan betydelse för
kommunen att förbindelserna till och från denna måste fungera väl. För att gynna näringslivet och för att kunna
locka framtida arbetskraft behöver kommunen skapa attraktiva boendemiljöer.
Verksamhetsmark har varit en bristvara men i och med kommunens nya verksamhetsområde i Öja kan kommunen
tillgodose behoven de närmaste tio åren. Utmaningen är att se längre än så och att identiﬁera nya områden för
industri och verksamheter. Att hushålla med mark och att hänvisa olika slag av verksamheter till rätt platser är en
del av strategin. Öja verksamhetsområde är lämpligt för industri, odling, lager, grossistverksamheter liksom för
transportalstrande verksamheter. Handelsverksamheter kan tillkomma kring Dragongatan, Kristianstadsvägen
och Sjöbovägen. Störande och riskabla verksamheter kan tillkomma på området som planeras kring avfallstationen
i Hedeskoga. Den nya Hamnstaden i Ystad kan tillgodose behovet av lokaler för mindre företag, kontor, utbildning
och tjänsteföretag.
Behovet av mark för energiproduktion, exempelvis vindkraftsanläggningar och solcellsparker, ökar stadigt.
Samhället behöver mera mark för omställningen till en hållbar energiproduktion, men den kan konkurrera med
annan användning såsom jordbruk, och kan komma i konﬂikt med miljövärden, landskapsbild och besöksnäring.

Planera för växande branscher och ökad ﬂexibilitet
En stor utmaning är även hur kommunen kan planera för framtida och nya branscher/näringar, och att behålla
ﬂexibiliteten för dessa. En grundläggande omvärldsanalys tillsammans med en löpande omvärldsbevakning kan ge
svaren på hur markanvändningen kan anpassas till framtida förändringar av näringslivet.
Efterfrågan på kontorslokaler i karaktärsfulla miljöer i centrala lägen har ökat, och i takt med att digitaliseringen
ökar ser vi att denna efterfrågan kommer att bli större. Att skapa kluster kring olika teman är värdefullt för nya
etableringar. Att kunna erbjuda den här typen av arbetsmiljöer ses som extra viktigt för att locka unga att stanna
kvar i kommunen eller komma tillbaka till kommunen efter utbildning.
Något som har dykt upp allt mer under de senaste två åren är behovet av mark för fritidsändamål/rekreation.
Detta har historiskt sett varit en kommunal angelägenhet men de senaste åren har det kommit in allt ﬂer privata
aktörer på marknaden. Det är en växande marknad och något kommunen behöver planera för.
En annan växande bransch som man måste ha i beaktande är e-handelsbranschen, dels utifrån hur det påverkar
våra handelsmönster, dels eftersom det är en växande bransch som behöver stora lagerlokaler med bra
infrastruktur. Detta kan innebära ﬂer ytkrävande företag men resulterar inte alltid så många ﬂer arbetstillfällen.
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Besöksnäringen i Ystad

Besöksnäringen har blivit en av Sveriges nya basnäringar. I Ystads kommun är besöksnäringen en av de större
branscherna. Ystad har en lång tradition som attraktiv stad och destination för turister och
besöksnäringsanläggningar. Aktiviteter, aktörer och evenemang har vuxit fram genom åren och skapat
attraktionskraft. Utmaningarna för kommunen är en kort och väderberoende sommarsäsong när Ystad och
destinationerna har som ﬂest besökare, samt tillgängligheten och infrastrukturen i staden och på destinationerna.
En utmaning är att attrahera framförallt utländska besökare på andra perioder än sommarmånaderna.
Besöksnäringen i kommunen är sammansatt av ﬂera branscher, där de största är hotell, restaurang och övrig logi,
transporter samt varuhandel. Kultur, sport och rekreation är andra delar av näringen. Turism är inte ﬂyttbar,
upplevelser, evenemang och attraktioner måste upplevas på plats. Turismen som ett skyltfönster för inﬂyttning
och etablering skapar stora möjligheter för kommunen.

Möjligheter för besöksnäringen
Ystads kommun har tillsammans med grannkommunerna; Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo, politiskt beslutat att
tillsammans med näringslivet aktivt satsa för att utveckla besöksnäringen i sydöstra Skåne. Syftet och ambitionen
med processen är att skapa en långsiktig och hållbar destinationsutveckling.
Besökaren attraheras av produkter, aktiviteter, anläggningar, evenemang och besöksmål, oberoende av
kommungränserna. För att attrahera ﬂer besökare, nationella och internationella, hela året måste näringen skapa
produkter som lockar besökare från utvalda marknader i prioriterade teman. Fler besökare året runt skapar tillväxt
hos näringsidkarna. För att näringen ska kunna skapa tillväxt måste det offentliga vara möjliggörare och skapa raka
och tydliga riktlinjer och vägar för besöksnäringen. Detta måste Ystad göra i kommunal och regional samverkan för
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att skapa ett större utbud som attraherar ﬂer. Turism bygger på att människor förﬂyttar sig till olika platser och
besöksnäringen är nära sammanlänkad med fungerande infrastruktur. Parkeringsplatser för alla typer av fordon
bör beaktas vid besöksmål. Det måste ﬁnnas ett brett utbud av olika former av boende för alla besökare. Särskilt
viktiga frågor för kommunen är möjligheter till camping och parkering av husbilar samt god kollektivtraﬁk till
besöksmål.
Besöksnäringen på landsbygden är viktig för kommunen och på landsbygden innefattar det bland annat
gårdsbutiker, hantverk och konst, caféer, slottsmiljöer och olika former av aktiviteter. Det gäller att främja
utvecklingen och samtidigt värna om den unika miljön som i sig är värdeskapande för näringen.
Målbilden för turismen är att besöksströmmar på ett enkelt och hållbart sätt ska kunna röra sig mellan attraktioner
och besöksmål och på så sätt också möjliggöra för besöksnäringen att hålla öppet hela året. Att hela staden och
destinationen utgör möjliga besöksmål och möjliggör för näringsidkare att erbjuda produkter och tjänster.

För att möjligheterna i kommunen ska upplevas som goda
behöver vi fokusera på att:

Aktivt arbeta för att säkerställa representation och deltagande från olika grupper i samhället. Utveckla
metoder för att aktivt möta och tillvarata en bred representation av invånarnas behov.
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Se olika människors förutsättningar, behov och visioner.
Ge möjlighet att påverka utvecklingen genom dialog och genom att dela erfarenheter.
Företagsetableringar möjliggörs i staden såväl som i byarna och på landsbygden.
Hushålla med mark och att hänvisa rätt verksamhet till rätt plats.
Möjliggöra olika slags kombinerad användning av fastigheter för att främja en levande ort och
landsbygd under ﬂer tider under dygnet.
Stötta utveckling av Ystads aktiva och starka nätverkskultur inom näringslivet genom dialog,
arrangemang och ett aktivt deltagande från kommunens tjänstemän och politiker.
Möjliggöra för besöksnäringen att hålla öppet hela året, vilket ställer krav på markupplåtelser, villkor
för tillstånd och möjligheter att förena verksamheter med boende.
Säkerställa ett traﬁksystem som skapar goda förutsättningar för att leva, bo och resa energieffektivt
och hållbart i hela kommunen, i tätorterna såväl som i byarna och på landsbygden.
Säkerställa förbindelserna till Ystad hamn för framtiden.

26

Boende
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Behov av bostäder

Underlaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen visar att det behövs cirka 2 600 nya bostäder fram till år 2030. För
Ystad, Svarte och Köpingebro ﬁnns det gällande fördjupningar av översiktsplanen. Fram till 2030 möjliggörs genom
dessa fördjupningar cirka 3 750 bostäder. Kommunen behöver ha en större planberedskap för framtiden än vad
som motiveras enbart av behovet, med hänsyn till aspekter som att kommunen inte alltid har rådighet över
marken och att alla utbyggnadsområden inte kan realiseras. I de olika fördjupningarna ﬁnns det också områden
som har en längre utbyggnadstakt än fram till år 2030, men vars planeringsperiod har sin början inom
planperioden.
Kommunens befolkningsprognos för perioden mellan åren 2019-2030 visar att det för resterande delar av
kommunen (utanför Ystad, Köpingebro och Svarte) ﬁnns ett behov av cirka 400 nya bostäder fram till år 2030.
Översiktsplanen möjliggör byggnation av cirka 270 nya bostäder inom planperioden. Det täcker inte behovet,
särskilt inte om det vägs in att kommunens avsaknad av rådighet gör att vissa områden riskerar att inte komma i
gång inom planperioden. Bedömningen är att den brist som uppstår på boendeorter, landsbygdsorter och på
landsbygden kan kompenseras genom nya bostäder i Ystad, Svarte och Köpingebro, samt till viss del även i
Snårestad. Effekten blir en centralisering till kommunens stationsorter. Utgångspunkter för analysen av behov och
planerade bostäder är SCB:s statistik för invånarantal och hushållsstorlek, kommunens befolkningsprognos för
åren 2019-2030 och att ny bebyggelse ges samma struktur och täthet som orten redan har. Utbyggnadsområden
som pekas ut i översiktsplanen, på sammanlagt knappt 100 hektar, avser blandad bebyggelse. Två tredjedelar av
områden förutsätts bebyggas med bostäder. En tredjedel förutsätts användas för andra ändamål, exempelvis
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besöksnäring, tillfälligt boende, handel, småskalig ickestörande produktion, service samt även för allmänna
ändamål såsom rekreation, lekplatser, dagvattenanläggningar, sportanläggningar och parker.
Utöver den byggnationen som översiktsplanen möjliggör så beviljar kommunen cirka 6 förhandsbesked om året
inom översiktsplanens planområde. Under översiktsplanens planperiod så kommer det tillkomma cirka 60
bostäder genom förhandsbesked.
Nya bostäder på landsbygden har uppskattats genom en jämförelse med Kommunens befolkningsprognos för
2019-2030:

Kommunens befolkningsprognos 2019-2030

Behov av specialbostäder
Kommunens servicebostäder för vissa funktionshindrade ﬁnns idag inom tätorten Ystad och i Nybrostrand. Vi
behöver i framtiden bygga nya boenden nära tätorten och nära beﬁntlig kollektivtraﬁk. I enlighet med LSSlagstiftningen ska boendena utformas som vanliga bostäder medans stora och institutionslika byggnader ska
undvikas, vilket kan uppnås om LSS-byggnader uppförs med cirka 6-12 lägenheter.
I kommunen är landsbygden väl försedd med särskilda boenden genom de boenden som ﬁnns i Svarte, Löderup
och Stora Herrestad. Inom kommunen behöver det byggas ﬂer särskilda boenden under planperioden. Det ﬁnns
redan särskilda boenden planerade i Ystad tätort. Kommunen anser att en lämplig ort för ett framtida boende är
Köpingebro då där ﬁnns tågförbindelse.
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Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Ystad

30

Kommunfullmäktige beslutade år 2018 om riktlinjer för bostadsförsörjningen för åren 2018-2022, men med

utblick mot 2030. Grundläggande för bostadsförsörjning, kvalitativa boendemiljöer och Ystads kommun som
attraktiv boendeort är att kommunen utvecklas hållbart. Hållbar utveckling förutsätter balans mellan de tre
perspektiven miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Ystads kommuns
bostadspolitiska mål uttrycks som sju riktlinjer för bostadsförsörjning:

Förtätning med bostäder i centralorten och stationsorterna
Befolkningsprognosen för 2019-2030 visar att cirka 150-200 bostäder behöver byggas årligen för att möta behovet
av nya bostäder. Kommunen ska därför ha en planberedskap som möjliggör att 200 bostäder kan byggas per år.
Ny bebyggelse ska i huvudsak prioriteras i anslutning till kollektivtraﬁk och framför allt i kommunens stationsorter Ystad, Svarte och Köpingebro - med en särskild tyngdpunkt på Ystad tätort som regional kärna. I och med att
Nybrostrand ligger nära Köpingebro och har god kollektivtraﬁkförsörjning är även detta en ort där kommunen ser
behovet av att undersöka hur orterna kan dra nytta av varandras fördelar. Boende som på ett bra sätt möjliggör
pendling med tåg och annan kollektivtraﬁk är viktigt för Ystads attraktivitet som boendekommun.

En boendekommun för alla
För att möta önskemålen från en växande befolkning av barnfamiljer och äldre samt bättre attrahera unga vuxna
behöver bostadsbeståndet utvecklas med såväl stora som små bostäder samt särskilt boende för personer med
olika funktionsnedsättning. För att utveckla variationen i bostadsbeståndet och för att främja en effektiv
markanvändning och underlag till service vill vi att merparten av ny bebyggelse är lägenheter i ﬂerbostadshus,
men kompletterat med småhus- och radhusbebyggelse – inte minst för målgruppen barnfamiljer och med
marklägenheter för målgrupperna äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kommunal service i bostäders närområde
Kommunens planering av kommunal service, däribland förskole- och grundskoleverksamhet ska ingå som en
naturlig del i kommunens planering för bostäder och bostadsbyggande. Det gäller såväl beﬁntlig som ny
bostadsbebyggelse. En avgörande aspekt för att möjliggöra detta är att koncentrera huvuddelen av tillkommande
bostadsbebyggelse i prioriterade lägen och stråk. Ny bostadsbebyggelse kan vara en förutsättning för att
upprätthålla och skapa förutsättningar för kommunal och regional service.

Boendemiljöer med tillgång till bred arbetsmarknad
Ystad som en attraktiv boendekommun stärks av ett bibehållet brett näringsliv och med en bredd av arbetstillfällen
inom kommunen. Samspelet mellan offentliga aktörer, näringsliv och utbildning är av stor betydelse samt att
kommunen aktivt tar tillvara på möjligheter till synergier i Malmö-Lundregionen. Att kunna verka och arbeta i
kommunen gör det mer attraktivt att bo här. Ystads kommun är en landsbygdskommun med många näringsidkare
och arbetstillfällen i byar och på landsbygden.

Blandad bebyggelse med mötesplatser för alla i alla kommunens delar
Såväl beﬁntliga som nya bostadsområden i alla kommunens orter och byar behöver utvecklas och planeras för en
blandad bebyggelse, där olika typer av bostäder blandas med verksamheter och service, och med tilltalande
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offentliga rum som fungerande mötesplatser. Miljöer som främjar möten mellan människor bidrar till inkludering,
kreativitet och ökad folkhälsa. Att skapa en blandning av bostäder i varje ort och by är ett sätt att möjliggöra
kvarboende när förutsättningar i livet ändras och därmed för att kunna möta olika målgruppers behov.

Rikt utbud av kultur och fritid, natur och rekreation
Att behålla och stärka kommunens värden och kvaliteter av kultur- och fritidsutbud samt natur och rekreation är
betydelsefullt för att utveckla Ystad som en attraktiv boendekommun. Kommunen ska tillhandahålla en struktur i
form av resurser och infrastruktur som stödjer beﬁntliga och nya kulturaktiviteter. Kulturhistoriska miljöer och
kulturarv ska värnas och lyftas fram. Kulturen ska vara med tidigt i utvecklingsprocesser och bidra till stads- och
landsbygdsutveckling.

Kommunicera Ystads attraktivitet
Ett gynnsamt läge, goda kommunikationer, unik sammansättning av stad och land, närhet till natur, ett
konkurrenskraftigt näringsliv som erbjuder arbetstillfällen, en stad med tillgång till service och en vänlig och
tillåtande kultur. Att skapa stolthet och nyﬁkenhet kring vad det innebär att bo och verka i Ystad är en viktig del i
utvecklingen av kommunen. Detta är grunden i ett proaktivt och dynamiskt kommunikationsarbete som möjliggör
att ﬂer väljer att bygga bostäder, bo och/eller verka i Ystads kommun.

Insatser för att nå målen
Avgörande för kommunens roll i arbetet med bostadsförsörjning är att arbeta med insatser för fysisk planering
och exploatering, vilket bland annat handlar om aktiv översiktlig planering, planberedskap och detaljplaner,
bygglov och markinköp.
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För att det ska ﬁnnas rätt boende på rätt plats behöver vi
fokusera på att:

Nya bostäder i huvudsak prioriteras i anslutning till kollektivtraﬁk och framförallt i kommunens orter
med tågstation – Ystad, Svarte och Köpingebro/Nybrostrand – med en särskild tyngdpunkt på staden
Ystad som regional kärna.
Möjliggöra nya bostäder i kommunens boendeorter och landsbygdsorter för att främja en levande
landsbygd, möjliggöra komplettering med ﬂer bostadsstorlekar och boendeformer för att kunna bo på
orten i livets olika skeden samt för att bibehålla underlaget för service.
Möjliggöra komplettering av bostäder utanför detaljplanerade områden för att främja en levande
landsbygd
Göra strategiska markinköp i lägen som är attraktiva för utveckling och i lägen som kan vara attraktiva
för byten eller kompensationsanläggningar.
Satsa på lämplig markanvändning med hänsyn till ett förändrat klimat.
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Värden
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Värden i Ystads kommun

I kommunen ﬁnns värdefulla områden för så väl naturmiljöer, kulturmiljöer, friluftsliv och aktivt kultur- och
fritidsliv. I Ystad ﬁnns en lång kuststräcka men också ett utbrett jordbrukslandskap och byar som med sina
välbevarade strukturer och byggnader vittnar om kommunens och regionens historia. I kommunen Ystad ska vi
värna och utveckla kommunens värden. Värdena utgör tillsammans en viktig del av kommunens attraktionskraft
och ska betraktas som investeringar snarare än kostnader.
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Naturens ekosystemtjänster

Vad är ekosystemtjänster?
Ekosystemtjänster är alla de produkter och tjänster i naturens ekosystem som gynnar oss människor och
samhället i stort. Trots detta tar vi ofta naturens bidrag för givet. Alla ekosystemtjänster hänger ihop och är på
något sätt beroende av varandra, men ofta delas de in i fyra kategorier :
Stödjande ekosystemtjänster är de tjänster som behövs för att de övriga tre grupperna av ekosystemtjänster ska
fungera. Reglerande ekosystemtjänster är processer som ständigt sker i naturen. Tjänster som vi ofta inte kan se
med blotta ögat, men som är mycket viktiga för vår fortlevnad. Försörjande ekosystemtjänster - exempelvis
matförsörjning och vattenförsörjning. Kulturella ekosystemtjänster - många människor tycker om att vistas i
naturen på sin fritid, och vi tänker ofta inte på att vi utnyttjar en ekosystemtjänst när vi vandrar i skogen, tittar på
fåglar eller vilar i skuggan av ett träd.
Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling inkluderar många aspekter av hållbarhet. Det är en
förutsättning att vi får ekosystemtjänster i form av rent vatten, förnybar energi och hälsosamma naturmiljöer för
att kunna klara av att genomföra Agenda 2030. Målen är helt enkelt beroende av fungerande ekosystem som kan
erbjuda oss ekosystemtjänster.
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Ekosystemtjänster i Ystads kommun

Earthstar Geographics | Esri, HERE
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I Ystads kommun ﬁnns många områden med mycket höga naturvärden, både i ett kommunalt, regionalt och
nationellt perspektiv. Den välbesökta Kåsebergaåsen är ett framträdande inslag i landskapet och tillsammans med
det närmaste omlandet saknar området motstycke i Sverige. Bergsjöholms ädellövskog strax norr om Ystad tätort
kan vara den äldsta ädellövskogen i Skåne men tillgängligheten är begränsad och därför är besökarantalet lågt.
Kustområdena med sin kustvegetation, havsmiljön längs med och utanför kusten, våtmarker, åar, bäckar, små och
stora sjöar, märgelgravar, ädellövskog och lövdungar är särskilt ekologiskt känsliga områden i Ystads kommun.
Flera av naturreservaten i kommunen är viktiga närrekreationsområden, men de utgör också stora besöksmål,
framförallt under sommaren. I de utpekade bristområdena, som jordbrukslandskapet i de nordöstra delarna,
skulle de stödjande tjänsterna kunna stärkas för att på så sätt bidra till de reglerande och kulturella
ekosystemtjänsterna. Jordbruksmarken är generellt fattig på såväl träd som vattenmiljöer och saknar
klimatreglerande ekosystemtjänster. Där kan ny- eller återskapande av vattenmiljöer och strategisk placering av
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träd stärka ekosystemtjänsterna. Även blommande träda, vallinsådd och permanent gräsmark kan stärka de
stödjande ekosystemtjänsterna och biologisk mångfald.
I kartan visas kommunens områden med höga biologiska värden.

Kusten, havet och det öppna landskapet

Ystads kommuns kust är drygt fyra mil lång och består huvudsakligen av sandstrand. Kusten är en ovärderlig
tillgång för kommunen och dess invånare, den tillhandahåller förutsättningar för rekreation, arbetstillfällen och
boende. Naturen, friluftslivet och de goda förutsättningarna för fritidsﬁske, står högt i kurs hos såväl kommunens
invånare som hos dess besökare. Ystads kommuns kuststräcka är en av Sveriges mest välbesökta. Närheten till hav
och strand utgör enligt en attitydundersökning det starkaste argumentet för att ﬂytta till kommunen. Havet har i
alla tider fungerat som en drivkraft för Ystads utveckling och välstånd. Idag är Ystad en av Sveriges största hamnar
för passagerare och gods. Kommunens havsområde utgör ett viktigt farvatten för sjötransporter samtidigt som
andra delar av havsområdet är viktiga för friluftslivets aktiviteter.
Värdefulla natur- och rekreationsområden ﬁnns mellan havet och bebyggelsen inåt land. Även ﬂera av kommunens
naturreservat och Natura 2000-områden ligger i ett tunt bälte utmed kusten. Dessa områden fungerar som
ekosystemtjänster för kustskydd mot erosion och är motståndskraftiga mot effekterna av
klimatförändringar. Exempelvis kan kustnära vegetation, fungerande sanddyner på land och ålgräsängar i havet
skydda mot erosion och naturligt fungera som reglerande och/eller buffert mot extrema väderhändelser.
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Kulturmiljöer

Kulturmiljöer är miljöer som formats av och påverkats av människans aktivitet och på det viset berättar om
människans liv. Kulturmiljö är inte något statiskt utan påverkas och formas kontinuerligt med tiden. I Ystad har
människor levt och verkat under lång tid. I Ystad ﬁnns fornlämningar, godslandskap, kyrkbyar och radbyar,
sammantaget ett kulturlandskap som berättar om Ystads historia. Från förhistorisk tid ser vi spår från stenåldern
och det äldre bondesamhället som lämnat spår i landskapet genom megalitgravar. I kulturlandskapet syns tydliga
spår från medeltiden och de ﬂesta av de historiska byarna inom kommunen tog sin form redan under den tidiga
medeltiden.
Enskiftesreformerna under 1800-talet har präglat mycket av den landskapsbild och vägsystem som vi har idag,
med spridd gårdsbebyggelse i landskapet. Den agrara bebyggelseutvecklingen nådde sin största expansion under
tidigt 1900-tal. Den efterföljande befolkningsökningen tillkom därefter vanligtvis genom förtätning av byarna med
gatehusbebyggelse utmed vägarna.
Utvecklingen av järnvägen har satt sina spår i landskapet och mindre stationssamhällen längs med stråken
utvecklades. Vissa samhällen utvecklade industrier och serviceverksamheter i anknytning till järnvägen och
jordbruksnäringen, exempelvis i Löderup, Glemmingebro och Köpingebro (där sockerfabriken än ﬁnns kvar).
Ystad hade under 1800-talets slut en jämförelsevis långsam tillväxt, vilket bland annat berodde på att stambanan
drogs till Malmö och att Trelleborg ﬁck en allt mer betydande roll med färjetraﬁken över till kontinenten. Den lägre
tillväxttakten fortsatte under första hälften av 1900-talet, vilket har bidragit till att en stor del av stadskärnans äldre
bebyggelse har kunnat bevaras. Urbaniseringen under senare delen av 1900-talet har påverkat den byggda miljön
då många människor ﬂyttade in till de större tätorterna eller inom Ystad tätort. Många av de gamla gårdarna och
hus i byarna används idag som deltidsboenden.
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Kulturmiljön är viktig för förståelsen av kommunens identitet och historia och stora delar av kommunen är av
intresse för kulturmiljövården. Vissa områdena som är av riksintresse för kulturmiljövård men utöver dessa
områden ﬁnns det också sådant som är viktigt ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Historiskt har
kulturmiljöarbetet i kommunen främst fokuserat på enskilda byggnader. Framöver behöver kommunens arbete
fokusera mer på bebyggelseområden och dess sammanhang för att lyfta fram olika områdens karaktär.
Vissa av kommunens värden skyddas genom detaljplaner och områdesbestämmelse, medan andra områden idag
saknar skydd. Med en god kunskap om kommunens unika värden kan unika miljöer stärkas och en fortsatt
utveckling av kommunen ske med utgångpunkt i kommunens unika värden. Som grund för det fortsatta arbetet
behöver kommunen bland annat arbeta med framtagande av kulturmiljöprogram, ett arbete som bygger vidare på
det bevarandeprogram som togs fram år 1985 för kommunens byar.

Friluftsliv

Ordet friluftsliv har olika innebörd för olika människor. Enligt Naturvårdsverket är friluftsliv "vistelse utomhus i

natur- eller kulturlandskapet för välbeﬁnnande och naturupplevelser utan krav på tävling" (SFS
2003:133). Allemansrätten är en viktig förutsättning för friluftslivet. Det är även viktigt att man har nära till naturen
oavsett vem man är och var man bor. Att vistas i naturen har positiva effekter på både den fysiska och psykiska
hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefullt både för den enskilda människan och för samhället i stort.
Sveriges 10 friluftsmål beslutade av regeringen 2012 är:
Tillgänglig natur för alla
Starkt engagemang och samverkan
Allemansrätten
Tillgång till natur för friluftsliv
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Attraktiv tätortsnära natur
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Skyddade områden som resurs för friluftslivet
Ett rikt friluftsliv i skolan
Friluftsliv för god folkhälsa
God kunskap om friluftslivet
I Ystads kommun är förutsättningarna för friluftsliv goda. I kommunen ﬁnns många ﬁna naturområden med ett rikt
växt- och djurliv. Från Ystad och österut längs kusten avlöser i princip naturreservaten varandra med enbart ett
avbrott vid Nybrostrand och Kabusa skjutfält. I norra och sydöstra delen av kommunen ﬁnns Fyledalen och
Sandhammaren som är tysta områden. Många naturområden är även tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning. Fyra etapper av Skåneleden, delled 4 Österlenleden, ligger helt eller delvis inom Ystads
kommun.

För att kunna värna våra värden behöver vi fokusera på att:
• Viktiga strukturer för ekosystemtjänster och biologiska spridningssamband bör inventeras och
förutsättningarna på platsen tas tillvara vid nyexploatering.
• Utveckla gröna och blå samband där potential ﬁnns.
• Säkerställa att en viss del av ytan i våra framtida större exploateringsområden består av eller ligger i
närheten av grönblå strukturer samt är tillgängliga för våra medborgare.
• Arbeta för att underlätta för invånare och besökare att kunna ta sig till rekreationsområden utan bil.
• Tillgodose mångfald bland parker, närrekreation, aktivitetsytor och liknande.
• Värna och skydda Fyledalen och Sandhammaren som gröna tysta områden.
• Skydda kustens höga värden och endast tillåta komplettering av beﬁntlig bebyggelse.
• Säkerställa att vi kan ströva fritt längs stränderna.
• Fortsätta arbeta med skydd av kusten i närhet av bebyggelse, infrastruktur och värdefulla miljöer
genom exempelvis strandfodring och andra ekosystembaserade kustskydd.
• Bevara och utveckla kulturarvet, bebyggelsen och miljöer i orter och på landsbygden och att göra
miljöer levande ska fortgå. Kommunen behöver ta fram ett kulturmiljöprogram som grund för det
fortsatta arbetet med kommunens kulturmiljöer.
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Närhet
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Vad är närhet?

Närhet kan handla om geograﬁsk närhet, närhet i tid och den mentala upplevelsen av närhet. En målpunkt som
ligger långt borta från ens bostad kan upplevas mentalt närmre om det går att ta sig dit på ett enkelt och smidigt
vis. Till exempel kan något ligga nära geograﬁskt men ändå vara långt borta för barn och unga om de är hänvisade
till att gå och cykla och det är alltför farligt längs den närmsta vägen. Ett annat exempel är att förskola och skola
kan ligga inom ett rimligt avstånd från hemmet, men åt fel håll sett till vart föräldern ska efter lämning.
Människor är olika och värdesätter närhet till olika saker. Det kan exempelvis handla om närhet till serviceutbud,
men även om närhet till lugnet, småskaligheten, havet eller naturen. Geograﬁsk och tidsmässig närhet beror på
möjligheten till olika transportslag och hur resan passar in i ett större rörelsemönster. Om vi upplever att något är
”nära”, eller ej, hänger också ihop med vilken trygghet och tillit vi känner.

Närhet ur olika perspektiv
När vi pratar om närhet behöver vi ha med oss ett antal olika perspektiv; närhet ur medborgarens perspektiv,
närhet ur näringslivets perspektiv samt närhet ur besöksnäringens perspektiv. I ﬂera aspekter handlar det om
gemensamma nämnare, men kraven kan se olika ut beroende på perspektiv. Gemensamt för de olika perspektiven
är att det handlar om en fungerande helhet.
När det handlar om närhet ur medborgarens perspektiv kan vi fokusera på möjligheten till ett fungerande
vardagsliv. Även om människors vardagsliv kan se väldigt olika ut, är möjligheten till ett väl fungerande vardagsliv,
oavsett kön, ålder eller funktionsnedsättning, viktigt för alla. I relation till närhet kan vi se att vardagslivet handlar
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mycket om hur rörelsemönstren ser ut och möjligheterna att förﬂytta sig mellan vardagens olika målpunkter, som
kan vara bostad, arbete, skola, affärer, fritidsaktiviteter med mera.
När det handlar om närhet ur näringslivets perspektiv så är det utöver markanvändning viktigt med en fungerande
infrastruktur. Det ska vara lätt att transportera sina varor och pendlingen måste fungera. Ystad hamn är dessutom
stor betydelse för kommunen och förbindelserna till och från hamnen måste upprätthållas.
När det handlar om närhet ur besöksnäringens perspektiv är det viktigt att besöksströmmar på ett enkelt och
hållbart sätt ska kunna röra sig mellan attraktioner och besöksmål och även möjliggöra för besöksnäringen att
hålla öppet hela året.

Hur ser det ut med närheten i kommunen?
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Tillgången till allemansrättslig mark
I Ystad, liksom i resten av Skåne, är andelen allemansrättslig mark generellt sett lägre än i resten av
landet. Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig
där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot
natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor. Omkring 70 % av kommunens yta består av
jordbruksmark, varav merparten brukas som åkermark. Många intressen konkurrerar dessutom med de gröna
ytorna, och på vissa platser hotas de av stigande havsnivåer och erosion. Tillgången till allemansrättslig mark är
därför begränsad. Eftersom grönområden är mycket viktiga för bland annat rekreation, friluftsliv och djur- och
växtliv är det angeläget att bevara och säkra tillgången till dem. Därför har kommunen utfört en inventering av de
områden som bedöms vara allemansrättsligt tillgängliga. Områden mindre än två hektar stora har inte inkluderats
då de inte bedöms vara av intresse för den allmänna besökaren, men det är viktigt att poängtera att de ändå kan
utgöra viktiga biotoper och spridningskorridorer, och därför är bevarandevärda i sig.
De cirka 10 % av landarealen som består av skyddad natur, såsom naturreservat eller andra naturvårdsområden,
har inkluderats i inventeringen. Utöver dessa har till exempel skogsområden och betesmarker, utan
områdesskydd, som bedömts vara allemansrättsligt tillgängliga inkluderats. Huvudresultatet visar att Ystads
markyta består till omkring 20 % av allemansrättsligt tillgänglig mark vilket motsvarar 0,24 hektar per person.
Resultaten visar också att 26 % av befolkningen har mindre än 300 meter till närmsta allemansrättsliga område
och att 98 % av befolkningen har mindre än två kilometer till samma typ av område. Det ska poängteras att dessa
områden inte alltid är tillgängliga året runt på grund av till exempel aktivt bete, odling eller liknande.
Enligt Ystads kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning 2018-2022 beräknas invånarantalet öka med omkring 1
% per år framöver. En ökad befolkning innebär att ﬂer människor kommer samsas om kommunens yta och att
andelen allemansrättslig mark per person minskar. Det är därför viktigt att dessa ytor inte tas i anspråk bit för bit,
och att kvaliteten på och tillgängligheten till dem prioriteras.
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Fysisk hälsa och rekreation

Earthstar Geographics | Esri, HERE
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Ystad erbjuder ett ﬂertal naturupplevelser, bland annat vandring längs Skåneleden, fågelskådning på
Sandhammaren och simturer längs de vidsträckta stränderna. Ostörda naturområden är värdefulla platser för
återhämtning och möjliggör en paus från stadsljud. Beﬁntliga grönområden bör skyddas från exploatering och
tillgängliggöras som allmänna grönområden och skulle kunna förbättras i ﬂera av områden med stigar eller andra
anläggningar.
Kartan visar grönytor med nytta för hälsan samt buffertzoner 300 meter från grönytorna. Klicka på ytorna i kartan

för att få mer information
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Kan allt vara nära?

Det är inte möjligt att allt kan vara geograﬁskt nära överallt. Kommunen styr över var den kommunala servicen ska
ﬁnnas så som bland annat förskolor och skolor. Kommunen har inte samma möjlighet att påverka var exempelvis
livsmedelsaffärer ska ﬁnnas. Initiativ till etablering av kommersiella verksamheter tas inte av kommunen, men
däremot kan kommunen vara med och möjliggöra. Det kan också uppstå intressekonﬂikter, ett exempel är inom
skolan, där kommunen ibland måste ta ställning till om den geograﬁska närheten för elever är viktigast eller om
det går att erbjuda högre kvalitet för elever på en skola längre bort, vilket är värden som ofta är svåra att förena.
När befolkningen ökar mer än målet om 1 % befolkningsökning per år uppstår problem med beredskapen inom
kommunens verksamheter.
Eftersom allting inte kan ﬁnnas överallt måste vi våga tänka nytt för att skapa närhet. Under de senaste åren har
allt ﬂer nya alternativ och initiativ skapats, som exempelvis hemleverans av mat vilket kan innebära ett underlättat
vardagsliv. Olika typer av mobila arrangemang och servicefunktioner, tillfälliga eller återkommande, innebär att ﬂer
får tillgång till service och kulturutbud. På några platser i kommunen testas obemannade självbetjäningsbutiker
som säljer livsmedel. Ett kommunalt exempel på ökad service är så kallat meröppet på biblioteken, som innebär
att medborgare kan nyttja biblioteken utöver ordinarie öppettider.
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Infrastruktur och kommunikationer – en grund för närheten

Den fysiska och digitala infrastrukturen är en viktig del i hur närhet upplevs. Den fysiska infrastrukturen skapar
strukturer som påverkar hur möjligheterna att förﬂytta sig ser ut, strukturer som både kan underlätta och försvåra
den dagliga aktiviteten för kommunens invånare, för näringslivet och för besöksnäringen. Infrastrukturen kan
bidra till att binda samman kommunens olika delar med varandra och med orter, regioner och länder utanför
kommunen.
Liksom i övriga Skåne så ﬁnns det även i Ystad olika förutsättningar för val av färdmedel. På landsbygden är bilen
ett färdmedel som behöver användas till större del än i staden Ystad. Kollektivtraﬁken är mindre utbyggd på
landsbygden och det saknas säkra cykelvägar mellan vissa orter vilket kan medföra att cykeln oftast inte är ett
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alternativ som huvudfärdmedel. Några större nya vägar och järnvägar som avsevärt kan göra att närheten
förbättras är inte att förvänta i framtiden. För att förbättra närheten krävs satsningar på gång, cykel och
kollektivtraﬁk. Satsningar på dessa traﬁkslag kan också förbättra närheten för de grupper som inte har tillgång till
bil, till exempel barn och unga.
Ystads kommun har överlag en god digital infrastruktur. Satsningar på digital infrastruktur kan göra stor skillnad
för hur ”närhet” upplevs. Bra IT-lösningar och utbyggt ﬁbernät gör att behovet av att fysiskt ta sig till platser
minskar och möjliggör därför att bo på landsbygden, att arbeta hemifrån, göra inköp via nätet, ha kontakt med
sjukvården och liknande.

Serviceutbud

Kartan ger en överblick över tillgången till ett urval av offentliga och privata serviceformer i kommunen. Den
kommunala servicen är koncentrerad till huvudorten och de övriga serviceorterna Svarte, Köpingebro,
Glemmingebro och Löderup. Här ﬁnns tillgång till både grund- och förskola, samt till bibliotek. Utöver dessa ﬁnns
grundskolor även i Hedeskoga och Sövestad och förskolor på de ﬂesta boendeorterna. Mataffärerna i kommunen
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är koncentrerade till huvudorten och ﬁnns i övrigt i Köpingebro, Nybrostrand, Glemmingebro och Löderup. Många
handlar sin mat över kommungränsen i främst Skivarp, Sjöbo, Tomelilla, Hammenhög och Borrby. Under ﬂiken
Identitet beskrivs servicetillgången i varje service- och boendeort mer ingående.

Strategisk traﬁkplanering i kommunen
Kommunen har antagit en traﬁkstrategi för kommunen Traﬁkstrategi Ystads kommun 2019-2030. Strategin anger

mål och strategier för att verka för ett hållbart traﬁksystem i hela Ystads kommun. Övergripande innebär detta att
arbeta med målstyrning, utgå från fyrstegsprincipen och att arbeta med tillgänglighet framför framkomlighet bland
annat.
Ystads kommun antog år 2018 en cykelplan för kommunen Cykelplan 2018-2028. Det övergripande målet för
cykelplanen är att antalet cykelresor ska öka med 35 % samtidigt som antalet olyckor med allvarligt eller måttligt
skadade cyklister och mopedister inte ska öka.
Kommunens arbete med parkering är ett viktigt verktyg för att kunna nå uppsatta mål för bland annat
tillgänglighet, miljö och klimat samt fysisk planering. Därför har Strategier och riktlinjer för parkering Ystads
kommun arbetats fram (antagen 2021). Utgångspunkt är de mål och strategier som anges i kommunens
traﬁkstrategi. Genom parkeringsstrategin beskriver kommunen hur parkeringen ska hanteras och vilka åtgärder
som behöver vidtas för att utveckla kommunen i önskad riktning och nå Ystads kommuns uppsatta mål.
Parkeringsstrategin innehåller också riktlinjer för parkering i plan- och bygglovsprocessen.
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För att närheten i kommunen ska upplevas som god behöver
vi fokusera på att:

Ta ställning till vilka orter som är lämpliga och rimliga att erbjuda olika typer av kommunal service
samt samspelet mellan olika orters möjligheter att skapa närhet.
Säkerställa tillgången till allemansrättslig mark och utveckla kopplingar och stråk genom
överenskommelser med markägare.
Öka tillgängligheten till allmänna grönområden och förstärka grönområden med stigar, motionsslingor
och liknande.
Verka för att aktivt förlägga vissa typer av aktiviteter såsom exempelvis kulturevenemang eller tillfälliga
aktiviteter i områden som har lågt utbud av service i vanliga fall.
Kollektivtraﬁken ska vara strukturbildande och kommunen ska verka för förbättrad kollektivtraﬁk.
Underlätta bytet mellan traﬁkslag genom exempelvis pendlarparkeringar med plats för olika
färdmedel.
Satsa på utbyggnad och förbättringar av huvudcykelnätet i kommunen för att binda ihop orter och
byar med varandra.
Arbeta med mobilitetsåtgärder för att påverka attityder och beteenden för att öka andelen hållbara
resor och stärka den upplevda närheten.
Främja utveckling av digital infrastruktur, det gynnar såväl företagsutveckling som möjligheter att
verka och bo i alla delar av kommunen.
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Identitet
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Vad menas med identitet

Genom att identiﬁera och belysa orternas olika identiteter skapas en god utgångspunkt för den fortsatta
utvecklingen och planeringen av kommunen. Vad som påverkar identiteten på en plats varierar, men det kan bland
annat vara bebyggelsestruktur, kulturmiljöer, befolkningsstruktur och historia. En plats identitet säger mycket om
hur platsen används och fungerar och inte minst hur den kan utvecklas. Ystad är kommunens centralort och spelar
en viktig roll i sydöstra Skåne, vilket även innebär krav och förväntningar på att tillgodose god service och
kommunikation. Lika viktigt är det att belysa särdragen i kommunens mindre orter och byar, för att tydliggöra i
vilken riktning utvecklingen av orten eller byn ska ske. Staden, byarna och landsbygderna behöver stärkas utifrån
sina olika behov och förutsättningar vilket kan skapa goda förutsättningar för att stärka samspel mellan platserna.
Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att stärka och utveckla kommunens olika delar och för att invånare och
verksamma inom kommunen ska kunna samlas kring gemensamma utgångspunkter och framtidsbilder.
Att identiﬁera det unika för kommunens olika platser handlar även om att kommunen ska kunna göra rätt
prioriteringar och främja en diversiﬁering. Genom att identiﬁera orternas olika roller och karaktärer kan
kommunen förmedla en bild av vilka förväntningar som kan ställas utifrån exempelvis servicenivå på en ort. Det
kan även bidra till att stärka det lokala engagemanget inom byarna, vilket kommunen måste uppmuntra och
tillvarata.
Det handlar även om att se samband och att belysa potentialen för framtida investeringar. För kommunens
mindre orter och landsbygden ﬁnns en stor potential i att rikta satsningar för att främja exempelvis
besöksnäringen där riktade satsningar kan komma ﬂer till gagn och skapa positiva effekter.
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Att bygga vidare på identiteten
Ystads omland med sina tätorter, byar och landsbygd har vuxit fram utifrån olika förutsättningar vilket skapat
platsernas olika karaktärer och identiteter. Orterna kan inte utveckla ett komplett utbud av service likt den som
ﬁnns inne i staden, men genom att ta utgångspunkt i orternas olika identiteter, se sambanden mellan platserna
och bygga vidare på det unika för varje ort kan platserna fortsätta att utvecklas efter sina respektive
förutsättningar och komplettera varandra. De olika orterna och omlandet kan tillsammans med staden bidra till en
levande och attraktiv kommun.

Identitet för kommunen i stort

Medan Ystad är en av landets bäst bevarade medeltidsstäder är landsbygden kring tätorten med sina odlingar,
gårdsbutiker och restauranger som ett stort skafferi. Men i den gamla jordbruksbygden kring Ystad frodas även
företag som bygger sin framgång på nischad kunskap och innovativa idéer.
I dialoger med ystadbor utkristalliseras vissa egenskaper som särskilt viktiga för kommunen. Ystads styrkor är dess
attraktivitet och trygghet, både när det gäller boende och att arbeta i. Kommunen har det mesta man kan önska
sig av en pittoresk medeltidsmiljö. En kulturhistoriskt värdefull stadskärna med varierade bebyggelsemiljöer från
olika epoker ger staden sin unika karaktär. Detta kompletteras med en landsbygd med attraktiva boendeorter, ett
rikt natur- och kulturutbud och populära turistattraktioner.
Närheten till havet och attraktiviteten för barnfamiljer är de främsta argumenten till varför människor ﬂyttar till
kommunen. Det rika kulturlivet och att kommunen upplevs som attraktiv för pensionärer ses också som stora plus
hos kommunens befolkning. En väsentlig motor och mobiliseringskraft i kommunens kulturliv är de många
konstnärer, författare, formgivare, ﬁlmare och andra kreatörer som är verksamma i kommunen.
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Identitet i tätorter och besöks- och säsongsorter

Nedan beskrivs identiteter i utpekade serviceorter, boendeorter samt besöks- och säsongsorter enligt
översiktsplanen. Underlag är bland annat hämtat från den tidiga dialogen som genomförts inför arbetet med

översiktsplanen. Beskrivningarna har även tagit utgångspunkt från kommunens arbete med projektet "Fokus på
byarna" som pågått sedan år 2013. Varje år utses den by som blir årets fokus-by med syfte att undersöka hur den
fysiska miljön i kommunens byar kan utvecklas. Arbetet sker i dialog med de boende för att tillsammans skapa en
bild av vilka åtgärder som kan göras i byarna för att öka exempelvis trivsel och attraktivitet. Under översiktsplanens
utställningstid ges möjlighet för dialog och fortsatt utveckling av beskrivningarna av respektive platsers identiteter.
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Löderup

Statistiken i bilden är från år 2019.

Löderup ses som platsen där Österlen börjar. Orten är omgiven av ett vackert odlingslandskap som karakteriserar
byns fysiska miljö. Dess läge i kommunens östligaste del gör att Löderup upplevs som mer sammankopplat med
Borrby och Simrishamn. Löderup bär rollen som serviceort för kommunens östra delar och en viktig
utvecklingsfaktor för orten är förbättrad kollektivtraﬁk.
Byn är en gammal stationsort som växte fram i samband med att järnvägen mellan Ystad och Gärsnäs byggdes. På
så sätt blev Löderup ett lokalt centrum för landsbygden i området. Idag präglas orten inte bara av historian som
gammalt järnvägssamhälle, utan karakteriseras främst av sitt kustnära läge, sitt lugn och sin landsbygd. Gallerier,
antikaffärer och ett bed & breakfast har gett orten en ny prägel. Orten ses än idag som centralort i kommunens
östra delar. En möjlighet för Löderup är att utveckla kultur och fritidsutbudet på orten.
Löderup har en mångskiftande bebyggelse som sätter sin prägel på byn. Här ryms både kulturhistoriskt värdefull
sekelskiftesarkitektur och även gamla övergivna hus. Kyrkbyn i söder och stationssamhället i norr bidrar också till
byns unika karaktär.
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Sövestad
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Orten har ett strategiskt läge som boendeort mellan Ystad och Sjöbo. En styrka för orten är tillgången till god
kollektivtraﬁk till dessa två orter med stark arbetsmarknad. Orten karaktäriseras av väg 13 som går genom orten.
Ortens invånare framhäver ortens goda förbindelser, sitt lugn och sitt starka föreningsliv som viktiga egenskaper
för byn.
Förr präglades Sövestad främst av sitt jordbruk, idag är den i huvudsak en boendeort där invånarna jobbar i Ystad
och andra större orter i närområdet. Orten ligger mitt i ett backigt odlingslandskap, vilket ger området dess fysiska
karaktär och landskapsbild.
Sövestad ligger öst om området Krageholmssjön med sina höga naturvärden som är av riksintresse för naturvård,
friluftsliv och kulturmiljövård. Även Sövestad nämns som ett riksintresse för kulturmiljövård och har bland annat
en pittoresk radby i byns östra del. Runt Krageholms slott ﬁnns ett slottslandskap med en bevarad medeltida
bebyggelse. Detta landskap är av stort arkitekturhistoriskt intresse.
Statistiken i bilden är från år 2019.

Fotograf bild th. Andrea Nowag
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Stora Herrestad

Stora Herrestad är ett gammalt häradscentrum, vilket gör att byn kännetecknas av sina karaktärsgivande
byggnader. Flera av gårdstomterna i Stora Herrestad ligger i direkt anslutning till det öppna odlingslandskapet,
vilket sätter sin prägel på byn. Många äldre byggnader med stort kulturhistoriskt värde och omgivande ﬁna, stora
träd bidrar också till ortens slottsmiljö. Däribland den gamla kyrkan från 1100-talet, tingshuset och prästgården. I
landskapet runt ﬁnns en mängd hästgårdar som också bidrar till ortens lantliga karaktär. Tidigare gick väg 19
genom Stora Herrestad men numera ﬁnns förbifarten förbi orten, vilket ger nya möjligheter för utveckling av Stora
Herrestad. Orten har ett strategiskt läge som boendeort mellan Ystad och Tomelilla.

Källa bild tv. Wikipedia

60

Nybrostrand

Källa bild tv. Wikipedia

Öster om Ystad ligger Nybrostrand. Orten ligger vid kusten och är en populär boendeort som har växt mycket
under de senaste tio åren. En styrka för orten är närheten till tågstationen och serviceutbudet i Köpingebro.
Nybrostrands havsnära och badvänliga läge ger karaktär till orten. Nybroån bidrar även den till ortens fysiska
karaktär. På 60-talet var Nybrostrand ett litet fritidshusområde, men betraktas idag som ett villasamhälle.
Utmaningar för orten är erosion och stigande havsnivåer.

Källa bild tv. Wikipedia
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Glemmingebro

Glemmingebro kännetecknas av sin Österlenanda, företagsamhet och sitt konstnärsliv. En styrka för orten är att
den har ett rikt serviceutbud i förhållande till sin storlek.
Byn är ett gammalt stationssamhälle som uppstod när järnvägen byggdes på 1890-talet. I ortens norra delar ligger
den gamla kyrkbyn med sina hus från en äldre era som är en del av kommunens bevarandeprogram. Kyrkan från
år 1900 ersatte den gamla kyrkan från 1100-talet, och är ett viktigt inslag i kulturmiljön. I den södra delen ligger det
gamla stationssamhället med sina hus från sekelskiftet. Idag är orten en plats med ﬂera företagare och konstnärer.
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Kåseberga

Statistiken i bilden är från år 2019.

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 1800talet ﬂyttades upp i byn från sluttningarna vid havet. Sjöräddningsstationerna från 40-talet är av kulturhistoriskt
intresse. Byns populära miljöer ställer höga krav på traﬁklösningar och ny bebyggelse.
Angränsande 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. Med sina vackra miljöer har byn blivit
en populär plats för konstnärer som ofta ställer ut sina verk på lokala gallerier, vilket ger karaktär till byn.
Utmaningar för Kåseberga är säsongsvariationerna. Det ﬁnns ett stort tryck på Kåseberga under högsäsongen
med såväl deltidsboende som dagsturister som nyttjar service och kollektivtraﬁk. Genom att möjliggöra utbyggnad
av bostäder på orten ökar möjligheterna att stärka underlaget för service och kollektivtraﬁk även under
lågsäsongen. I Kåseberga ﬁnns också utmaningar kopplade till klimatförändringar som stigande havsnivå och
erosion.
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Löderups strandbad

Löderups Strandbad är ett fritidsområde och består till största delen av fritidshusbebyggelse med ursprung från
1950-talet med mellanliggande grönområden. Enstaka hus är permanentbostäder. Det pågår en modernisering av
bebyggelsen i Löderups Strandbad vilket bland annat innebär att husen tilläggsisoleras för att det ska vara möjligt
att bo året runt.
Under sommarhalvåret är Löderups strandbad som mest befolkat av säsongsboende och av besökare. Här ﬁnns
en badplats och några serviceverksamheter i form av hotell, restauranger, minigolfbanor och kiosker. Hela byn
omges av områden med mycket höga naturvärden. Den största utmaningen för Löderups strandbad är
erosionen. Kusten vid orten är en av de mest erosionsutsatta platserna i kommunen och Sverige. Det ﬁnns även
utmaningar kopplade till stigande havsnivåer.
Statistiken i bilden är från år 2019.

Fotograf: bild tv. Anders Sjöberg, bild th. Andreas Hasselgren
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Identitet i landsbygdsorterna

Ystads kommun har sedan förhistorisk tid haft bosättningar som brukat jorden eller levt vid ﬁskelägena. Ystads
byar karaktäriseras av äldre bebyggelse som vuxit fram i jordbrukssamhällena. Landskapet domineras av gårdar i
varierande storlekar som ligger fritt ute i landskapet. I kommunens västra sjö- och backlandskap ﬁnns ﬂera
välbevarade godsstrukturer. Marsvinsholm och Bergsjöholm är två slottsmiljöer och viktiga byggnadsminnen.
Slottslandskapet kring Krageholms slott och den delvis bevarade medeltidsbebyggelsen är av stort kulturhistoriskt
värde.
Bebyggelsen i byarna har oftast vuxit fram längs med bygatorna där kyrkan och byskolan ofta haft en central
placering. Under 1900-talet fram till nutid har byarna kompletterats med villa- och radhusområden. Järnvägen
hade stor betydelse för byarnas utveckling där exempelvis Hedvigsdal är ett gammalt stationssamhälle som vuxit
fram vid den gamla järnvägen.
Några av byarna har bevarade medeltida kyrkor som visar på byarnas betydelse i det forna jordbrukssamhället,
exempelvis i Valleberga. I kommunen ﬁnns även några radbyar med bebyggelse placerad enbart längs vägen.
Hagestad, Stora Köpinge och Rögla är exempel på radbyar i kommunen.

För att synliggöra kommunens identitet behöver vi fokusera
på att:
Föra dialog med lokala företrädare som ska representera en bredd av byns invånare.
Uppmuntra och tillvarata det lokala engagemanget.
Arbeta med att synliggöra varje plats unika historia, förutsättningar och potential.
Se de funktionella sambanden mellan kommunens olika platser och stärka beﬁntliga strukturer.
Förtäta i mönster som passar respektive ort och by.
Främja diversiﬁering mellan olika platser för att stärka det unika.
Arbeta med dialogprocesser som metod och sedan föra vidare resultatet till investeringar och
satsningar.
Analysera karaktär och bebyggelse till kommande detaljplaner och bygglov.
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Strukturbild

Strukturbilden illustrerar den strategiska delen av översiktsplanen genom att peka ut en långsiktig strategi för
kommunens utveckling. Med strukturbilden visar kommunens sin vilja för utveckling av bebyggelsestrukturen,
grönstrukturen och kommunikationsstrukturerna på en övergripande nivå. Strukturbilden är också särskilt viktig
för det regionala och mellankommunala perspektivet i översiktsplanen.
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Regional struktur

Ystad är utpekad som en av Skånes åtta regionala kärnor. Ystad som regional kärna har en viktig betydelse för sitt
omland utifrån invånarantal, branschbredd och pendlingsnetto. Strukturbilden beskriver Ystads kommuns
huvudsakliga kopplingar av rörelse och utbyte inom regionen. Västerut mot Malmö-Lundregionen, Malmö
Airport och vidare mot Köpenhamnsregionen. Norrut mot Sjöbo och norra Skåne och södra Småland. Västerut mot
Tomelilla, Kristianstad och Simrishamn. Söderut med färjetraﬁk mot Polen, Tyskland och Bornholm.
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Bebyggelsestruktur

Bebyggelsestrukturens utveckling redovisas kopplat till fyra olika ortsnivåer samt två utvecklingsstråk. För varje
ortsnivå presenteras en ambition för vad kommunen ska verka för.

Stad och serviceorter
Ystad, Köpingebro, Svarte & Löderup
Ystad skiljer sig markant från de övriga orterna som kommunens stad och kärna med cirka två tredjedelar av
kommunens invånare, ett stort utbud av offentlig och kommersiell service och god tillgång till kollektivtraﬁk.
Staden är inte bara kommunens huvudort utan också en viktig nod som regional kärna i sydöstra Skåne. Utöver
det är staden också en viktig förbindelsepunkt till Bornholm och till Polen och vidare ut på kontinenten och har
därmed en viktig roll att fylla för sitt omland.
Köpingebro, Svarte och Löderup är orter med gott utbud av kommunal service som förskolor, grundskolor F-6,
särskilt boende, bibliotek och idrottsplatser. Köpingebro och Svarte har dessutom, utöver Ystad, mycket goda
kollektivtraﬁklägen gällande framförallt tågtraﬁk.
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Utvecklingen ska framförallt koncentreras till Ystad, Köpingebro och Svarte. Orterna spelar en viktig roll som
serviceort i respektive del av kommunen. Genom att stärka utnyttjandet av beﬁntlig infrastruktur i Köpingebro och
Svarte, kommunens två stationsorter utöver Ystad, verkar kommunen för att främja en hållbar utveckling.
Förutsättningarna för kommersiell service ser något olika ut i orterna idag, där Svarte idag är den ort som saknar
kommersiell service. Kommunen ska verka för att möjliggöra utveckling av bostäder i dessa orter. Kommunen ska
också verka för att bibehålla, stärka och prioritera offentlig service i dessa orter, verka för att kollektivtraﬁken
bibehålls och stärks samt verka för att cykelnätet inom orterna, och huvudcykelnätet i kommunen, utvecklas för att
binda samman orterna i kommunen. I serviceorterna ska kommunen dessutom verka för att det ﬁnns allmän
platsmark för lek/möte/närrekreation samt möjlighet för rörelse mellan orten och landsbygden. Etablering av
mötesplatser för kultur och fritid ska uppmuntras. Vidare ska kommunen verka för blandad bebyggelse för
verksamheter och service samt olika upplåtelseformer.

Boendeorter
Sövestad, Stora Herrestad, Nybrostrand & Glemmingebro
I boendeorterna är det primära syftet att erbjuda goda boendemiljöer. Förutsättningarna för boendeorterna ser i
dagsläget olika ut. I vissa av orterna ﬁnns utbud av basservice som till exempel förskola, grundskola F-6 samt
livsmedelsaffär.
Utöver utvecklingen av staden och stationsorterna så är Nybrostrand den ort som är högst prioriterad. Orten ligger
nära Köpingebro och har möjlighet att nyttja den kollektivtraﬁk och service som ﬁnns där och samtidigt stärka
underlaget för den. I övriga boendeorter är kommunen positiv till utveckling för att stärka orterna, till exempel
genom komplettering av andra bostadsstorlekar och boendeformer än vad som ﬁnns på orterna idag.
Kommunen ska verka för att möjliggöra utveckling av bostäder i framförallt Nybrostrand, men även peka ut
lämpliga ytor för utveckling av bostäder i de andra orterna. Kommunen ska verka för att bibehålla och stärka
kollektivtraﬁken till dessa orter, verka för att utveckla cykelnätet inom orterna samt utveckla huvudcykelnätet i
kommunen för att binda samman orterna med andra orter i kommunen. Kommunen ska verka för att det på varje
ort ﬁnns allmän platsmark eller annan mark för lek/möte/närrekreation samt möjlighet för rörelse mellan orten
och landsbygden. Vidare ska kommunen verka för att utveckla boende som underlag för kommersiell och offentlig
service.

Besöks- och säsongsorter
Kåseberga & Löderups strandbad
Besöks- och säsongsorterna är orter som är starkt präglade av besöksnäringen och som har ett högre
befolkningsantal under högsäsongsperioderna. Orterna kan även ha högre grad av service i form av affärer och
kommunikationer under högsäsongerna. Förutsättningarna för Kåseberga och Löderups strandbad ser något olika
ut, där till exempel Kåseberga har ett större antal åretruntboende än Löderups strandbad.
Kommunen ska ta tillvara den tillgång som orterna utgör för besöksnäringen i kommunen och verka för att stärka
orternas funktion som säsongsorter. Kollektivtraﬁken ska utvecklas framförallt under högsäsongerna då behovet
är stort.
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Landsbygdsorter
Rögla, Skårby, Bjäresjö, Vallösa, Rynge, Sjörup, Snårestad, Stora Köpinge & Svenstorp,
Ingelstorp & Hedvigsdal
Landsbygdsorterna är mindre orter som ligger i det öppna jordbrukslandskapet eller i natursköna lägen. De är
sammanhållna bebyggelsegrupper med bostäder med få eller inga servicefunktioner. Kommunen ska verka för
förbättrad kollektivtraﬁk till landsbygdsorterna. Kommunen ska verka för möjligheten till förtätning i orterna då
behov och efterfrågan uppstår. Förtätning måste ske med utgångspunkt i den beﬁntliga bebyggelsens uttryck.

Utvecklingsstråk Köpingebro - Nybrostrand
Orterna ligger så nära varandra att de i vissa avseenden kan betraktas som ett samhälle med gemensam service.
Orterna bör dock rent fysiskt fortsatt skiljas åt med grönområde och jordbruksmark. Kommunen bör närmare
studera vinsterna med att se båda orterna i ett gemensamt sammanhang. Lämpligt är att inleda arbetet med en
fördjupning av översiktsplanen för Köpingebro och Nybrostrand efter att den här planen har antagits.

Utvecklingsstråk Öja - Stora Herrestad
Öja och Stora Herrestad ligger längs med ett stråk med goda förbindelser med expressbuss, gång- och cykelväg
och säker landsväg. Närheten till stora arbetsplatser, offentlig service och kommersiell service är god. Inom
översiktsplanens planperiod kan kommunen utreda markens lämplighet för etablering av ytkrävande
verksamheter med stora markanspråk, se utredningsområdet för verksamheter i markanvändningskartan.
Kommunen bör studera vinsterna med att se det här stråket i ett gemensamt sammanhang. För utvecklingsstråket
är det lämpligt ta fram en fördjupad översiktsplan för att visa hur Ystad tätort och Stora Herrestad kan växa och
utvecklas, med bibehållande av respektive orts identitet.
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Grön- och blåstruktur

Viktiga gröna samband att utveckla
Kartan visar stråk som kan vara lämpliga att förstärka och utveckla för att förbättra förutsättningarna för djur- och
växtliv samt rekreativa miljöer. Dessa kan nyttjas med allemansrätten som grund. Då kommunen ofta inte är
fastighetsägare och därmed inte har rådighet över marken, så visar kartan endast kommunens syn, men är tänkt
att tjäna som vägledning för dem som har rådighet över att utföra åtgärder.

1. Västra kusten och österut
Här är det lämpligt att förstärka grönstrukturen mellan cykelvägen och havet. Samt att förstärkta gröna värden, till
exempel strandängar, längs med kusten västerut.

2. Svarteån
Det blåa stråket längs med Svarteån är en beﬁntlig spridningslänk för akvatiska miljöer med hög biologisk
mångfald och här ﬁnns det stor potential att stärka blå och gröna värden, till exempel genom att
anlägga våtmarker.

3. Staden mot sjölandskapet
Stråket har goda förutsättningar att utvecklas och tillgängliggöras för rekreation. Området kan sammanbinda
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Hedeskoga och Ystads tätort med beﬁntliga vandringsleder. Inom stråket ﬁnns höga biologiska värden,
spridningskorridor och goda livsmiljöer.

4. Nordvästra staden
I översiktsplanen föreslås ett nytt område för grönstruktur vid Lilleskog. Genom att knyta samman detta område
med Dag Hammarskjölds park kan man öka tillgången till allemansrättsligt tillgänglig mark för rekreation och
friluftsliv. Grönområdet kan med fördel utvecklas till en mångfunktionell grönyta som används för rekreation och
friluftsliv men också som buffert för att hantera både dagvatten och större vattenﬂöden vid skyfall och långvariga
regn.

5. Öja mosse - Hålabäcksravinen
Stråket har idag hög biologisk mångfald och ett gott ekologiskt samspel som bland annat verkar reglerande för
dagvattenhantering. Stråket har även potential för anläggning av nya våtmarksmiljöer.

6. Nybroån mot Fyledalen
Stråket längs med Nybroån från kusten vid Nybrostrand upp till Stora Köpinge och Svenstorp har potential både
som rekreationsstråk och för att förstärka biologiska kvaliteter. Stråket är en beﬁntlig spridningslänk för akvatiska
miljöer. Norr om Köpingebro råder det brist på reglering av lokalklimat och här behövs mer grönska.

7. Nybrostrand - österut
Längs hela kusten öster om Ystad sträcker sig ett stort område som är mycket betydelsefullt både ur
naturmiljösynpunkt men också för friluftsliv och rekreation. Området sträcker sig vidare in i Simrishamns kommun
och norrut längs Skånes östkust. Det gröna stråket föreslås bevaras och förstärkas från Nybrostrand och österut
längs Skåneleden.

8. Kabusaån - Tuvebäcken
Detta stråk är viktigt för att stärka gröna och blå värden i de nordöstra delarna av kommunen där det råder brist
på biologisk mångfald och livsmiljöer för djur och växter på grund av storskaligt jordbruk. Stråket kopplar även an
till Ingeltorps mosse, där det ﬁnns ett rikt fågelliv och stora rekreativa kvaliteter.

9. Hörupsåsen
Detta stråk har potential att stärka upp ett område i öster som har brist på både biologiska och rekreativa värden.
Hörupsåsen har liknande geologiska egenskaper som Kåsebergaåsen. Stråkets värden kan behållas genom fortsatt
odlad mark samt betesdrift på betesmark.

10. Kåseberga - Fröslöv
Detta stråk har potential att stärkas främst utifrån sina rekreativa miljöer med höga kulturhistoriska värden i
orterna Peppinge, Valleberga och Hedvigsdal. Stråket knyter även an till Hörupsåsen i norr.

11. Tyge å
Stråket fyller i dagsläget ingen större funktion för rekreation eftersom ån är svårtillgänglig. Tyge å är viktig utifrån
biologisk mångfald och reglerande för översvämning samt ligger nära Hagestad mosse. Stråket skulle kunna
utvecklas genom att återskapa slingrande lopp för ån samt genom att tillgängliggöra stråket för rekreation.
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Kommunikationsstruktur

I kommunikationsstrukturen lyfts de förbindelser som är särskilt viktiga för att skapa, förbättra eller upprätthålla
en god tillgänglighet fram. Investeringar i infrastruktur och kollektivtraﬁk bör kanaliseras till dessa
stråk. Kommunikationsstrukturen är indelad i huvudstråk, sekundärstråk och lokalstråk.

Huvudstråk
Huvudstråken är viktiga för infrastrukturen ur ett internationellt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. E65, väg
13 och väg 19 är viktiga vägar för personresor, och även prioriterat vägnät för godstransporter. Delar av vägarna
traﬁkeras också av busstraﬁk. För busstraﬁken är speciellt väg 13 och väg 19 viktiga stråk där extra hänsyn bör tas
för att möjliggöra högkvalitativ kollektivtraﬁk, exempelvis med expressbussar.

Ystad-Österlenbanan
Ystad-Österlenbanan är en viktig länk för kopplingen mellan sydöstra Skåne och Malmö-Lundregionen samt
Köpenhamnsregionen. Den förbinder även ﬂera orter längs vägen. I kommunen ﬁnns stationer i Ystad, Köpingebro
och Svarte. Ystad-Österlenbanan är en förutsättning för att Simrishamn och Tomelilla kommuner binds samman
med den regionala kärnan Ystad. Även tillgängligheten till tillväxtmotorerna Malmö, Lund och Helsingborg
förstärks av banan. Sträckan är ett regionalt utpekat stråk för kollektivtraﬁk och gods.
Under åren 2017-2018 genomfördes en åtgärdsvalsstudie för Ystad- och Österlenbanan. Åtgärdsvalsstudien lyfter
fram åtgärder och insatser som behövs på kort, medellång och lång sikt för att utveckla Ystad- och Österlenbanan
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avseende robusthet, kortare resetider och ökad turtäthet. Den underliggande orsaken är att båda tågen och
spåren är fulla och stråket bedöms ha en stor potential för ytterligare resandetillväxt på
järnväg. Åtgärdsvalsstudiens upprätthållande mål är att turtäthet, restider och tillgänglighet inte ska försämras för
någon av stationsorterna längs stråket jämfört med i dag och robustheten i dagens traﬁk ska säkras.
Utvecklingsmålen är kortare restider, ökad traﬁk med bibehållen god robusthet och en ökad tillgänglighet med
attraktiva tågförbindelser. Effekten av insatserna på Ystad-Österlenbanan ska leda till en överﬂyttning av
både gods och resenärer från bil och lastbil till tåg.
Åtgärderna som planeras på Ystad-Österlenbanan krävs för att uppnå Region Skånes mål om
färdmedelsfördelning och geograﬁsk tillgänglighet. Målen anger att kollektivtraﬁkens marknadsandel ska uppgå till
minst 40% av den motoriserade traﬁken år 2030 samt att det ska gå att nå ett regionalt centrum (tillväxtmotorer)
på maximalt 60 minuter. En ökad turtäthet och expresståg är nödvändigt för att öka tillgängligheten till
arbetsmarknaden mellan västra och östra Skåne, samt för att öka attraktiviteten på banan.
Ystad-Österlenbanans trimningsåtgärder ﬁnns angivna i Regionala transportinfrastrukturplan för Skåne, RTI, och
Nationell plan för transportsystemet, NTP, 2018-2029. Åtgärderna innefattar plattformsförlängningar,
signalåtgärder, utbyte av växlar samt kurvrätning. Åtgärderna samﬁnansieras med den nationella planen och RTIplanen. Alla åtgärder inom trimningspaketet beräknas vara klara år 2021. De angivna åtgärderna var planerande
innan arbetet med åtgärdsvalsstudien hade avslutats. Studien fokuserar på nästa steg i processen med att
förbättra Ystad-Österlenbanan och åtgärderna som presenteras i slutrapporten ﬁnns inte med i den regionala eller
nationella planen.

Väg E65
E65 ingår i det av EU utpekade Trans European Transport Network, och är av särskild internationell betydelse. Väg
E65 har stor betydelse för det lokala, regionala, nationella och internationella näringslivet. För pendling till och från
Ystad och sydöstra Skåne, samt även för Bornholm, spelar E65:an en viktig roll. På motsatt håll är den en viktig
förbindelselänk för arbetspendling mellan Ystad och tillväxtmotorerna Malmö, Lund och Helsingborg samt till
Sturups ﬂygplats.
I dagens traﬁkﬂöden ﬁnns brister i tillgänglighet på E65:an, vilket påverkar tillförlitlighet och trygghet. Dagens
utformning av E65:an ger en sårbar transportsituation genom att traﬁkﬂödet dagligen ger köbildning och hög risk
för olyckor. För fortsatt utveckling och tillväxt i regionen och för att säkra funktionell, kapacitetsstark och
traﬁksäker E65 vill kommunen att en åtgärdsvalsstudie genomförs för sträckan Börringe - Ystad hamn.

Riksväg 13
Vägen är en viktig delregional länk som förbinder medelstora orter med det övergripande vägnätet. Sträckan är
utpekad som kollektivtraﬁkstråk med delregional betydelse med kvartstraﬁk för regionbuss i högtraﬁk samt ett
regionalt stråk för godstransporter. Området kring sträckningen är landsbygd med aktivt jordbruk, vilket medför
att det ibland är många långsamtgående fordon på vägen. Vägen är smal och upplevs som otrygg för både
fordonstraﬁk och oskyddade traﬁkanter. Riksväg 13 delar idag Sövestad i två delar. Väg 13 är den sträcka som är
näst hårdast belastad av godstraﬁken till och från Ystad hamn, efter väg E65. Inom orten Sövestad vill kommunen
att en åtgärdsvalsstudie ska tas fram som studerar aspekterna hälsa, trygghet och säkerhet. Kommunen menar att
framtida åtgärder inte står i strid med riksintresset.

Riksväg 19
Riksväg 19 Ystad-Kristianstad är utpekat som ett regionalt stråk för personresor, godstransporter, interregional
traﬁk och kollektivtraﬁk (högkvalitativ busstraﬁk Skåneexpressen). Vägen är en viktig förbindelse för att binda
samman nordöstra och sydöstra Skåne. Vägen är också viktig ur ett mellankommunalt perspektiv då den förbinder
Ystads kommun med Tomelilla kommun. Målpunkterna längs väg 19 har en viktig delregional betydelse för såväl
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näringslivet som för besökare och boende i sydöstra Skånes kommuner. Tillgängligheten till målpunkterna
Högskolan i Kristianstad, Kristianstad Österlen Airport och sjukhuset i Ystad ska särskilt beaktas.
Att kunna ta sig med bil eller kollektivtraﬁk mellan tätorterna i stråket och till de större arbetsmarknaderna är
viktigt för att bibehålla en öppen och levande landsbygd. Det är en utmaning att behålla tillgängligheten för
motorfordon, samtidigt som traﬁksäkerheten för oskyddade traﬁkanter måste öka. För att förbättra situationen på
väg 19 och främja en hållbar utveckling för både traﬁkanter och boende längs vägen bör förbättringar göras längs
med stråket. Till grund för detta bör en åtgärdsvalsstudie tas fram.

Sjöfart till Bornholm, Tyskland och Polen
Ystad Hamn är Sveriges tredje största färjepassagerarhamn och den femte största hamnen för lastfordon, av EU
utpekad som TEN-T hamn, Comprehensive port och av svenska staten som en central hamn av riksintresse.
Ystad Hamn har färjetraﬁk till Polen, Tyskland och Bornholm. För traﬁken till Polen är E65 den naturliga
anslutningsvägen då den fortsätter genom Polen ned genom Europa och vägen är ett viktigt stråk för det
internationella handelsutbytet.

Sekundärstråk
Sekundärstråken är viktiga för infrastrukturen ur ett regionalt och lokalt perspektiv och sammanbinder kommuner
och orter med varandra.

Riksväg 9
Riksväg 9 löper genom hela Ystads kommun och sammanbinder många tätorter och har ﬂera viktiga målpunkter
längs stråket. Under vissa perioder är sträckan hårt belastad av biltraﬁk, godstraﬁk och cyklister på vägen, vilket
skapar otrygghet. Sträckan Simrishamn – Ystad är klassad som funktionellt prioriterat vägnät för dagliga och
långväga personresor med bil (inklusive turisttraﬁk) liksom för kollektivtraﬁk. Sommartid är vägsträckan öster
om Ystad tätort hårt belastad med biltraﬁk samtidigt som bilar parkerar längs med Sandskogen. Vägen går genom
ett välbesökt naturområde med boende på bägge sidor av vägen, traﬁkintensiteten i området är hög och fordon
blandas med oskyddade traﬁkanter. Detta ställer krav på traﬁksäkerhet och framkomlighet. I korsningspunkterna
och på sträckan sker en del olyckor där både bilister, cyklister och fotgängare har varit inblandade.
En åtgärdsvalsstudie har tagits fram för delar av väg 9. Studien rekommenderar bland annat en standardhöjning av
beﬁntlig gång- och cykelväg med fokus på traﬁksäkerhet, trygghet och framkomlighet för gång- och
cykeltraﬁkanter. Förutom de positiva nyttorna för gång- och cykeltraﬁkanter skulle standardhöjningen även bidra
till en mer trygg och framkomlig väg då ytan där bilister idag felaktigt parkerar försvinner. Fler säkra passager för
att korsa väg 9 behöver anläggas och för att minska risken för olyckor och öka framkomlighet behöver inoch utpassager säkras. Studien rekommenderar även en ombyggnation av Kabusakorset.
I västra delen av kommunen går väg 9 mycket nära havet. För närvarande pågår arbetet med en åtgärdssvalstudie
tillsammans med sydkustkommunerna och Traﬁkverket. Åtgärdsvalsstudiens syfte att undersöka hur vägområdet
kan klimatanpassas och i framtiden säkras för erosion och stigande havsnivåer.

Lokalstråk
Lokalstråken är viktiga för infrastrukturen lokalt, oftast inom kommunen men ibland även över kommungränser.

Östra Kustvägen (väg 1022)
Östra Kustvägen sträcker sig från Kabusakorset och österut mot Sandhammaren och Mälarhusen. Längs kusten
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når man sedan Skillinge, Brantevik och Simrishamn. Vägen är mycket hårt belastad sommartid och det ﬁnns brister
i vägnätet framför allt genom Hammar och för oskyddade gång- och cykeltraﬁkanter.

Österlenvägen
Från Kabusa och österut går Österlenvägen mot Borrby. Vägen har betydelse som ett sammanbindande stråk
mellan Ystad och orterna Ingelstorp, Valleberga, Löderup och Hagestad. Det ﬁnns brister i vägnätet, framför allt
genom byarna och vid in- och utfarter till verksamheter som ligger längs sträckan.

Gamla Lundavägen (väg 740)
Från staden går Gamla Lundavägen mot Sjöbo kommun i nordost. Vägen har betydelse som ett sammanbindande
stråk mellan Ystad och orterna Skårby, Rögla, Blentarp, Everlöv och Veberöd. Vägen är också värdefull ur ett
kulturhistoriskt perspektiv.

Ryngevägen – Snårestadsvägen – Östra Balkåkravägen
Vägarna binder samman orterna Rynge, Vallösa, Sjörup och Snårestad med E65:an. Det ﬁnns problematik längs
stråket kopplat till höga hastigheter och oskyddade traﬁkanter.

Behov av utökad koppling/stärkt förbindelse St Herrestad – Köpingebro – Kabusa
För att avlasta väg 9 öster om Ystad, framförallt under högsäsong, ska kommunen verka för att den här
förbindelsen stärks. En åtgärsvalsstudie har tagits fram där bland annat sträckan studerats.

Cykelstråk

Det är viktigt att utveckla huvudcykelnätet för att binda samman olika orter i kommunen och stärka förbindelserna
dem emellan. På landsbygden ﬁnns möjligheter att utveckla leder för turism- och rekreationscykling på det
lågtraﬁkerade vägnätet genom vägvisning och kartor. Lederna är viktiga för att koppla samman
rekreationsområden, stränder och sevärdheter.
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I kartbilden redovisas beﬁntliga stråk samt de stråk som ännu inte är genomförda men som ﬁnns med i
Traﬁkverkets och Region Skånes planer samt kommunens önskemål.
Läs mer om Ystad kommuns cykelplan

Beﬁntliga och planerade stråk
De stråk som ännu inte är genomförda men som ﬁnns med i Traﬁkverkets och Regions Skånes planeringen är:
Sydkustleden - Nationell cykelled som planeras längs med kusten och invigdes under 2019 med en
temporär sträckning mellan Hammar och Skillinge. Byggstart för cykelvägen mellan Hammar och
Skillinge är planerad till år 2022. Leden knyter samman Kattegattleden i väst med Sydostleden i öster
vilket bildar en 90 mil lång cykelled. Sydkustleden kommer att förbättra möjligheterna till
cykelpendling och är en viktig satsning för cykelturismen i Skåne.
Löderup - Löderups strandbad - Stråket är viktigt för att stärka Löderups tillgänglighet till havet och är
en viktig länk för rekreation och besöksnäringen. Stråket är enligt Cykelvägplan för Skåne 2018-

2029, planerat att genomföras 2024-2026.
Köpingebro - Stora Köpinge - Länken är viktig för att förbättra tillgängligheten till service och skola i
Köpingebro. Stråket är enligt Cykelvägplan för Skåne 2018-2029 planerat att genomföras åren 20272029.
Region Skåne har pekat ut cykelvägen mellan Svarte-Ystad och Ystad-Nybrostrand som potentiella stråk att
uppgradera till supercykelstråk, eftersom det ﬁnns en stor potential för ett högre resande med cykel i dessa
förbindelser. Läs mer om supercykelstråk här: Koncept för Supercykelstråk i Skåne
Region Skåne planerar att skapa tre regionala cykelleder som ska löpa tvärs över Skåne och ansluta till någon av de
tre nationella lederna som följer kusten, däribland Sydkustleden som går genom Ystads kommun. Cykelleden som
berör Ystads kommun är tänkt att gå mellan Båstad och Ystad. Det område som studeras utgörs i nuläget av
området norr om E65 och väster om väg 13 för att därefter fortsätta in i Sjöbo kommun. Cykelleden ska gå på
beﬁntliga gång- och cykelvägar eller lågtraﬁkerade vägar. Enligt Regions Skånes tidplan är preliminär invigning år
2023.

Behov av framtida koppling
Cykelstråken är baserade på kommunens cykelplan med tillägg av stråk i kommunens nordvästra del. Stråket har
tillkommit utifrån att kommunen identiﬁerat behov av stärkta kopplingar till naturområden. Kommunen har
identiﬁerat behov av framtida kopplingar för stråken:
Bjäresjö - Ystad - Stråket stärker kopplingarna mellan orterna samt förbättrar tillgängligheten till natur
och rekreation i kommunens nordvästra del.
Glemmingebro - Nybrostrand - Stråket binder samman Glemmingebro med Ystad via Nybrostrand
och är även viktigt framförallt utifrån ett rekreationsvärde.
Löderup - Nybrostrand - Stråket binder samman Löderup med Ystad och passerar ﬂera mindre orter
längs stråket. Då Löderup är utpekad som en av kommunens serviceorter är stråket viktigt för att
stärka tillgängligheten till och från orten. Cykelstråket har också potential att förlängas till Simrishamns
kommun.
Sövestad mot Sjöbo - Stråket har potential att bli ett cykelstråk för arbetspendling samt för att
lättillgängligt nå de rekreativa värdena i naturområdet kring Snogeholm.
Stora Herrestad mot Tomelilla - Sträckan är identiﬁerad som stråk med potential för arbetspendling.
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Användning av mark och vatten

Det här kapitlet beskriver hur mark, vatten och bebyggelse bör användas, utvecklas och bevaras i ett långsiktigt
perspektiv. Hela kapitlet ger vägledning för efterföljande planering och beslut. Målgrupp är kommunen själv, andra
myndigheter, markägare, exploatörer och allmänheten.
Kommunen själv ska använda kapitlet som vägledning:
I alla skeden av arbetet med fördjupningar av översiktsplanen och områdesprogram, planläggning och
bygglov utanför detaljplan.
Vid planering, lokalisering och utformning av transportnät och teknisk infrastruktur.
När kommunen själv bygger eller på annat sätt gör förändringar på mark som kommunen äger, det vill
säga gator, parker och andra offentliga platser.
Prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen.
Kapitlet har tre delar:
Riksintressen och förutsättningar: Avsnittet innehåller planeringsförutsättningar och kommunens
ställningstagande avseende riksintressen, landskapsbildsskydd, areella näringar, strandskydd samt
vatten och avlopp.
Riktlinjer: Avsnittet innehåller ett antal riktlinjer som gäller för hela eller delar av kommunen.
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Mark- och vattenanvändning: Avsnittet innehåller en redovisning i karta och text med huvuddragen för
hur mark- och vattenområden i kommunen ska utvecklas.

Riksintresseanspråk
Bestämmelserna om riksintressen syftar till att främja en god hushållning med marken, vattnet och den fysiska
miljön ur en ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt. Riksintressesystemet bygger på att det tas fram
kunskap om områdenas värden, men också på en aktiv dialog mellan stat och kommun, där staten tydligt
redovisar sina anspråk och intressen och där kommunerna aktivt förhåller sig till dem i den kommunala
översiktsplaneringen. Riksintressena regleras i Miljöbalken och bestämmelserna om riksintressen ﬁnns i kapitel 3
och 4 (1998:808).
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Riksintressen och förutsättningar
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Naturvård och kulturmiljövård

Riksintresse för naturvård

Utbyggnadsområden

Riksintresse för naturvården

Stadsbygd och tätortsområde

Riksintresse för naturvården

Planerad
Beﬁntlig

Enligt naturvårdsverkets publikation ” Riksintresse för naturvård och friluftsliv” (Handbok 200:5) beskrivs
riksintresse för naturvård enligt följande: Ett område kan vara av riksintresse för naturvården om det särskilt väl
belyser viktiga skeden av natur- och kulturlandskapets utveckling eller är ostört och inrymmer en stor mångfald av
naturtyper. Det kan vara av särskilt stort intresse också därför att det hyser unika och hotade eller sårbara
naturtyper eller arter, t.ex. ett rikt fågelliv, en ovanlig ﬂora eller en kombination av egenskaper som gör området
värdefullt för förståelsen av naturen.
Följande områden omfattas av riksintresse för naturvård:
Kusten Simrishamn – Nybrostrand (N72)
Hörupsåsen (N73)
Sjöbo Ora – Fyledalen – Nybroån med biﬂöden (N75)
Fårarp (N76)
Ystads Sandskog (N77)
Bussjöområdet (N78)
Bjärsjöholm – Marsvinsholmsområdet (N79)
Snogeholm – Skårbyområdet (N80)
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Följande områden av riksintresse för naturvård kan eventuellt påverkas
. av utbyggnadsförslag enligt ny
översiktsplan.

Kusten Simrishamn - Nybrostrand (N72)
Riksvärde: Floran i naturbetesmarker, geologi i form av sedimentär bergart, ås, klintkust, sandkust, dyner.

Kommunens ställningstagande
Inom delar av riksintresseområdet, framförallt söder om Östra Kustvägen ﬁnns naturreservat, naturvårdsområde
samt Natura 2000-områden som skyddar de riksintressanta värdena. Inom riksintresseområdet föreslås i
huvudsak användning grönstruktur (söder om Östra Kustvägen) och landsbygd (norr om Östra Kustvägen), med
undantag för användningen stadsbygd och tätortsområden orterna Nybrostrand, Kåseberga och Löderups
strandbad. Undantag gäller även för Kabusa skjutfält som ges användningen verksamhetsområde – militärt
skjutområde
Planen föreslår campingverksamhet i Nybrostrand där en mindre del av området ligger inom riksintresseområdet.
Inga av de utpekade riksvärdena ﬁnns inom utbyggnadsområdet. Kommunens bedömning är därmed att
utbyggnad inom området inte riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresset.
Riksintressets värden är bland annat naturbetesmarkerna kring Hammars backar och det markanta åssystemet
som sträcker sig mellan Hammars backar och Kåseberga. I översiktsplanen föreslås ett utvecklingsområde i
Kåseberga. Inga naturbetesmarker bedöms dock påverkas av den föreslagna utvecklingen. Bebyggelse bör ske
med skäligt avstånd till våtmark. Utvecklingsområdet är beläget i närheten av åsen men anses inte ge påtaglig
skada på riksvärdet. Därmed är det kommunens uppfattning att föreslagen utveckling i Kåseberga inte medför
någon påtaglig skada på riksintresset.
I Löderups strandbad föreslås inget nytt utvecklingsområde men det ﬁnns beﬁntliga detaljplaner som tillåter
byggnation i anslutning till beﬁntligt samhälle inom riksintresset. Det ﬁnns också en beﬁntlig camping i öster som
föreslås ligga kvar. Löderups strandbad är utsatt för erosion och strandfodring sker här. Åtgärder för skydd mot
erosion är nödvändiga för byns överlevnad och behöver fortsätta ske inom riksintresseområdet.
Övrig bebyggelseutveckling som kan uppstå inom riksintresseområdena ska ske med hänsyn till riksintressets
värden. Länsstyrelsen bevakar frågan om riksintressen vid detaljplaneprövning. Ansökningar om förhandsbesked
och bygglov ska innehålla en beskrivning av påverkan på riksintresse för naturvård. (länken är endast

tillgänglig i onlineberättelsen)

Hörupsåsen (N73)
Riksvärde: Geologi i form av ås.
Med undantag för mindre uppehåll utgör åsen ett sammanhängande isälvsstråk i en båge nästan parallell med
kusten, 5-6 km innanför nuvarande kustlinje. Ingen täktverksamhet eller schaktning får skada formationen.

Kommunens ställningstagande
Inom riksintresseområdet föreslås i huvudsak användningen landsbygd, med undantag för stadsbygd och
tätortsområden för orterna Löderup och Hedvigsdal.
Utvecklingen för Löderup föreslås ske öster och söderut, utanför riksintresseområdet. Inga av de utpekade
värdena påverkas negativt eftersom utbyggnadsområdet är beläget söder om Hörupsåsen. Gällande detaljplan för
utbyggnadsområdet medger en byggnadshöjd på 7,6 meter, vilket säkerställer att tillkommande bebyggelse inte
påverkar landskapsbilden med Hörupsåsen negativt.
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Utvecklingen för Glemmingebro föreslås utanför riksintresseområdet. Inga av de utpekade värdena påverkas
negativt eftersom utbyggnadsområdet är beläget väster om Hörupsåsen.
Övrig bebyggelseutveckling som kan uppstå inom riksintresseområdena ska ske med hänsyn till riksintressets
värden. Länsstyrelsen bevakar frågan om riksintressen vid detaljplaneprövning. Ansökningar om förhandsbesked
och bygglov ska innehålla en beskrivning av påverkan på riksintresse för naturvård. (länken är endast

tillgänglig i onlineberättelsen)

Sjöbo Ora – Fyledalen – Nybroån med biﬂöden (N75) (länken är endast tillgänglig i
onlineberättelsen)
Riksvärde: Geologi i form av tektonik (berggrundskunskap), sedimentär berggrundsstratigraﬁ, fossil och kalktuff.
Floran i naturbetesmark (ﬂora), faunan i vattendrag samt rikt topogent kärr.

Kommunens ställningstagande
Inom riksintresseområdet ﬁnns skydd i form av naturreservat, landskapsbildsskydd, Natura 2000-område och
strandskydd. Inom området föreslås i huvudsak användning grönstruktur samt användningen landsbygd. Nybroån
är i strukturbilden utpekat som ett grön/ blåstråk.
För orterna Stora Köpinge och Svenstorp, som tangerar riksintresseområdet föreslås användningen stadsbygd och
tätortsområden. Kommunens bedömning är att de beskrivna riksvärdena för riksintresset inte påverkas av
utbyggnadsområdena och att ett genomförande av översiktsplanen inte innebär någon påtaglig skada på
riksintresseområdet. Utbyggnadsområdena ligger utanför strandskyddsområdet.
Riksintresset sträcker sig längs med Nybroån i de östra delarna av Nybrostrand. Det är kommunens uppfattning att
föreslagen campingetablering inte riskerar att påverka riksintressets riksvärden.
Riksintressets sammanhängande värdekärna är Fyledalen i kommunens norra delar. Fyledalen är ett viktigt
område för kommunen, bland annat ur rekreationssynpunkt, det är ett av kommunens få tysta områden. I
Fyledalen tillåts ingen nybyggnation som skadar riksintresset.
Övrig bebyggelseutveckling som kan uppstå inom riksintresseområdena ska ske med hänsyn till riksintressets
värden. Länsstyrelsen bevakar frågan om riksintressen vid detaljplaneprövning. Ansökningar om förhandsbesked
och bygglov ska innehålla en beskrivning av påverkan på riksintresse för naturvård.

Fårarp (N76)
Riksvärde: Flora i naturbetesmark.

Kommunens ställningstagande
Länsstyrelsen har med Fårarps mosse i planeringen för eventuellt skydd år 2021, vilket innebär en förstärkning av
riksintresset.

Ystads Sandskog (N77)
Riksvärde: Geologi i form av strandvallar och dyner.
I området ﬁnns ett system av postglaciala strandvallar, revlar och dyner som har stor betydelse för tolkningen av
Östersjöbäckenets nivåförändringar och landskapets utveckling. De aktiva strandprocesserna har ett stort
geovetenskapligt värde. Vegetationen utgörs av torra tallskogar och sandstrandsvegetation.
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Kommunens ställningstagande
Större delen av riksintresset behandlades i fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad och användningen
anger där skog/ strövområden. Resterande område av Sandskogen som berörs av riksintresset på land föreslås i
den här planen få användningen grönstruktur. Användningen i havet föreslås till Friluftsliv och rekreation. Stora
delar av riksintresseområdet omfattas också av naturreservat och Natura 2000-område. (länken är endast

tillgänglig i onlineberättelsen)

Bussjö (N78) (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Riksvärde: Geologi i form av geomorfologi (backlandskap).
Bussjö-området utgör en geomorfologiskt mycket rik och varierad del av det skånska backlandskapet. 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. Öja grustag är mycket viktig för geovetenskaplig forskning och är en
nyckellokal till förståelsen av skånsk glacialdynamik.

Kommunens ställningstagande
Inom området föreslås markanvändningen Landsbygd. Fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad
behandlade utbyggnadsaspekter inom riksintresset i anslutning till staden. Övrig bebyggelseutveckling som kan
uppstå inom riksintresseområdet ska ske med hänsyn till riksintressets värden. Länsstyrelsen bevakar frågan om
riksintressen vid detaljplaneprövning. Ansökningar om förhandsbesked och bygglov ska innehålla en beskrivning
av påverkan på riksintresse för naturvård.

Bjärsjöholm – Marsvinsholmsområdet (N79) (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Riksvärde: Geologi i form av geomorfologi (backlandskap).
Området utgör en geomorfologiskt mycket rik och varierad del av det skånska backlandskapet och är beläget över
Alnarpssänkan, en förkastningsdal i berggrunden. Alnarpssänkan är utfylld med mäktiga lager av kvartära
sediment med en komplex stratigraﬁ. Dessa lager är glacialtektoniskt störda, vilket bland annat kan ses i den stora
täkten vid Snårestad.

Kommunens ställningstagande
I planen föreslås utveckling av Snårestads västra del. Det föreslagna utbyggnadsområdet ligger direkt söder om
riksintresseområdet. Det föreslagna utbyggnadsområdet ligger direkt söder om riksintresseområdet. Höjdsättning i
området bör hanteras med stor varsamhet till landskapet och marknivåer bör behållas för att anpassa bebyggelse
till backlandskapet för att inte skada riksintresset. Det är kommunens uppfattning att föreslagen utveckling i
Snårestad inte innebär påtaglig skada på riksintresset, förutsatt att landskapsformationer bevaras. Någon risk för
skada på kalkkärr eller gammal bokskog bedöms inte uppstå genom utbyggnaden.
Det ﬁnns en grustäkt vid Bergsjöholm med pågående verksamhet inom Ystads kommun. Denna ligger inom
riksintresseområdet. Tillstånd för täkter ges av Länsstyrelsen. Markanvändningen föreslås till Verksamhetsområde
för utvinning.
Övrig bebyggelseutveckling som kan uppstå inom riksintresseområdet ska ske med hänsyn till riksintressets
värden. Länsstyrelsen bevakar frågan om riksintressen vid detaljplaneprövning. Ansökningar om förhandsbesked
och
bygglov ska innehålla en beskrivning av påverkan på riksintresse för naturvård.

Snogeholm – Skårbyområdet (N80)
Riksvärde: Moränbacklandskap, ﬂora och fauna i ädellövskog samt fauna i sjö.
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Kommunens ställningstagande
Inom området föreslås i huvudsak markanvändningen Natur samt Landsbygd. Bebyggelseutveckling som kan
uppstå inom riksintresseområdet, utanför stadsbygd och tätortsområden, ska ske med hänsyn till riksintressets
värden. Ansökningar om förhandsbesked och bygglov ska innehålla en beskrivning av påverkan på riksintresse för
naturvård.

Naturreservat

Utbyggnadsområden

Naturreservat

Stadsbygd och tätortsområde

Naturreservat

Planerad

Kommunalt naturreservat

Beﬁntlig

Statligt naturreservat

Syftet med naturreservat är att bevara den biologiska mångfalden i ett område, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv. Det är länsstyrelsen eller kommunen som avsätter
naturområden som naturreservat. Många av de statliga naturreservaten är viktiga närrekreationsområden, som
exempelvis Ystads sandskog eller Hammars backar - Kåsebergaåsen, och de ﬂesta är stora besöksmål framförallt
under sommaren. Inom planen ﬁnns följande naturreservat:
Statliga naturreservat:
Backåkra
Bjersjöholms ädellövskog
Hagestad naturreservat
Hagestad - Järarna
Högestads mosse
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Ön Lybeck
Naturreservatet Fyledalen
Sandhammaren
Skogshejdan
Skogshusets enefälad
Svartskylle
Ystads sandskog, södra delen
Ållskog
Lilla Köpinge
Kommunala naturreservat:
Ystads norra sandskog

Kommunens ställningstagande
Inom statliga reservat ska dispens eller tillstånd för olika åtgärder sökas hos länsstyrelsen. Inom kommunalt
naturreservat ska dispens eller tillstånd sökas hos Ystad - Österlenregionens miljöförbund. Följande naturreservat
kan eventuellt påverkas av utbyggnadsförslag enligt ny översiktsplan.
Länsstyrelsen har ett pågående arbete med att föreslå områdesskydd i områden i anslutning till Bjäresjö, Bromma,
Baldringe, Assmåsa och Fårarp.

Hagestad naturreservat (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Öster om bebyggelsen i Löderups strandbad ﬁnns en beﬁntlig camping, inom naturreservatet. Campingen föreslås
ligga kvar, det är svårt att hitta en ny lokalisering som kan ersätta beﬁntligt läge i området. Kommunens
ställningstagande är att naturreservatets avgränsning bör dras om så att campingen inte omfattas av
reservatet. Enligt miljöbalken 7 kap. 7 § får ett naturreservat delvis upphävas endast om det ﬁnns synnerliga skäl
för detta.
Naturreservatet inom Hagestad består av 89 ha vattenareal, av reservatets totalt 375 ha. Naturreservatet Hagestad
syftar bland annat till att bevara och utveckla naturvärden kopplade till dynområden i ett kustmorfologiskt
intressant område av nationell betydelse. Havets yta inom naturreservatet väntas öka på grund av den omfattande
erosionen och därigenom väntas även naturtypen sublittorala sandbankar öka.

Ystads sandskog (söder om väg 9) (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Större delen av naturreservatet behandlades i fördjupningen av översiktsplanen för Staden Ystad och marken
reglerades för skog/strövområde. Resterande område av Sandskogen som är naturreservat föreslås regleras som
Grönstruktur i nu aktuell översiktsplan.
Reservatet omfattar vattenområdet från vattenlinjen intill ett djup av 3 meter vid normalvattenstånd. De grunda
sandbankarna vid kusten är ﬁskrika och betydelsefulla för fågellivet, inte minst för förbisträckande ﬂyttfåglar.

Sandhammaren (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Inom naturreservat för Sandhammaren ﬁnns beﬁntlig fritidshusbebyggelse. Det ﬁnns en detaljplan med syfte att
reglera bebyggelsen så att området ska bibehålla karaktären av oexploaterat naturområde. På så vis skyddas även
naturreservatet från exploatering.
Syftet med reservatet är att bevara de naturvetenskapliga och kulturella värdena innefattande vegetationstyper,
geomorfologi och markhistoria, samt att tillgodose möjligheterna för allmänheten att uppleva områdets natur och
utnyttja det för rekreation och friluftsliv.
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Kommunalt naturreservat för Ystads norra sandskog (norr om väg 9) (länken är endast tillgänglig i
onlineberättelsen)

Större delen av naturreservatet behandlades i fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad och marken
reglerades för skogs-/ strövområde. Resterande område av Sandskogen som är naturreservat föreslås regleras
som Grönstruktur i nu aktuell översiktsplan.

Naturvårdsområde

Utbyggnadsområden

Naturvårdsområde

Stadsbygd och tätortsområde

Naturvårdsområde

Planerad
Beﬁntlig

Naturvårdsområde var en äldre beteckning som reglerades utifrån Naturvårdslagen. När Miljöbalken trädde i kraft
1999 försvann denna skyddsform och idag behandlas naturvårdsområden som naturreservat. De föreskrifter som
tidigare bestämts gäller dock fortfarande för respektive område. I Ystads kommun ﬁnns följande
naturvårdsområde:
Hammars backar – Kåsebergaåsen (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Ingelstorps mosse (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Kommunens ställningstagande
Inom naturvårdsområden ska dispens eller tillstånd för olika åtgärder sökas hos länsstyrelsen.
Följande naturvårdsområde kan eventuellt påverkas av utbyggnadsförslag enligt ny översiktsplan.
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Hammars backar - Kåsebergaåsen
Kåseberga omges av naturvårdsområdet för Hammarsbackar – Kåsebergaåsen. Syftet med skyddet är att bevara
biologisk mångfald, skydda och återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av område för
friluftslivet samt vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Utbyggnad föreslås i den västra/nordvästra delen av
Kåseberga. Kommunens bedömning är att ett genomförande av översiktsplanen inte innebär någon negativ
påverkan på naturvårdsområdet.

Naturvårdsprogram
Kommunens Naturvårdsprogram antogs av kommunfullmäktige år 2012. Bilagan till projekt och åtgärder

uppdaterades och antogs i uppdaterad version av kommunfullmäktige år 2017. Det överensstämmer till stor del
med Länsstyrelsens naturvårdsprogram, men med vissa tillägg. Naturvårdsprogrammet pekar särskilt ut områden
som är viktiga ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Områden med höga naturvärden som inte är naturreservat
beskrivs också, de är kommunalt viktiga men inte regionalt eller nationellt.
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Natura 2000

Utbyggnadsområden

Natura 2000

Stadsbygd och
tätortsområde

Art- och habitatdirektivet

Planerad
Beﬁntlig

Fågeldirektivet

Natura 2000-områden skyddar växter, djur och deras livsmiljöer. Det är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda
naturområden. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av växter och djur och för att skydda deras
livsmiljöer. Skåne har ﬂer än 230 Natura 2000-områden. Följande Natura 2000-områden ﬁnns i Ystads kommun:
Fågeldirektivet

Sandhammaren - Kåseberga (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) - Sandhammaren Kåseberga utgör ett av landets största kustdynsområden och har höga biologiska värden, med mycket
artrik ﬂora och insektsfauna. Vid havsstranden pågår en kontinuerlig vegetationssuccession när nya
dyner ständigt bildas. Området är även ett populärt utﬂyktsmål för rekreation och friluftsliv samt utgör
ett betydande turistmål. I Sandhammaren - Kåseberga ﬁnns det enda större sammanhängande
skogsområdet i sydöstligaste Skåne.
Art- och habitatdirektivet
Ystads sandskog (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) - området ligger som en smal remsa
mellan Östersjön och väg 9 öster om Ystad och utgörs framförallt av en äldre tallskog på fossila
sanddyner. Under senare delen av 1800-talet planterades stora arealer med framförallt tall längs
sydkusten för att binda sanden. Idag återstår ytterst små arealer med rörlig sand och den trädklädda
89

sanddynen utgörs av fossila dyner med en relativt stabiliserad vegetation. Den ﬂacka sandstranden
och de öppna sanddynerna ingår i ett dynamiskt dynsystem som ständigt påverkas av erosion eller
ackumulation av sand under kraftiga stormar.

Sandhammaren – Kåseberga (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) - utgör ett av landets
största kustdynsområden och har höga biologiska värden, med mycket artrik ﬂora och insektsfauna.
Vid havsstranden pågår en kontinuerlig vegetationssuccession när nya dyner ständigt bildas. Området
är även ett populärt utﬂyktsmål för rekreation och friluftsliv samt utgör ett betydande turistmål. I
Sandhammaren - Kåseberga ﬁnns det enda större sammanhängande skogsområdet i sydöstligaste
Skåne.
Krageholmssjön (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) - området omfattar hela sjön (ön
Lybeck undantaget då detta är ett eget Natura 2000-område) och en smal del av strandzonen. Sjön
karakteriseras av breda vassbälten och tidvis grumligt vatten och är kraftigt näringspåverkad. Sett över
tiden har sjön blivit allt mer näringsrik vilket också indikeras av de allt mer omfattande
algblomningarna senare år.
Ellestadssjön (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) - området kallas också sydöstskånska
sjölandskapet för här ligger förutom Ellestadssjön även Krageholmssjön, Sövdeborgssjön,
Snogeholmssjön och Sövdesjön. Alla sjöarna utgörs av dödisgropar som bildades under istiden. De
ﬂesta av dessa sjöarna är förbundna med varandra. Sjöarna har mycket stora limnologiska värden på
grund av låga halter av miljögifter. De har också ett ornitologiskt högt värde.
Fredriksbergs mosse (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) - i området ﬁnns ett tjugotal
permanenta smådammar som hyser en mycket rik groddjursfauna med bland annat Natura 2000arterna klockgroda och större vattensalamander. Området är centrum för landets förekomst av
lövgroda och klockgroda. Åtskilliga vatten har restaurerats eller anlagts i området under 1990-talet,
vilket har lett till att landets största populationer av löv- och klockgroda har kunnat utvecklas.
Högestads mosse (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) - Högestads mosse består
huvudsakligen av betade fuktängar och kärr som omgärdar ett antal torra småkullar. Inom reservatet
ryms en stor variation av vegetationstyper med allt från torr och fattig hed till rikkärr. Därför kan man
också ﬁnna uppemot 300 växtarter på Högestads mosse.
Fyledalen (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) - området har högsta värde ur biologisk,
ekologisk, geovetenskaplig, markhistorisk och landskapsbildsmässig synpunkt. Fyledalen
karakteriseras av branta sluttningar med ädellövskog och en plan botten dominerad av
kulturbetesmark där Fyleån rinner fram. Artrikedomen är hög och ﬂera ovanliga växtarter
förekommer.
Skoghejdan (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) - beläget i ett mjukt böljande
odlingslandskap och utgör tillsammans med naturreservaten Ållskog och Svartskylle ett av Skånes
största sammanhängande områden med naturbetesmark. I det småbrutna landskapet trivs bland
annat ovanliga groddjur och insekter.
Nyvångsskogen (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) - ett sammanhängande skogsområde
dominerat av bokskog med insprängda sumpskogsmarker och med en del granskogsplanteringar.
Området breder ut sig på svagt kuperad mark väster om Fyledalen och gränsar i söder till Natura
2000-området Skogshejdan.
Skogshusets enefälad (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) - en betesmark med mycket
lång hävdkontinuitet. Området är gammal utmark där endast mindre delar varit uppodlade i sen tid.
Förutom höga ﬂoristiska värden så ﬁnns det också höga faunistiska värden med förutom större
vattensalamander, klockgroda och lövgroda.
Ljungatorpskärret (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) - inom området ﬁnns, förutom
Kulleån, ytor med svämlövskogar, olika betesmarker och rikkärr. Svämlövskogen ligger längs med
sidorna av Kulleån, och skogen är av ﬁn kvalitet. Betesmarkerna består av fuktängar, högörtängar och
rikkärr i områdets södra halva.
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Bjersjöholms ädellövskog (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) - området utgörs av rika
ängslövskogar, omgivna av trivialare bok- och askskogar. De dominerande träden är framförallt bok
och alm, där en del av bokträden kan vara mer än 250 år gamla. Övriga trädslag är ek och ask. Den
rikliga förekomsten av död ved i form av lågor och döda, stående träd utgör grunden för existensen av
vedlevande insekter, snäckor och en rik svampﬂora.
Kabusa (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) - området utgörs av ett markerat åssystem
med sanddyner och berg. De vida sandhedarna på Kabusa som hävdas som betesmark, sträcker sig
från området runt Kabusaåns mynning i väster till Hammars backar i öster. Branten vid Hammars
backar stupar ca 30–40 meter ner mot havet. Området blir fuktigare i nordost mot Ingelstorps mosse
och längs Kabusaåns ﬂöde genom de öppna betesmarkerna. Området har en lång tradition som
betes- och jordbruksmark och partierna inåt land var uppodlade på 1940-talet. Idag betas hela
området av nötkreatur. Tidigare fanns ett vidsträckt våtmarksområde här som kallades Hammarsjön.
Området är dränerat genom en grävd kanal, Hammars ränna. Kabusaån har rätats ut i samband med
att fördjupning har genomförts. På Kabusa förekommer idag en mängd olika aktiviteter, bland annat
används området som militärt övningsfält och utnyttjas ﬂitigt för rekreation och friluftsliv.
Bellinga (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) - området ligger vid Ellestadssjöns sydvästra
ända och består av kulturlandskapet runt Bellinga slott. I området förekommer ett stort antal jätteekar
och jättebokar. Hela den övre halvan av området är skogsbeklädd, medan den södra halvan består av
den betade hagmarken. Även ett mindre, fuktigare område ﬁnns i hagmarkens södra del.

Kommunens ställningstagande
Framtida risker
Under översiktsplanens planperiod fram till år 2030 ser kommunen följande risker som kan skada Natura 2000områden i kommunen:
Ökat besöksantal
Klimatförändringar
Erosion
Invasiva arter
Brist på blottad sand
Rubbade naturliga kretslopp

Kåseberga
Art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet
Sandhammaren - Kåseberga kan eventuellt påverkas av utbyggnadsområdet i Kåseberga enligt
planförslaget. (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Natura 2000-område för Sandhammaren - Kåseberga sträcker sig längs kusten mellan Hammars backar och
Sandhammaren, undantaget bebyggelseområdena i Kåseberga och Löderups strandbad. Utbyggnad föreslås i
Kåseberga som angränsar till Natura 2000-området.
Utbyggnads-/ utvecklingsområdet i Kåseberga är tänkt att innehålla ett ﬂertal funktioner och endast en mindre del
är tänkt för bostadsbebyggelse. Hela området är idag ianspråktaget för skilda ändamål, och kommunens
utpekande av området i översiktsplanen syftar till att visa på behovet att göra avvägningar mellan olika intressen
och att genom detaljplanering reglera användning, exploatering och andra villkor. För att inte påverka de
ekologiska värdena negativt bör träd skyddas genom planbestämmelser och marklov. Användning av mark och
vatten som kan påverka ett Natura 2000-område kan kräva tillstånd. Det är därför viktigt att vid all planläggning i
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eller i närheten av Natura 2000-områden göra en tidig bedömning om planen riskerar att påverka området eller
inte.
Analys av påverkan och effekter
Ett ökat besöksantal
Nedskräpning till följd av ökat besöksantal kan innebära en skada på djurlivet
Risk för att den fridlysta lökgrodan och lövgrodan påverkas negativt då dammen Gravarne angränsar
mot utbyggnadsområdet
Höga byggnadsverk kan vara en risk för fåglar
Vägledning och ställningstagande hur värden ska tas tillvara
Användning av mark och vatten som kan påverka ett Natura 2000 kan kräva tillstånd. Det är därför viktigt att vid all
planläggning i eller i närheten av Natura 2000-områden göra en tidig bedömning om planen riskerar att påverka
området eller inte. Om risk för påverkan föreligger bör detta utredas vidare, förslagsvis i en naturvärdesinventering
eller miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Löderups strandbad
I Löderups strandbad föreslås inget nytt utbyggnadsområde men Natura 2000-området kan eventuellt påverkas av

beﬁntlig camping öster om bebyggelsen i Löderups strandbad (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen).
(länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Behov av analys för påverkan och effekter
Beﬁntliga kustskydd i form av hövder och stenskoningar medför negativ påverkan på Natura 2000-området öster
om Löderups strandbad. De hårda konstruktionerna som hindrar erosionen i den bebyggda delen bidrar till en
ökad erosion i den delen av naturreservatet som ligger nedströms om skydden.
Vägledning och ställningstagande hur värden ska tas tillvara
Kommunens kustskyddsstrategi för Löderups strandbad är på kort sikt (2018-2025) att säkerställa strandlinjen. I
Löderups strandbad ﬁnns förutsättningar för att gå olika vägar i framtiden. Ett alternativ är att säkerställa
kustlinjen genom att underhålla och förstärka de beﬁntliga skydden men acceptera det faktum att stranden är
borta. Ett annat alternativ är att försöka återskapa strandmiljön genom strandfodring. Med anledning av områdets
utsatta läge med pågående kusterosion ﬁnns ett riskområde markerat på markanvändningskartan som visar var
byggrätter bör ses över och eventuellt upphävas. I lov- och tillståndsprövningar ska markens lämplighet studeras
närmare och utredas i områden som är belägna under +5 meter över havet och ligger inom ett område som
riskerar att erodera bort till följd av havsnivåhöjningen och med hänsyn till nuvarande
erosionsförhållanden. Ingrepp som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område kräver
tillstånd av länsstyrelsen enligt 7 kapitlet 27–29 § miljöbalken. Detta gäller oavsett om ingreppet sker inom eller
utanför ett Natura 2000-område.
Den beﬁntliga campingen i Löderups strandbad föreslås ligga kvar, då det är svårt att hitta en ny lokalisering som
kan ersätta beﬁntligt läge i området. Kommunen kommer behöva ta fram fördjupande utredningar för att
säkerställa campingen.

Nybrostrand
Det utpekade området för campingetablering gränsar mot ett Natura 2000-område. Användning av mark och
vatten som kan påverka ett Natura 2000-område kan kräva tillstånd. Det är därför viktigt att vid all planläggning i
eller i närheten av Natura 2000-områden göra en tidig bedömning om planen riskerar att påverka området eller
inte.
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Behov av analys för påverkan och effekter
Ett ökat besöksantal kan innebära en större mängd avfall i området som kan påverka Natura 2000området negativt
Ett ökat besöksantal kan också innebära en positiv påverkan då besökare river upp sandblottor
Vägledning och ställningstagande hur värden ska tas tillvara
Användning av mark och vatten som kan påverka ett Natura 2000-område kan kräva tillstånd. Det är därför viktigt
att vid all planläggning i eller i närheten av Natura 2000-områden göra en tidig bedömning om planen riskerar att
påverka området eller inte. Om risk för påverkan föreligger bör detta utredas vidare, förslagsvis i en
naturvärdesinventering eller miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Naturvård övrigt
Utöver nämnda intressen ﬁnns följande regleringar med hänsyn till naturmiljön i kommunen:

Naturminne: Hängasken vid Svenstorp (7 kap 10 § Miljöbalken)
Generella biotopskyddet (7 kap 11 § Miljöbalken) omfattar bland annat alléer, stenmurar och
våtmarker i jordbruksmark.
Utpekat biotopskyddsområde; Gammelskogen vid Navröds mosse (7 kap 11 § Miljöbalken)
Djur- och växtskyddsområde; ön Lybeck i Krageholmssjön. (7 kap 12 § Miljöbalken)

Kommunens ställningstagande
Om utbyggnad skulle ske med påverkan på ovan intressen ska ansökan om dispens sökas hos länsstyrelsen.

93

Kulturmiljövård

Riksintresse för kulturmiljövården
Kulturmiljövård övrigt
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Riksintresse för kulturmiljövård

Utbyggnadsområden

Riksintresse för kulturmiljövård

Stadsbygd och tätortsområde

Kulturmiljövård

Planerad
Beﬁntlig

Enligt riksantikvarieämbetet beskrivs riksintressen för kulturmiljövården enligt följande: Riksintressen kan omfatta
allt från små bebyggelsemiljöer som speglar en speciell historisk epok till vidsträckta landskapsavsnitt som präglats
av en lång tids utveckling. De är mycket varierande till såväl storlek som kulturhistoriskt innehåll. Dessa
riksintresseområden ska avspegla landets historia och utgörs bland annat av jordbruksbyar, stadskärnor,
arbetarbostäder, 1900-talets förorter, gruvor, förhistoriska gravfält och moderna kyrkor.
Nedan redovisas de riksintresseområden som ﬁnns inom planområdet:
Sjörup - Charlottenlund - Snårestad (M:K 158)
Bjärsjöholm - Balkåkra - Skårby (M:K 160)
Krageholm (M:K 162)
Högestad - Stora Köpinge mm (M:K166)
Kåseberga (M:K173)
Ingelstorp - Valleberga - Löderup - Hagestad (M:K 174)
Sandhammaren (M:K 175)

Kommunens övergripande ställningstagande
Gällande samtliga riksintressen för kulturmiljövården menar Ystads kommun att det saknas ordentliga
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fördjupingar för riksintresseområdena. För att påverkan på riksintressena ska kunna bedömas i översiktsplanen
behöver riksintresseanspråken fördjupas. (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Sjörup - Charlottenlund - Snårestad (M:K 158) (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Motivering: Flackt slotts- och kustlandskap med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet kring
Charlottenlunds slott med av godsförvaltningen genom århundraden präglat landskap och bebyggelse.
(Fornlämningsmiljö, Bymiljö).
Uttryck för riksintresset: Höggravfält och bronsåldershögar i ﬂack kustterräng, bla Snårestads-högen. Sjörups
medeltida kyrkoruin som under 1960-talet iordningställts samt Sjörups gamla kyrkby med bebyggelse från tiden
1800-1900-tal. Snårestads medeltida kyrka som under 1920-talet omgestaltats och Snårestads by norr om kyrkan.
Charlottenlunds slott - f.d. Snårestads säteri - med bebyggelse från 1850-talet och med huvudbyggnad i
medeltidsinspirerande stil av H J Strömberg, omfattande allésystem och bokskogsbestånd samt ett av stordriften
vid Charlottenlund dominerat och helt präglat landskap.

Kommunens ställningstagande
I planen föreslås utveckling av Snårestad i den västra delen av byn. Föreslagen bebyggelse i Snårestad blir en
naturlig utbyggnad av byn och kan på så vis nyttja beﬁntlig infrastruktur. En utbyggnad av beﬁntlig by anses inte
påtagligt skada det ﬂacka slotts- och kustlandskapet som motiveras i riksintressets beskrivning. Det krävs dock att
höjdsättning i området hanteras med stor varsamhet till landskapet och marknivåer bör behållas för att anpassa
bebyggelse till backlandskapet för att inte påtagligt skada riksintresset. I samband med planläggning bör det
utredas i vilken omfattning exploatering är möjlig för att inte riskera påtaglig skada på riksintresset. Vidare ska
planläggning föregås av en ortsanalys så att viktiga karaktärsdrag och bebyggelsemönster för Snårestads beﬁntliga
bebyggelse tillvaratas i tillkommande bebyggelse. Gestaltningen av husen bör ske med anpassning till beﬁntlig
bebyggelse vad gäller höjd, volymer och taklutningar. Inom utbyggnadsområdet bör det också tillföras värden som
är typiska för landskapet, såsom trädalléer och dungar av stora träd.
Länsstyrelsen skriver i granskningsyttrandet att utbyggnadsområdet i Snårestad kan ligga i konﬂikt med
riksintresset. Länsstyrelsen anser att i samband med planläggning behöver det utredas i vilken omfattning
exploatering är möjlig för att inte riskera påtaglig skada på riksintresset.

Bjärsjöholm - Balkåkra - Skårby (M:K 160) (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Motivering: Utpräglat och vidsträckt slottslandskap kring slotten Bjärsjöholm, Marsvinsholm och Ruuthsbo med
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet samt av godsen genom århundraden präglat odlingslandskap
sammanbundet av ett omfattande och landskapsdominerande allésystem. (Fornlämningsmiljö, Borgmiljö,
Järnvägsmiljö).
Uttryck för riksintresset: De dominerande bronsåldershögarna Tvehögarna och Hersarekull. Slotten - alla med
medeltida ursprung - men med av 1800-talet präglat byggnadsbestånd, resterna av Bjärsjöholms
renässansborg från 1570-talet, Bjärsjöholms nya slott från 1850 uppfört efter ritningar av F Meldahl, det
renässansinﬂuerade 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 tillhörande allésystem och
parklandskap samt vallgrav. Ruuthsbo av om- och tillbyggnader präglade 1700-talsanläggning med tillhörande
ekonomibebyggelse i gråsten och tegel samt vid Svarteån intressanta broar från 1900-talets början. Grevebanan,
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 omgestaltats 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 bebyggelse av skiftande ålder.
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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
I översiktsplanen föreslås en solcellspark öster om Svarte. Kommunens bedömning är att den inte kommer
medföra påtaglig skada på riksintresset. Länsstyrelsen kan inte utesluta att föreslagen solcellspark kan innebära
påtaglig skada på riksintresse Bjärsjöholm - Balkåkra - Skårby [M160], och frågan behöver utredas ytterligare i
samband med 12:6-samråd med Länsstyrelsen. Bakgrunden är att det mellan Ystadbanan och väg 9 ligger ett
pärlband av kända fornlämningar, gravfält, boplatser och gravhögar. Denna förhistoriska bruknings- och
bosättningskontinuitet är en del av motivet för riksintresse Bjärsjöholm - Balkåkra - Skårby [M160].
Det är kommunens uppfattning att den text i riksintressebeskrivningen som innefattar stycket ”I området ingår
även” inte är att betrakta som en del av riksintresseanspråket.

Krageholm (M:K 162)
Motivering: Slottslandskap kring Krageholms slott med delvis bevarad medeltida bebyggelse som senare
omgestaltats och som idag är av stort arkitekturhistoriskt intresse.
Uttryck för riksintresset: Krageholms medeltida trelängade slottsanläggning med slottskyrka som under 1740-talet
omgestaltats enligt karolinska förebilder av slottsarkitekten Nicodemus Tessin d y, vallgravar och på f.d.
ladugårdsholmen en under 1800-talet anlagd park med runsten och bildsten, välbevarad ekonomi- och
arbetarbebyggelse från främst 1800-tal som uppförts av såväl gråsten som tegel. Sövestads kyrkby med medeltida
kyrka och karaktäristiska bebyggelseinslag.

Kommunens ställningstagande
Riksintresset berörs av utbyggnadsförslag i östra delarna av Sövestad (markanvändning stadsbygd). Sövestads
kyrkby med medeltida kyrka och karaktäristiska bebyggelseinslag ingår i riksintresset. Riksintresset berörs av
utbyggnadsförslag i östra delarna av Sövestad. Utbyggnaden föreslås utifrån att kunna bygga samman
idrottsområdet med byn och att komma bort från riksväg 13. Det är kommunens uppfattning att en utbyggnad av
byn kan ske med hänsyn till riksintressets värden. Riksintresset kan tillgodoses genom att ny bebyggelse
gestaltningsmässigt skiljs från den äldre bebyggelsen, och att utbyggnad sker inom ett samlat område, varvid
läsbarheten av Sövestads äldre kulturhistoria blir tydlig.

Högestad - Stora Köpinge mm (M:K166)
Motivering: Dalgångsbygd längs med Nybroån med förhistorisk bruknings- och bosättnigskontinuitet där
framväxten av landskapet och bebyggelsen präglats av godsförvaltningen vid Högestads slott. (Slottsmiljö,
Sockencentrum, Kvarnmiljö).
Uttryck för riksintresset: Stora samlade och landskapsdominerande fornlämningsmiljöer, runddösen Trollastenen
och lämningar efter Stora Köpinge strategiskt belägna vikingatida handelsplats. Högestads slott av medeltida
ursprung med slottsbyggnad från 1630-talet, ovanligt välbevarad ekonomi- och arbetarbebyggelse från 1700-1800tal i gråsten eller tegel, parkanläggning och stora allésystem. Högestads kyrka av medeltida ursprung som
omgestaltats under 1890-talet, Högestads prästgård från 1870-talet, skolhus. Änkesätet Lyckås från 1860-talet i
tidstypisk villastil, 1700-tals stenvalvbroar. Svenstorps kvarn från 1850-talet, mjölnarebostad samt Svenstorps villa
från 1870-talet. Stora Köpinges under 1700- och 1800-talen omgestaltade medeltida kyrka samt för en kyrkby
karaktäristiska bebyggelseinslag som prästgård från 1849, skola och gatehus från 1800-talet.
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Kommunens ställningstagande
Området kring Stora Köpinge och Svenstorp är rikt på fornlämningar. I stora delar av Stora Köpinge ﬁnns
fornlämningar i form av bytomt/gårdstomt och boplatser. Kulturmiljöutredning med fokus på förhistoriska
lämningar i dalgången ska göras i tidigt detaljplaneskede. Vid detaljplaneläggning i Svenstorp bör inverkan på
landskapsbilden över Nybroåns dalgång och läsbarheten av Svenstorps kvarn samt Svenstorps villa utredas, vilka
står som uttryck för riksintresset. Det är kommunens uppfattning att om ny bebyggelse föregås av
kulturmiljöutredning och analys av påverkan på landskapsbilden kan föreslagen utveckling i Svenstorp och Stora
Köpinge hanteras utan risk för påtaglig skada på riksintresset.

Kåseberga (M:K173) (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Motivering: Fornlämningsmiljö med en av landets märkligaste och största skeppsättningar.
Uttryck för riksintresset: Skeppsättningen Ales stenar från yngre järnåldern med 58 resta stenar och dominerande
läge på Kåsebergaåsen, lämningar efter två mindre skeppsättningar.
I området ingår även: Fiskeläget Kåseberga med koppling till den omgivande jordbruksbygden och ursprung i en
medeltida ﬁskehamn med välbevarat oregelbundet gatumönster och ett byggnadsbestånd med såväl gårdar som
gatehus från främst 1800-talet, hamnanläggning från tiden 1890-1950-tal samt ﬁskebodar och rökerier från 1900talet.

Kommunens ställningstagande
Utbyggnad föreslås i de västra/nordvästra delarna av Kåseberga, i anslutning till beﬁntligt samhälle. Utbyggnads-/
utvecklingsområdet i Kåseberga är tänkt att innehålla ett ﬂertal funktioner och endast en mindre del är tänkt för
bostadsbebyggelse. Hela området är idag ianspråktaget för skilda ändamål, och kommunens utpekande av
området i översiktsplanen syftar till att visa på behovet att göra avvägningar mellan olika intressen och att genom
detaljplanering reglera användning, exploatering och andra villkor. Kommunens bedömning är att den pågående
markanvändningen och de olika starka intressena i området behöver regleras genom en detaljplan. Detaljplanens
syfte är att visa hur de olika användningsområdena kan samexistera, och att införa regleringar i syfte att långsiktigt
och hållbart skydda kulturmiljö- och naturvärden i området.
Det är kommunens uppfattning att den text i riksintressebeskrivningen som innefattar stycket ”I området ingår
även” inte är att betrakta som en del av riksintresseanspråket.

Ingelstorp - Valleberga - Löderup - Hagestad (M:K 174)
Motivering: Öppet odlingslandskap med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet med medeltida kyrkor
och sockencentrum som visar på byarnas betydelse i det forna agrarsamhället. Talrika gårds- och bymiljöer.
Uttryck för riksintresset: Fornlämningsmiljöer från stenåldern - såväl gravhögar som boplatslämningar och
stenkammargravar. Löderup och Valleberga kyrkor av medeltida ursprung och med tillhörande kastaler och
omgivande sockencentrum med karaktäristiska bebyggelseinslag som prästgårdar, skolbyggnader, gårdar- och
gatehus från 1800-1900-tal. Ingelstorps 1870-tals kyrka med kringliggande bybebyggelse ur vilken en mindre
centralort utvecklats under 1900-talet. Hagestads unika radby med vikingatida ursprung och gårdsbebyggelsen
grupperad utefter en huvudgata, ﬂera allmogeträdgårdar och kring byn Hageby fälad. Godset Hedvigsdal med
huvudbyggnad från 1800-talets förra hälft, ekonomi- och arbetarbebyggelse och byggnader i form av s.k.
“fyrkappor“. Peppinge by med välbevarade gatehus.

Kommunens ställningstagande
De södra delarna av Löderup ligger inom riksintresseanspråket. Kommunens uppfattning är att riksintresset inte
påverkas negativt av utbyggnadsområdet för bostäder då
98det ligger i direkt anslutning till beﬁntlig bebyggelse och

är av ringa omfattning. Gällande detaljplan är bindande för bebyggelsens omfattning, placering och utformning.
Kommunfullmäktige i Ystads kommun antog i maj år 2018 (laga kraft år 2020) områdesbestämmelser bland annat
med syftet att skydda kulturmiljöerna i byarna Hammar, Ingelstorp och Peppinge.

Sandhammaren (M:K 175)
Motivering: Kustmiljö och fyrplats med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet. (Fornlämningsmiljö,
Kommunikationsmiljö).
Uttryck för riksintresset: Flackt men höglänt beläget kustområde med betydande förhistorisk bosättning kring
Mossabäcken och Hagestads mosse, gånggriften Ramshög, bronsåldershögar och lämningar efter förhistorisk
kustväg. Sandhammarens fyr från 1860-talet av G von Heidenstam, fyrvaktarbostad från 1800-talets slut och
sjöräddningsstation från 1890-talet.

Kommunens ställningstagande
Inom riksintresseområdet för Sandhammaren ﬁnns beﬁntlig fritidshusbebyggelse. Det ﬁnns en detaljplan med
syfte att reglera bebyggelsen så att området ska bibehålla karaktären av oexploaterat naturområde.

Övrigt
Kommunens ställningstagande
Övrig bebyggelseutveckling som kan uppstå inom riksintresseområdena ska ske med hänsyn till riksintressets
värden. Länsstyrelsen bevakar frågan om riksintressen vid detaljplaneprövning. Bygglov remitteras till kommunens
stadsantikvarie. För de områden som sammanfaller med riksintresse kustzon ﬁnns riktlinjer i användningskapitlet
med syfte att värna kultur- och naturmiljövärdena inom kustzonen.
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Kulturmiljövård övrigt

Utbyggnadsområden

Kulturmiljöstråk

Fornlämning

Stadsbygd och
tätortsområde

Kulturmiljöstråk

Fornlåmning

Planerad
Beﬁntlig

Byggnadsminne
I kommunen ﬁnns 17 byggnadsminnen, varav fyra är belägna utanför staden. Inga byggnadsminnen berörs av
utbyggnadsförslagen. Alla åtgärder som påverkar de kulturhistoriska värdena i skyddade byggnadsminnen är
tillståndspliktiga. Tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen.

Fornlämningar
Ystads kommun är rik på fornlämningar både på land och till havs, längs hela sydkusten ﬁnns till exempel havsvrak
till stor del från 1800-talets fraktseglation. Det saknas många gånger kunskap om och planeringsunderlag för
kulturmiljöer i havet. Hantering av fornminnen styrs av kulturminneslagen. Det är förbjudet att utan tillstånd
rubba, ta bort eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. I detaljplanering inom fornlämningsrika
områden ska samråd ske med Länsstyrelsen avseende eventuella utredningar och vidare undersökningar.

Regionala kulturmiljöprogrammet
Länsstyrelsen har pekat ut särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne. Områdena i Ystads kommun överensstämmer i
stort med riksintresse för kulturmiljövården men sträcker sig över större delar av kommunens yta än vad
riksintressena gör.
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Kulturmiljöstråk
Länsstyrelsen har pekat ut ett antal kulturmiljöstråk som ofta sträcker sig över ﬂer kommuner och därför är viktiga
ur ett mellankommunalt perspektiv. Följande kulturmiljöstråk berör Ystads kommun:
Skånelinjen / Per Albin-linjen
Ystad - Eslövs järnväg
Grevebanan Malmö - Ystad järnväg
Riksväg 9: Landsvägen Malmö – Ystad

Friluftsliv

Utbyggnadsområden

Riksintresse för friluftsliv

Stadsbygd och tätortsområde

Riksintresse för friluftslivet

Planerad

Friluftsliv

Beﬁntlig
Rörligt friluftsliv

Det rörliga friluftslivet utgör ett stort värde för kommunen och dessa områden ska skyddas och utvecklas. I
miljöbalkens tredje och fjärde kapitel regleras riksintresse för friluftsliv och det rörliga friluftslivet. Områdena pekas
ut av Naturvårdsverket, regeringen och riksdag. I kommunen ﬁnns stora områden som berörs av riksintresse för
friluftsliv, vilka är viktiga för människors välbeﬁnnande, folkhälsa och besöksnäringen.

Riksintresse för rörligt friluftsliv
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Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen utgör riksintresse för rörligt friluftsliv. En mindre del av riksintresset ligger
inom Ystads kommun. Inom dessa områden ska framförallt turismens- och friluftslivets intressen beaktas vid
exploatering. Det omfattar Krageholmssjöns omgivningar och åt nordväst, mot kommungränsen.

Kommunens ställningstagande
De norra delarna av Rögla ligger inom riksintresset. Kommunens uppfattning är att kompletteringar inom beﬁntligt
bebyggelseområde inte utgör någon påverkan på riksintresset.

Riksintresse för friluftsliv
Följande områden av riksintresse för friluftslivet ﬁnns inom Ystads kommun:
Kuststräckan Trelleborg - Abbekås - Sandhammaren - Mälarhusen - Simrishamn
Fyledalen

Kuststräckan Trelleborg-Abbekås-Sandhammaren-Mälarhusen-Simrishamn
Riksintresseanspråket utgörs av ett varierat kustlandskap med långa sandstränder, sanddynsområden delvis
planterade med tall, betesmarker och odlingslandskap. Som huvudkriterier anges område med särskilt goda
förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer samt område med särskilt goda förutsättningar
för vattenknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. Som exempel på det havsanknutna
friluftslivet kan nämnas bad, ﬁske, segling, båtaktiviteter och vind- och kitesurﬁng. Kustområdet är bitvis mycket
smalt men bedöms vara väl tillgängligt för allmänheten.

Kommunens ställningstagande
För Kuststräckan Trelleborg - Abbekås - Sandhammaren - Mälarhusen - Simrishamn nämns det i
riksintressebeskrivning nämns det tilltalande och säregna åssystemet mellan Hammars backar och Kåsebergaåsen,
vilket anses sakna motsvarighet i övriga landet, samt Ales stenar som är ett mycket populärt utﬂykts- och
besöksmål. Den föreslagna utvecklingen av Kåseberga bedöms inte påverka tillgängligheten för allmänheten och
det kommer fortsatt ges stora möjligheter för promenader, naturupplevelser, vattenknutna friluftsaktiviteter och
så vidare. Kommunens bedömning är att översiktsplanens genomförande inte innebär påtaglig skada på
riksintresset, utan istället kan stärka områdets kvalitéer för friluftsliv i olika former.
Längs havet söder om den förslagna campingen i Nybrostrand löper ett område med riksintresseanspråk för
friluftslivet. Den förslagna campingen bedöms öka allmänhetens möjligheter till friluftsliv och rekreation, och är ett
sätt att tillgodose riksintresset.
I Löderups strandbad föreslås ingen ny bebyggelse men det ﬁnns beﬁntliga detaljplaner som tillåter byggnation i
anslutning till beﬁntligt samhälle inom riksintresset. Det ﬁnns också en beﬁntlig camping i öster som föreslås ligga
kvar. Löderups strandbad är utsatt för erosion och strandfodring sker här. Åtgärder för skydd mot erosion är
nödvändiga för byns överlevnad och behöver fortsätta ske inom riksintresseområdet.

Fyledalen (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Fyledalen är ett område med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljö.
Fyledalens landskap karaktäriseras av branta sluttningar och en ﬂack botten där Fyleån rinner fram. Dalbotten
utgörs främst av betes- och åkermarker medan bokskogar präglar sluttningar.

Kommunens ställningstagande
Fyledalen är ett av de få naturområden i kommunen där man kan uppleva tystnad och stillhet. Området bör utifrån
dessa aspekter bevaras som det är. Kommunen anser att anläggningar för friluftslivet i form av grönstråk och
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miljömässiga åtgärder inte skadar riksintresset och de till och med kan stärka dess rekreativa syften. Ansökningar
om förhandsbesked och bygglov ska innehålla en beskrivning av påverkan på riksintresse för friluftsliv.

Kustzonen

Utbyggnadsområden

Riksintresse för kustzon

Stadsbygd och
tätortsområde

Kustzon

Förslag på revidering av
riksintresset
Ytor som kommunen
anser bör utgå

Planerad
Beﬁntlig

Ystads kust ligger inom riksintresse för kustzonen, som sträcker sig från Brofjorden på västra sidan av Sverige till
Simpevarp på östra sidan. 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 utveckling av beﬁntliga tätorter. 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.

Kommunens ställningstagande
Kommunen har gjort en utredning för kustzonen (i form av en landskapsanalys) för att tydliggöra vad riksintresset
omfattar för värden och kvalitéer i Ystads kommun. Med kunskap om landskapets förutsättningar, värden och
känslighet kan analysen bidra till en bättre platsanpassad lokalisering av bebyggelse och anläggningar. På så sätt
ökar möjligheten att främja långsiktigt hållbara lösningar.
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Nästa steg för kommunen är att studera den geograﬁska avgränsningen av riksintresset. Kommunens uppfattning
är att den geograﬁska avgränsningen för riksintresse kustzon är väl tilltagen på vissa platser i förhållande till syftet
med riksintresset och menar att avgränsningen behöver ses över. I länsstyrelsens rapport, Skånes kustområden ett
nationallandskap, framgår det i motiveringen till Naturresurslagen att den närmare avgränsningen bör ske i
samband med planläggning enligt Plan- och bygglagen.
Preliminärt menar kommunen att avgränsningen för området sydväst om Vallösa samt Stora Herrestad behöver
utredas vidare (se karta).
För området sydväst om Vallösa har kommunen gjort bedömningen utifrån de lokala förhållandena att
riksintresset så som det beskrivs i värdebeskrivningen fullt ut tillgodoses med den nya avgränsningen. Det är också
lättare att upprätthålla förståelsen för riksintresset om det ges en konsekvent avgränsning genom länsväg 739.
För området norr om Ystad, mot Stora Herrestad, är en omprövning av riksintresset kopplat till tätortsutveckling
inom området. Kommunens föreslagna strukturbild anger att tätorten ska utvecklas i riktning mot Stora Herrestad.
Inom området ﬁnns redan idag mycket bebyggelse av både bostäder och verksamheter.
I lagtexten framgår att riksintresse kustzon inte ska utgöra ett hinder för utveckling av beﬁntliga tätorter. I
länsstyrelsens rapport Skånes kustområden ett nationallandskap framgår bland annat att ”Enligt bestämmelsen
ska skyddet för natur- och kulturmiljövärden inte hindra utvecklingen av tätorter eller det lokala näringslivet. Med
uttrycket ”utveckling av beﬁntliga tätorter” avses förändringar av bebyggelse eller anläggningar som behövs med
hänsyn till normal befolkningsutveckling, förändringar i bostadsstandarden, behovet av traﬁkleder, grönområden,
service, sysselsättning etcetera. Bedömningarna behöver även ta i beaktande näringslivsstrukturen och tätortens
storlek. Länsstyrelsens rapport tar även upp att det kan ﬁnnas skäl att minska riksintressets omfattning på någon
sträcka längs Skånes kustzon.
Enligt samma rapport som ovan ﬁnns det inte heller i lagmotiven något direkt svar på vad som är en tätort enligt
miljöbalkens mening. I Sverige ﬁnns det inte heller någon tydlig tätortsdeﬁnition mer än i statistisk mening enligt
SCB. I rapporten konstateras 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 betraktades 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 orter som kan anses vara en tätort
och att tätorter, likt exempelvis Ystad, är en sådan tätort som inte ska begränsas i sin utveckling. Kommunen ser
inte heller att det var lagstiftarens avsikt att deﬁniera avgränsningen för en sådan typ av tätort.
Kommunens framtagna utredning för kustzonen ska användas som underlag när det handlar om förfrågningar
och handläggning av ärenden som rör ny bebyggelse på landsbygden. Riksintresse kustzon sträcker sig även ut i
havet. Intressen som kan stå i konﬂikt med riksintresset är exempelvis anläggningar i, och i anslutning till, havet
som havsbaserad vindkraft, hamnar och färjelägen samt allmänna farleder. Läs mer om riktlinjer för kustzon i

avsnittet Riktlinjer för säkerställande av riksintresse kustzon under Riktlinjer i detta kapitel.
Länsstyrelsen anser att kommunens förslag till en förändring av avgränsningen för riksintresset inte är tydligt
motiverat till varför detta bör komma till stånd. Länsstyrelsen godtar därför inte kommunens förslag till ändring av
riksintressets avgränsning.
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Totalförsvarets militära del

Planerad

Riksintresse

Beﬁntlig

Påverkansområde buller eller annan risk
Område med särskilt behov av
hinderfrihet

Inom Ystads kommun ﬁnns riksintresseanspråk för totalförsvarets militära del. Försvarsmakten redovisar
myndighetens riksintresseanspråk (Miljöbalken 3 kapitlet 9 § andra stycket) samt områden av betydelse
(Miljöbalken 3 kapitlet 9 § första stycket) för totalförsvarets militära del.

Kabusa skjutfält (område 38)
Inom Ystads kommun är Kabusa skjutfält av riksintresse för totalförsvaret militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket
miljöbalken. Kabusa skjutfält samt kring detta utpekade riksintresse ﬁnns ett påverkansområde för buller eller
annan risk samt ett område med särskilt behov av hinderfrihet. Inom påverkansområden för buller eller annan risk
ska samtliga plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten.
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Riksintressets värde består i skjutfältets funktion för övning av Försvarsmaktens huvuduppgift väpnad strid.
Skjutfält är en förutsättning för att uppnå förmågan till väpnad strid och utgör därför grundläggande
produktionsresurser för Försvarsmaktens samtliga förband. Verksamheten som bedrivs på skjutfältet omfattar
skjutning med ﬁn- och grovkalibrig ammunition, sprängning samt körning med band- och hjulgående fordon. Vid
en framtida omprövning av skjutfältets miljötillstånd är det av mycket stor betydelse att ny störningskänslig
bebyggelse inte tillåts i sådan närhet av fältet att det uppstår risk för begränsningar av verksamheten, då det skulle
innebära en påtaglig skada för riksintresset. Därtill är det av stor betydelse att natur- eller friluftsskydd eller annan
störningskänslig verksamhet inte inrättas inom, eller i närheten, av fältet som kan föranleda bullerkrav och på så
vis försvåra och begränsa Försvarsmaktens verksamhet. I anslutning till riksintresset ﬁnns påverkansområde för
buller, säkerhet eller annan aspekt. Utbredningen av påverkansområde avseende bullerpåverkan bygger på
beräknad ljudutbredningsnivå utifrån beslutade riktvärden för skott- och ﬂygbuller från dimensionerande vapen
och ammunition samt dimensionerande ﬂygplan och helikoptrar. Alla plan- och lovärenden inom
påverkansområdet måste remitteras till Försvarsmakten. Inom och invid riksintresset och påverkansområdet ﬁnns
även ett område utpekat för särskilt behov av hinderfrihet. Utbredningen av området avseende hinderfrihet
bygger på gällande bestämmelser för militär och civil luftfart.
I värdebeskrivningen för riksintresset framgår bland annat att den verksamhet som konstituerar riksintresset
innebär påverkan på omgivningen i form av skottbuller som kan uppfattas störande. I vissa fall kan verksamheten
även innebära annan påverkan.
Vid en framtida omprövning av skjutfältets miljötillstånd är det av mycket stor betydelse att ny störningskänslig
bebyggelse inte tillåts i sådan närhet av fältet att det uppstår risk för begränsningar av verksamheten, då det skulle
innebära en påtaglig skada för riksintresset. Försvarsmakten anser därför att sådan bebyggelse inte ska tillåtas
inom det angivna området för omgivningspåverkan.

Kommunens ställningstagande
Inom det utpekade påverkansområdet ska Försvarsmakten remitteras alla plan- och lovärenden. Vid framtagandet
av fördjupad översiktsplan för Nybrostrand och Köpingebro ska Försvarsmakten delta i tidigt skede för att
säkerställa att risk för påtaglig skada på riksintresse inte förekommer.
Vad gäller höga objekt på 20 meter och högre utanför samlad bebyggelse (enligt deﬁnition för ﬂyghinder) och över
45 meter inom samlad bebyggelse, är hela landets yta påverkansområde.
Samråd ska inte enbart ske med Försvarsmakten när det gäller höga objekt utan även med Luftfartsverket för civil
luftfart. Alla byggnadsobjekt som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan remitteras till LFV. Samråd ska
också ske med berörda ﬂygplatser inom 60 km radie från det objekt som är högre än 20 meter över mark eller
vattenytan som ska uppföras.
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Kommunikationer

Följande riksintressen för kommunikationer ﬁnns inom planen:
Ystadbanan (järnväg inklusive stationer)
Österlenbanan (järnväg inklusive stationer)
Väg E65
Riksväg 13
Riksväg 19
Farled 237 (sjöfart), inloppet till Ystad, farledsklass
1, allmän farled.Farled 18 (sjöfart) Falsterborev Bornholmsgattet , farledsklass 1Farled 23 (sjöfart)
Ystad - Sassnitz, farledklass 2, TEN-T A

Kommunens ställningstagande
Ystad - Österlenbanan
Stråket Ystad–Österlenbanan är ett betydelsefullt stråk för att binda samman östra delen med västra Skåne.
Tillväxtmotorn Malmö förbinds med regionala kärnan Ystad genom den viktiga Ystadbanan. Österlenbanan
förbinder Simrishamn med Ystad och vidare mot västra Skåne och Köpenhamn. Sträckan utgör en del av regionalt
prioriterade stråk för kollektivtraﬁk och gods. Det råder idag kapacitetsbrist och störningar som påverkar
robustheten och punktligheten på banan. Region Skåne har planer på att utöka traﬁkeringen, vilket kräver en ökad
robust och pålitlighet i systemet.
Ystad - Österlenbanans trimningsåtgärder ﬁnns angivna i Regionala transportinfrastrukturplan för Skåne och
Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
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Åtgärdsvalsstudien för Ystad - Österlenbanan lyfter fram åtgärder och insatser som behövs på kort, medellång och
lång sikt för att utveckla banan avseende robusthet, kortare resetider och ökad turtäthet. På längre sikt kan det
innebära att dubbelspår anläggs på sträckan Malmö – Ystad. Utrymme för breddning av järnvägen behöver därför
tas i beaktande vid eventuell planläggning eller bygglovsprövning. Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett
område på 30 meter från järnvägen (räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen.
Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering,
garage och förråd, kan dock ﬁnnas inom 30 meter från spårmitt. Traﬁkverket tillämpar ett generellt
säkerhetsavstånd på 30 meter från järnvägen för ny bebyggelse. All byggnation inom detta avstånd ska samrådas
med Traﬁkverket.
Stationerna inom kommunen behöver byggas om med förlängda perronger för att klara längre tågsätt. Vidare
behöver stationerna förbättras som bytespunkter mellan olika traﬁkslag, exempelvis genom pendelparkeringar
och tillgänglighetsåtgärder. Kommunen kommer att ge företräde för dessa åtgärder vid konﬂikter med annan
markanvändning och med enskilda intressen.
Kommunen menar att ovanstående ställningstagande stärker riksintresset.

Väg E65
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. För fortsatt utveckling och tillväxt i regionen och
för att säkra funktionell, kapacitetsstark och traﬁksäker E65 vill kommunen att en åtgärdsvalsstudie genomförs för
sträckan Börringe - Ystad hamn.
Ny bebyggelse längs med eller i närheten av vägen får inte försämra förutsättningarna för vägens person–, godsoch kollektiva resor. Ny bebyggelse behöver lokaliseras och utformas med hänsyn till buller och risk i förhållande
till transport av farligt gods.

Riksväg 13
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. Ny bebyggelse längs med eller i närheten av vägen får
inte försämra förutsättningarna för vägens person–, gods- och kollektiva resor. Ny bebyggelse behöver lokaliseras
och utformas med hänsyn till buller och risk i förhållande till transport av farligt gods. Inom orten Sövestad vill
kommunen att en åtgärdsvalsstudie ska tas fram som studerar aspekterna hälsa, trygghet och säkerhet.
Kommunen menar att detta inte står i strid med riksintresset.

Riksväg 19
Väg 19 mellan Kristianstad - Ystad är av särskild betydelse för regional och interregional traﬁk. Vägen är en viktig
förbindelse mellan nordöstra och sydöstra Skåne samt till Ystad hamn. Ny bebyggelse längs med eller i närheten
av vägen får inte försämra förutsättningarna för vägens person–, gods- och kollektiva resor. Ny bebyggelse
behöver lokaliseras och utformas med hänsyn till buller och risk i förhållande till transport av farligt gods.

Farled 237
Inloppet till Ystad är av farledsklass 1, allmän farled. Skyddad höjd: 65 meter och skyddat djup: 8 meter.
Farleden är nödvändig för Ystads hamns funktion. Kommunen vill värna riksintresset och pekar därför ut farleden i
mark- och vattenanvändningskartan.

Farled 18
Sträckan Falsterborev - Bornholmsgattet är av farledsklass 1. Skyddad höjd: 75 meter och skyddat djup: 10 meter.
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Farleden utgör ett viktigt stråk för sjöfarten längs Skånes sydkust. Kommunen vill värna riksintresset och pekar
därför ut farleden i mark- och vattenanvändningskartan.

Farled 23
Sträckan Ystad - Sassnitz är av farledklass 2, TEN-T A. Skyddad höjd: 65 meter och skyddat djup: 19 meter.
Farleden utgör ett viktigt stråk för sjöfarten. Kommunen vill värna riksintresset och pekar därför ut farleden i
mark- och vattenanvändningskartan.

Areella näringar

Jordbruk
Skogsbruk
Vattenbruk
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Jordbruksmark

Jordbruksmark
Jord- och skogsklassiﬁcering Skåne
1 (åkermark, låg bördighet)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (åkermark, hög bördighet)
11 (skogsmark, hög bonitet)
12
13 (skogsmark, låg bonitet)

Användning av jordbruksmark regleras i Miljöbalken (3 kap. 4 §) som anger att brukningsvärd jordbruksmark får
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom
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att annan mark tas i anspråk. Stora delar av Ystads kommun ligger inom den övre delen på skalan av
klassiﬁceringen av jordbruksmark, klass 7 eller högre (Jordbruksverkets klassiﬁcering).

Kommunens ställningstagande
Jordbruksverkets jordbruksklassiﬁcering ger endast en grov uppskattning av jordens värde. En god användning av
jordbruksmark bör inte endast utgå från Jordbruksverkets klassiﬁcering. Bland annat kan det ﬁnnas geograﬁska
aspekter som innebär en annan syn på jordbruksmarken, exempelvis om mindre markområden ligger placerade
mellan andra användningsområden som gör att maskiner för jordbruket har svårt att komma till och sköta
marken. I andra fall kan det ﬁnnas lokala klassiﬁceringar med högre detaljeringsgrad och noggrannare
bestämningar av jordbruksmarkens värde.
En utbyggnad av beﬁntliga tätorter och byar som uppvisar god struktur och ett tydligt mål om att möta
bostadsförsörjningens behov bedöms vara ett sådant samhällsintresse som kan ske på brukningsvärd
jordbruksmark. Ett sådant ianspråktagande ska föregås av prövning genom detaljplan. Byggande av ett enskilt hus
är inte ett sådant väsentligt samhällsintresse som avses i Miljöbalken.
Vid prövningar av platsens lämplighet för bebyggelse genom detaljplan eller förhandsbesked görs en bedömning
av jordbruksmarkens brukningsvärde. Hänsyn ska även tas till lokala förutsättningar och/eller redogörelser av
markens placering och betydelse.
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Jordbruksmark - ekosystemtjänst pollinering

Ekosystemtjänste
r

Lämpliga skogiga
livsmiljöer för vilda bin

Pollinering

Förekomst vilda bin observation

Äng, bete
Lövskog

Beﬁntliga bikupor livsmiljö tambin

Barr-, blandskog
Lämpliga sandiga
livsmiljöer
Åkermark - bristområde
Inom kommunen ﬁnns en stor spridning av lämpliga livsmiljöer för pollinatörer. Dock rör sig insekter inte över
stora arealer och därför krävs att de olika livsmiljöerna ﬁnns jämnt fördelade över kommunen. I kartan visas de
livsmiljöer som är en förutsättning för att pollinatörerna ska överleva. Det ﬁnns ett visst behov av ytterligare
spridningslänkar.
Exempel på åtgärder:
Skapa blomrika kantzoner och remsor i fälten och längs vägar
Förbättra småbiotoper så att de utgör bra boplatser och så att det blommar mer
Säkerställ blomkontinuiteten hela säsongen
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Skogsbruk

Användning och reglering av skogsbruk regleras av skogsvårdslagen. Inom kommunen ﬁnns tre större områden för
skogsbruk. Dessa ﬁnns i Krageholm, Bjärsjöholm och Fyledalen. Områdena är i privat ägo.

Kommunens ställningstagande
Planförslaget innebär ingen påverkan på skogsbruket.
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Vattenbruk

Riksintresse yrkesﬁske
Följande områden inom Ystads kommun berörs av riksintresse för yrkesﬁske:
Område nr 10. Havsområde för yrkesﬁsket: Östra Skånes trålgränsområde - fångstområde
Område nr 11. Havsområde för yrkesﬁsket: Södra Skånes utsjöområde - fångstområde
Område nr 13. Havsområde för yrkesﬁsket: Falsterbo/ Ystads trålgränsområde - fångstområde
Område 71. Kustzon yrkesﬁske: Ystadskusten - fångstområde

Kommunens ställningstagande
Yrkesﬁsket kan samexistera med annan vattenanvändning, och riksintresset på så sätt är säkerställt. Fiske i
Östersjön regleras huvudsakligen av internationella och nationella beslut, och kommunen har inget avgörande
inﬂytande på villkoren för yrkesﬁsket.

Övrigt vattenbruk
I dagsläget ﬁnns inga områden för vattenbruk i Ystads kommun. Begreppet vattenbruk omfattar odlingar av ﬁsk,
musslor och ostron och betecknar även möjligheter inom den marina bioteknologin. Det ﬁnns i dagsläget ingen
kartläggning av geograﬁska utvecklingsområden för vattenbruket längs sydkusten. Till skillnad från yrkesﬁsket är
vattenbruk inget riksintresse. I den nationella strategin för vattenbruket är ett av målen att en majoritet av Sveriges
kommuner identiﬁerar och inkluderar lämpliga platser för vattenbruk i sina översiktsplaner.
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Strandskydd

Strandskydd styrs av Miljöbalken med syfte att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Skyddet gäller generellt 100
meter från strandlinjen både upp på land och ut i vattnet (gäller även miljön under vattnet), men kan ibland ha
utökats till 300 meter.
Kommunens ställningstagande
Kommunen accepterar de strandskyddsgränser som Länsstyrelsen har pekat ut men det kan ändå bli aktuellt att
pröva strandskyddet i samband med en detaljplan.
Strandskyddsärenden handläggs både som enskilda ärenden och inom detaljplaneprocesser. Strandskydd inträder
när gamla planer upphävs. Processen för strandskyddsärenden följer samma förfarande både för landsbygd och
tätorter.
Samråd
Samrådsplikt gäller för grävning, fyllning och tippning utanför tomtplats enligt Länsstyrelsens beslut från den 12
december 1996. Skriftlig samrådsanmälan måste lämnas in av verksamhetsutövaren. Samrådsbeslut tas på
delegation av planarkitekt och kommunekolog och Myndighetsnämnden får information om beslutet.
Dispens
Dispensprövning är reglerad i miljöbalken 7 kap 13-18 §§. Dispens krävs för nya byggnader oavsett storlek,
anläggningar och anordningar samt åtgärder som varaktigt kan påverka livsvillkoren för växter och djur. Även
ändrad användning av en byggnad kräver dispens. För att dispens ska kunna lämnas krävs att det ﬁnns ett särskilt
skäl samt att strandskyddets syften inte påverkas negativt. De särskilda skälen är uppräknade i 7 kap
18 c § Miljöbalken.
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Skriftlig ansökan måste lämnas in av verksamhetsutövaren. Förslag till beslut från planarkitekt och kommunekolog
lämnas till Myndighetsnämnden för beslut. Positivt beslut skickas till Länsstyrelsen för prövning. Länsstyrelsen kan
godkänna beslutet, begära komplettering eller upphäva beslutet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas.
Både i samråds- och dispensärenden prövas hur allmänhetens tillgänglighet till strandområdet och växt- och
djurliv påverkas. Både samråds- och dispensprövning är avgiftsbelagd.

Landskapsbildsskydd

Innan begreppet riksintresse fanns kunde större områden med speciell landskapsbild skyddas enligt 19 § i den
gamla Naturvårdslagen. Det var framförallt för att skydda den visuella upplevelsen av landskapet som sådana
områden avsattes. Begreppet landskapsbild ﬁnns inte med i Miljöbalken idag, men bestämmelserna för de
områden som en gång avsatts för sin unika landskapsbild gäller fortfarande. Planen omfattas av följande områden
med landskapsbildsskydd:
Svartåns dalgång
Hammars backar – Löderupsåsen
Fyledalen
Sjölandskapet norr Ystad
Charlottenlund - Snårestad

Kommunens ställningstagande
Vid bygglovprövning ska i regel tillstånd sökas hos Länsstyrelsen. Följande område med landskapsbildskydd kan
eventuellt påverkas av utbyggnadsförslag enligt ny översiktsplan (övriga områden ligger inom användning
Landsbygd och prövas med bygglov):
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Svartåns dalgång (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Landskapsbildsskydd för Svartåns dalgång behandlades i fördjupad översiktsplan för Svarte.

Charlottenlund - Snårestad (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Snårestad ligger inom område med landskapsbildsskydd. Kommunens bedömning är utveckling av Snårestad går
att göra utan att påtagligt skada landskapsbilden. Höjdsättning i området bör hanteras med stor varsamhet om
landskapet och tomter bör inte terrasseras utan marknivå och terrängform bör behållas. För utbyggnadsområdet
är det speciellt viktigt att bebyggelsen lokaliseras så att det fortsatt ska ﬁnns fria utblickar ut mot havet och över
åkerlandskapet. Kommande planarbete i Snårestad bör inledas med fördjupade analyser av bebyggelsemönster
och siktlinjer. Analysen bör sedan vara vägledande för den fortsatta detaljplaneringen.
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Verksamhetsområden för VA

Riskområden stadsbygd

VA verksamhetsområden

Riskområden

Verksamhetsområden

Utbyggnad VA
Prioriterade områden

Verksamhetsområde
dagvatten
Verksamhetsområde
spillvatten
Verksamhetsområde
dricksvatten

Ökad befolkning innebär ökade eller förändrade behov av vatten- och avloppsförsörjning för dricksvatten,
avloppsrening samt dagvattenhantering. I de större orterna inom kommunen ﬁnns verksamhetsområden för
dricks-, spill- och dagvatten. Verksamhetsområdena för dricksvatten och avloppsvatten har inte samma
geograﬁska spridning där verksamhetsområdena för dricksvatten är mest utbyggt. Verksamhetsområde för
dagvatten ﬁnns endast i de större orterna. Verksamhetsområdet för kommunalt avlopp i Ystads kommun är
indelat i 24 delområden. Samtliga delområden (utom Sövestad, Stora Herrestad och Kåseberga som har egna
reningsverk) är anslutna till Ystads avloppsreningsverk via pumpstationer och överföringsledningar.
Verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten är indelat i fyra kluster:
Eneborg
Rögla - Bjäresjö
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Ystad med omnejd (Sjörup - Vallösa, Snårestad, Svarte, Sövestad, Köpingebro, Svenstorp, Nybrostrand,
Stora Herrestad)
Löderup med omnejd (Glemminegbro, Valleberga, Kåseberga)

Plan för utökning av verksamhetsområde för VA
År 2016 antogs en ny vattenplan för kommunen. Vattenplanen är ett styrdokument för att uppnå en långsiktig och
hållbar VA-försörjning för hela kommunen. En långsiktigt hållbar VA-försörjning, tillsammans med andra åtgärder
som redovisas i vattenplanen, ska leda till att kommunens vattenförekomster når god status i enlighet med EU:s
vattendirektiv.
Enligt kommunens vattenplan är Bjäresjö och Hunnestad prioriterade utbyggnadsområden för kommunalt
spillvattenavlopp. Löderups strandbad, Kåsebergas landsbygd samt Peppinge kommer följa därefter. Samtliga
utbyggnadsområden har redan kommunalt dricksvatten så utbyggnaden avser endast kommunalt
spillvattenavlopp förutom till Löderups Strandbad där VA-utbyggnaden omfattar både kommunalt dricksvatten och
spillvattenavlopp.
För att möjliggöra VA-utbyggnaden till Löderups Strandbad kommer Kåseberga reningsverk att behöva avvecklas
och ersättas med pumpstationer och överföringsledningar så att spillvattenavloppet kan avledas till Sjöhög
avloppsreningsverk i Ystad. Vidare kommer Glemmingebro vattenverk att behöva byggas ut och
dricksvattenledningsnätet läggas om på vissa sträckor för att kunna försörja Löderups Strandbad med
dricksvatten. Det är viktigt att det sker en samordning mellan VA-utbyggnad och utbyggnad av samhället, så att
dimensionering av pumpstationer och ledningar blir rätt.

Dagvatten
Dagvatten från fastigheter och hårdgjorda ytor transporteras i ledningsnät till recipienterna som kan vara diken,
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bäckar eller hav. I dagsläget ﬁnns inga krav på rening av dagvatten och i Ystads kommun ﬁnns inga
reningsanläggningar för dagvatten. I kommunen ﬁnns verksamhetsområden för dagvatten i Ystad tätort och delvis
i några få mindre tätorter, se ovanstående kartmaterial över verksamhetsområde för dagvatten. På landsbygden
och i ﬂera orter på landsbygden ﬁnns det dikningsföretag dit dagvatten avleds från de fastigheter som ingår i
dikningsföretaget.

Kommunens ställningstagande
Inom de byar och tätorter där utbyggnad föreslås ﬁnns idag kommunalt verksamhetsområde. Utbyggnad i
Snårestad kan påverka pumpstation och tryckledning vid Svarte. Svarte är under en större utbyggnad och
kapaciteten i pumpstation och ledningar bör kontrolleras för en eventuell utbyggnad i Snårestad.
I kapitel Användning av mark och vatten under Riktlinjer ﬁnns de riktlinjer som gäller för byggande på
landsbygden. I riktlinjerna ﬁnns vägledning för hantering av vatten, avlopp och dagvatten. En övergripande
dagvattenplan för kommunen håller på att tas fram.
Vid utbyggnad kring dikningsföretag och båtnadsområden behöver ansvar för hantering av dagvatten från ny
bebyggelse utredas. Ändrade förhållanden räknas om dagvatten leds bort från båtnadsområdet, om det tillförs
ökade mängder vatten till området, eller om hastigheterna för avrinningen påtagligt förändras. Ansökan om
tillstånd prövas vanligtvis av Länsstyrelsen eller i vissa fall av Mark- och miljödomstolen.
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Riktlinjer

Riktlinjerna ger vägledning i frågor som kan beröra mer än en typ av användning.
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Riktlinjer för att värna och utveckla ekosystemtjänster

Riskområden stadsbygd
Riskområden

Ekosystemtjänster
livsmiljöer
Livsmiljöer

Stadsbygd
Stadsbygd och
tätortsområde
Planerad
Beﬁntlig

Beﬁntlig vattenmiljö
Gräsmarker
Värdetrakt sandmark
Barr- och blandskog
Värdetrakt gräsmark
Lövskog
Värdetrakt ädellövskog
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Ekosystemtjänsterna är alla de varor och tjänster som produceras av ekosystemen och de utgör därmed
kommunens naturkapital som det gäller att förvalta väl och gärna öka. Människan är beroende av
ekosystemtjänsterna för sin överlevnad och för sitt välmående. Ekosystemtjänster levereras direkt eller indirekt till
människan utan kostnad och gynnar oss.
Hur vi använder mark och vatten, planerar och bygger är centralt för naturens förmåga att leverera
ekosystemtjänster. Genom tillämpning av Plan- och bygglagen kan goda förutsättningar för ekosystemtjänster
skapas. När kommunen avväger mellan olika intressen i planeringen behöver de aktuella ekosystemtjänsterna
vara kända. Det är också möjligt att skapa nya ekosystemtjänster när vi bygger och förvaltar, framförallt i områden
där det råder brist på ekosystemtjänster. Detta avsnitt innehåller en beskrivning av ekosystemtjänster i Ystads
kommun och hur man i detaljplanering kan skapa och stärka ekosystemtjänster.

Inventering av värden och brister
Viktiga skogsmiljöer ﬁnns främst i form av löv- och ädellövskog (Bjäresjöholms ädellövskog, skogsområden vid
Krageholmsjö och Ellestadsjö och Fyledalen), även barr- eller blandskog som Ystads sandskog och trädklädda
sanddyner längs kusten vid Sandhammaren – Kåseberga.
Ystads sandskog domineras av tall som planterades under 1800-talet för att stoppa sandﬂykten. Här ﬁnns även
värdefulla habitat för arter som trivs i sandiga miljöer. Sandhammaren räknas som en av de artrikaste biotoperna
i länet.
Värdefulla gräsmiljöer ﬁnns längs med kusten, väster om Sandhammaren, samt insprängt i skogsmiljöerna i norr
och i det öppna backlandskapet i östra delarna av kommunen. Dessa miljöer består av olika typer av betesmarker
eller öppen hagmark.
Akvatiska miljöer ﬁnns både i jordbrukslandskapet och knutna till skogliga miljöer. Dessa miljöer är mycket viktiga
för vattenlevande arter såsom ﬁskar och groddjur.
Det råder brist på ekologiska livsmiljöer i kommunens nordöstra delar, vilket beror på ett storskaligt
jordbrukslandskap. Storskaligt och rationellt jordbruk minskar mångfalden av olika livsmiljöer till exempel längs
åkerkanter. Det råder generellt sett brist på akvatiska miljöer, tillexempel våtmarker som fördröjer och renar
vatten.

Stärka och skapa goda värden
Ystads kommun har många områden med stora naturvärden. Dock råder det brist på kulturella ekosystemtjänster
som till exempel tillgänglig rekreation i samlad bebyggelse (förutom vid kusten). Även reglerande
ekosystemtjänster som reglering av dagvatten vid ökat andel hårdgjord mark, och träd samt buskar som ger
skugga sommartid, är viktiga ekosystemtjänster för planering i området för översiktsplanen. Väl fungerande
ekosystem kan leverera stora samhällsvinster i och med att en hög produktion av ekosystemtjänster kan leda till
mindre behov av investeringar i tekniska lösningar när det gäller dagvattenhantering, exempelvis.
Fria avrinningsstråk är viktiga för att större mängder vatten ska kunna rinna bort ovan mark vid extrema
nederbördsmängder och inte förorsaka översvämningar i bebyggelsen. Dagvatten kan ledas till grönområden, där
det kan inﬁltreras eller samlas upp och fördröjas. Inslag av vatten kan göra upplevelsen av ett område mer
tilltalande. Kommunen kan även uppmuntra privata markägare att anlägga gröna ytor på kvartersmark för att
stödja dessa ekosystemtjänster. Ett sätt att arbeta med öppen dagvattenhantering är genom multifunktionella ytor
som kan användas för ﬂera syften exempelvis som fotbollsplan eller park.
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Riktlinjer för att värna och utveckla ekosystemtjänster - hur?

Balanseringsprincipen
Vid påverkan på naturmiljön i samband med exploatering kan balanseringsprincipen tillämpas. Den innebär att
skador i första hand ska undvikas och i andra hand mildras eller lindras. Om inte detta lyckas kan
kompensationsåtgärder göras. Det kan exempelvis ske genom skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer,
skapande av nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknat skydd. Förlusten
av ett rekreativt grönt stråk i ett område kan exempelvis kompenseras genom anläggande av ett nytt stråk i
närheten. Kompensering kan också ske genom skapande av en annan ekosystemtjänst inom detaljplaneområdet
om det har identiﬁerats som en brist i området. För att identiﬁera vilka behov som kompensationsåtgärderna ska
svara upp mot behövs dialog mellan förvaltningar, berörda aktörer och allmänhet. Balanseringsprincipen är frivillig
och sluts i avtal mellan kommun och exploatör.
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Illustration: Boverket

Krav på kompensationsåtgärd enligt Miljöbalken
Krav på kompensationsåtgärder kan däremot ställas med stöd av olika bestämmelser i miljöbalken. Kompensation
kan till exempel bli en nödvändig åtgärd vid intrång i naturreservat, Natura 2000-områden, biotopskydd som alléer
eller påverkan på arter som är upptagna i Artskyddsförordningen. Det kan också bli aktuellt att kompensera för
andra allmänna intressen, som till exempel friluftsliv.

Illustration: Boverket

Grönytefaktor
Ett sätt att stärka grönstrukturen vid planering av ny bebyggelse är att använda sig av en så kallad grönytefaktor
för att säkerställa en viss kvantitet i grönyta. Grönytefaktorn anger ”växtlighetsgraden” och mäts som ett
genomsnittligt värde för hela tomtens yta. En grönytefaktor på 0,4 innebär att minst 40 % av tomtens area ska
utgöras av grönyta. Utöver plantering på mark kan grönska på väggar och tak ingå. Denna typ av
kompensationsåtgärder är frivilliga och görs tillsammans med exploatören.
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Riktlinjer för att värna och utveckla ekosystemtjänster - var?

Stadsbygd riskområden

Kompensationsytor

Riskområden

Potentiella ytor för
ekologisk kompensation

Stadsbygd och
tätortsområde

Ekosystemtjänst
potentiella våtmarker
Rening och reglering av
vatten
Potentiella lägen för
våtmarker

Stadsbygd och
tätortsområde

Lågpunkt

Planerad

Svämplan

Beﬁntlig

Ekologisk kompensation används för att förhindra förlust av naturkapital i samband med exploatering och baseras
på balanseringsprincipen. Detta innebär att skador på naturvärden i första hand ska undvikas, i andra hand
begränsas, i tredje hand restaureras och i fjärde hand kompenseras.
Ekologisk kompensation bygger på principen om att förorenaren ska betala och innebär att den som orsakar skada
på allmänna naturvärden såsom arter, habitat eller ekosystemtjänster ska gottgöra skadan genom att skapa eller
säkerställa motsvarande värden på annan plats så att ingen nettoförlust av naturvärden uppstår.
Kompensationsåtgärder utförs vanligtvis i anslutning till påverkansplatsen men kan också utföras inom områden
som ligger längre ifrån påverkansplatsen.
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Beskrivning av kompensationsområden
De gula ytorna i kartan visar exempel på kompensationsområden om kompensation inte kan utföras inom eller i
nära anslutning till ett exploateringsområde. Kartan visar även ytor för potentiella anlagda våtmarker, som kan
fördröja vattnet och rena det från näringsämnen för att minska övergödning i vattendrag och Östersjön. De
fungerar också som en buffert vid skyfall och framtida stigande havsnivå. (Se blå ytor i kartan)

Svarte (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Område 1 - åkermark vid Svartes idrottsplats
Inom området skulle ett rekreationsområde med på sikt höga naturvärden kunna skapas genom plantering av träd
och perenna växter, anläggning av våtmarker och/ eller dammar med mera.

Område 2 - åker/ hagmark i centrala Svarte
Här kan natur- och rekreationsvärden skapas genom exempelvis planteringar och anläggande av stigar och
ﬁkaplats.
Köpingebro (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Område 3 - stråk längs Nybroån
I området ﬁnns stora mängder av jättebjörnloka som är en invasiv främmande art. Jättebjörnlokan gör det idag
omöjligt att gå längs ån. Genom att bekämpa jättebjörnlokan kan både biologiska och rekreativa värden skapas i
området. I områdets södra del kan förutsättningar för att ytan ska kunna översvämmas skapas.

Område 4 - skogsområde sydväst om Köpingebro
Här kan skogliga naturvärden stärkas genom naturvårdsinriktad skötsel. Även förutsättningarna för ﬂora och fauna
i Nybroån kan höjas och rekreationsvärden kan skapas genom stigar, rastplatser och en bro över Nybroån till
betesmarken söder om ån. Området har potential att kunna skyddas som kommunalt naturreservat.
Ystad (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Område 5 - del av Dag Hammarskjölds park
Områdets beﬁntliga värden bör bevaras och förstärkas, framför allt genom naturvårdsåtgärder riktade mot
områdets dammar.
Område 6 - åker- gräs- och buskmark vid Lilla Tvären
Här kan dels områdets beﬁntliga värden bevaras och stärkas genom riktade åtgärder, dels nya värden skapas.
Områden kan utgöra en fortsättning på det planerade grönstråket söderut genom fastigheten.
Område 7 - grönområde norr om Sandskogen
Områdets beﬁntliga värden kan bevaras och förstärkas, exempelvis genom naturvårdsåtgärder riktade mot
områdets dammar, vattendrag och gräsytor.
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Riktlinjer för byggande på landsbygden

Ystads kommun ligger i en jordbruksbygd med en lång historisk tradition av boende och verksamheter på
landsbygden. Det har traditionellt handlat om boende i såväl större och mindre byar som i enskilda byggnader.
Jordbruket och övriga verksamheter har gett upphov till bebyggelse och annan påverkan på landskapet.
Kommunens grundinställning är att en levande landsbygd ska värnas även i framtiden, och inställningen till
utveckling av bebyggelse på landsbygden är därför i grunden positiv. Det ställer ändå särskilda krav på hur den
framtida bebyggelsen lokaliseras och utformas.

Allmänna intressen
God boendemiljö med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet ska kunna uppnås. Hänsyn ska tas till risk för buller,
markföroreningar, transporter av farligt gods, erosion samt översvämningsrisk.
Landsbygden inom Ystads kommun är rik på fornlämningar och värdefulla kulturlämningar. För ny bebyggelse som
kan påverka en forn- eller kulturlämning gäller kulturmiljölagens bestämmelser. Utöver kulturmiljölagens krav ska
också erforderlig hänsyn tas till landskapsbilden.
Jordbruksmark får endast tas i anspråk för annat ändamål om det krävs för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse. Ett enstaka bostadshus är inte ett väsentligt samhällsintresse, men bostadsförsörjning i kommunens olika
delar kan vara det. Anordnandet av tomten får inte försvåra möjligheten att driva ett rationellt jordbruk, och
fragmentering av sammanhållen jordbruksmark bör undvikas. Samtidigt ska möjligheten till småskaligt jordbruk,
småskalig djurhållning och alternativa metoder och odlingsformer, gärna i kombination med landsbygdsboende,
främjas. Kommunen är även positiv till återbruk genom ny användning av beﬁntliga byggnader på landsbygden,
exempelvis kan en gård som inte längre används göras om till lokaler för besöksnäringen eller näringslivet.
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Detaljplan/planläggning
Att upprätta detaljplan för ny bebyggelse eller nya anläggningar kan krävas om omfattningen är så stor att tillåtelse
inte kan ske genom förhandsbesked eller bygglov. Ibland kan detaljplan krävas för att hantera frågor i ett större
sammanhang, tillexempel för att lösa frågor om infrastruktur. Detaljplaner medför ändrad lovplikt, ändrade krav
på tillstånd enligt annan lagstiftning och krav på kommunal service genom huvudmannaskap för allmänna platser,
vilket bör beaktas innan krav på detaljplan ställs. Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser är inte aktuellt
inom Ystads kommun. Kommunen är alltid huvudman och har ansvar för allmänna platser.
I landsbygdsbyar och på landsbygden ska enstaka bostadshus eller mindre grupper om upp till fem bostadshus
prövas genom förhandsbesked eller bygglov om inte detaljplan krävs av andra skäl. Grupper om ﬂer än fem
samtida bostadshus på landsbygden eller större nya verksamheter med stor omgivningspåverkan bör inte
tillkomma utan stöd i översiktsplan, fördjupad översiktsplan och/eller detaljplan.

Lokalisering
Nya bostäder bör komplettera beﬁntlig bebyggelse och normalt lokaliseras vid eller i närheten av beﬁntliga
bostäder. Ett landsbygdsboende bör ge möjlighet till odling och/ eller djurhållning, vilket också kan motivera
lokalisering till jordbruksmark intill beﬁntliga bebyggelsestrukturer.
Vid lokalisering av ny bebyggelse ska möjligheten att ordna grundläggande kommunal service såsom skolskjuts
beaktas.

Väganslutning och traﬁk
Tomten ska enkelt kunna anslutas till allmän väg eller större allmänt traﬁkerad enskild väg. Nya anslutningar till
allmän väg kräver tillstånd av Traﬁkverket. För anslutning till enskild väg ska den sökande kontakta Lantmäteriet
kring frågor om delägande och andelar i samfällighet och gemensamhetsanläggning.
Ny sammanhållen bostadsbebyggelse och verksamheter med många anställda och som tillkommer med hjälp av
detaljplan ska ha kollektivtraﬁkförbindelse inom rimligt, tryggt och säkert cykel- och gångavstånd. Nya enstaka
bostäder och mindre verksamheter bör lokaliseras så att det i framtiden blir möjligt att ordna en
kollektivtraﬁkförbindelse.

Vatten, avlopp och dagvatten
Tillkommande bebyggelse ska i första hand anslutas till kommunalt VA-nät om det går att ordna utan orimliga
kostnader för kommunen eller den enskilde. Kommunens VA-plan visar var det ﬁnns kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Uppsamlat dagvatten ska omhändertas lokalt. Inom båtnadsområde
för dikningsföretag får vatten inte tillföras eller avledas utan tillstånd. Om byggnaden eller bebyggelsen inte kan
anslutas till det kommunala VA-nätet ska vatten och avlopp lösas med enskild eller gemensam anläggning på ett
ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Fastigheten/tomten ska vara tillräckligt stor för att medge placering av
en enskild anläggning. Om anläggningen inte kan placeras inom fastigheten ska lokaliseringen säkerställas
långsiktigt genom servitut. Samordning av tillstånd enligt miljöbalken och förhandsbesked/ bygglov ska ske.

Utformning och gestaltning
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Vid bygglovsprövning inom eller i direkt anslutning till kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska samråd ske med
kommunens stadsantikvarie innan beslut fattas. Vid bygglovsprövning i övriga miljöer ska samråd ske med
kommunens stadsarkitekt innan beslut fattas.
Anpassning till den lokala byggnadstraditionen och till landskapsmiljön ska ske genom att nya byggnader placeras
och orienteras efter strukturer i landskapet, såsom vägar, vegetationsridåer, sammanfallande fasadlinjer etcetera.
Skalan på byggnader såsom bredd, längd och höjd ska överensstämma med skalan på andra närliggande
byggnader, som dock kan vara för olika ändamål och av olika ursprung. Kulörer på tak och fasader bör harmoniera
med omgivningen. Förutsatt att dessa krav klaras så ställer sig kommunen positiv till ny arkitektur, nya material
och alternativa, kreativa lösningar med estetik och kvalitet i fokus.

Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö

En byggnad eller en bebyggelsemiljö som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt skyddas genom plan- och bygglagens 8 kap 13 §. Sådana byggnader eller miljöer får inte
förvanskas. Förändringar är tillåtna men de ska ske på ett sådant sätt så byggnadens eller bebyggelsemiljöns
värden bibehålls. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att beﬁntliga karaktärsdrag respekteras
och tillvaratas.
Till översiktsplanen har kommunen låtit göra en inventering, avgränsning och värdering av värdefulla miljöer för att
ge kommunens syn på vad som är särskilt värdefulla miljöer från historisk, kulturhistorisk och miljömässig
synpunkt. Arbetet är inte ett heltäckande program för kulturmiljön, utan ska ses som vägledning för lovplikt och
lovbefrielse. Ytterst prövas värderingen i det enskilda ärendet, men kommunens syn kommer att vara vägledande
för hur enskilda ärenden ska handläggas.

Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun
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Bevarandeprogrammet för byar i Ystads kommun är från år 1985. Målsättningen med bevarandeprogrammet är
att ge råd och vägledning för den fortsatta behandlingen av bebyggelsen och dess miljöer. Bevarandeprogrammet
bör vägas in i framtida detaljplanering men är också viktigt som underlag för bygglovsprövning i de byar eller orter
som saknar detaljplaner eller annan reglering av bebyggelsen. Bevarandeprogrammet omfattar inte Kåseberga,
med hänvisning till gällande stadsplan med tillhörande inventering, och inte heller Nybrostrand eller kommunens
minsta byar. Redogörelsen innefattar bebyggelse fram till 1940-talet, men fokus ligger på bebyggelse som är äldre
än så.

Behov av uppdatering av bevarandeprogrammet
Bevarandeprogrammet är från 1985, men arbetet med inventeringen påbörjades redan år 1975. Det innebär att
det hänt en hel del sedan arbetet gjordes, både i den fysiska miljön, lagstiftning och synsätt, och arbetet är på
många sätt föråldrat. En uppdatering av bevarandeprogrammet inklusive förnyad bebyggelseinventering för
byarna bör också göras för att aktualisera underlaget och få med bebyggelse som tillkommit eller omvärderats
efter att bevarandeprogrammet gjordes. Kommunen saknar idag också ett kulturmiljöprogram. Ett
kulturmiljöprogram är nödvändigt för djupare beskrivningar och kunskap om kommunens värdefulla kulturmiljöer.

För områden med kulturhistoriskt värde gällande följande riktlinjer:
Plan- och bygglagens bestämmelser för vad som ska gälla för bebyggelsemiljöer som är särskilt
värdefulla från historisk, kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt ska gälla inom de områden som
kommunen avgränsat som särskilt värdefulla. Det innebär att vissa undantag från lovplikt inte kan
tillämpas och att förändringar ska ske varsamt etcetera.
Enskilda byggnader kan, trots att de inte ingår i en miljö som är särskilt värdefull, vara särskilt
värdefulla från historisk, kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt. Det är fastighetsägaren som får
göra en första bedömning av värdet, och vid osäkerhet kan kommunen eller sakkunnig person
kontaktas för hjälp med bedömningen.
För miljöer som är värdefulla från historisk, kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt ska hänsyn tas
till karaktärsdrag och värden i samband med bygglov och annan prövning.
I de byar som omfattas av bevarandeprogram kan programmet användas som utgångspunkt vid
förändring eller tillbyggnad. Ny bebyggelse i särskilt värdefulla miljöer behöver föregås av en analys
och anpassas till de kulturhistoriska värdena.

Såhär använder du inventeringen
Klicka på en ort i listan nedan du är intresserad av. Kartan till höger visar om det ﬁnns:
Byggnadsminne eller kyrklig kulturminne enligt KML
Särskilt värdefulla miljöer enligt PBL 8 kap 13 §
Värdefulla miljöer
Alléer
Detaljplan med planbestämmelser som skyddar kulturmiljön
Områdesbestämmelser som skyddar kulturmiljön
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Balkåkra
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Skydd av kulturmiljö
Särskilt värdefulla miljöer enligt PBL 8 kap
13 §
Värdefulla miljöer_
Alléer
Detaljplan med skydd för kulturmiljö
Områdesbestämmelser med skydd för
kulturmiljö

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Mindre kyrkby med kyrkoruin vid vägkorsning. Folkets hus på norra höjdryggen

-

Slingrande landsväg i öst-västlig samt sydlig riktning, rak norrut mot Charlottenlund.

-

Böljande jordbrukslandskap och svagt kuperat inne i byn.

-

Uppvuxna trädgårdar, högvuxna träd i väster och vid gröning i korsningen. Upplevs som grön oas från väster

och söder.
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-

Låg blandad bebyggelse i 1,5-plan placerad utmed vägarna, gathus, gårdar, ett antal korsvirkesbyggnader och

egnahemsvillor. Husen är placerade nära och med långsida mot vägen (gathus), något indragna gårdar och
egnahemsvillor.
-

Putsade och avfärgade fasader i vitt åt öster alternativt putsade och målade i ljusa varma kulörer och rött

tegel i övrigt. Panelklädda gavelrösten målade i rött, blått, brunt eller svart.
-

Sadeltak täckta med lertegel, eternitplattor i facettmönster, papp eller svart plåt. Skorsten i nock och det fall

kupor ﬁnns så är de små och placerade i takfallet mot vägen.
-

Entréer åt vägen.

Godsmiljöer: Bellinga

Området är inte inventerat av kommunen. Avgränsning för den kulturhistoriska värdefulla miljön är gjord utifrån
tillgängligt material.
Följande text är hämtad från Länsstyrelsen Skåne:

Området är representativt för 1800-talets slottsmiljöer med tillhörande landskap. Av betydelse för miljön är det
rika beståndet av ädellövskog samt den fria utsikten över sjön. Omgivet av bokskog ligger Bellinga på en höjd vid
Ellestadssjöns sydvästra sida. Slottsbyggnaden uppfördes under 1860-talet som ersättning för en tidigare
arrendegård under Sövdeborg, Bellingaröd. Den är byggd efter den engelske arkitekten Edw M Barrys ritningar,
vilka omarbetats av dansken H Sibbern.
Slottets gula putsade fasad präglas av stram italiensk-påverkad renässans. I slottsbyggnadens närmiljö ingår stall
och bostadshus, byggda i rött tegel under senare delen av 1800-talet. Från slottsbyggnaden och parken har man fri
utsikt över Ellestadssjön, något som varit avgörande vid slottets placering.
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Motiv för bevarande
Området är representativt för 1800-talets slottsmiljöer med tillhörande landskap. Av betydelse för miljön är det
rika beståndet av ädellövskog samt den fria utsikten över sjön.

Godsmiljöer: Bergsjöholm

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Godsmiljö med aktivt jordbruk samt hästhållning. Två slott varav det ena är byggnadsminne, det gamla, och ett

senare uppfört 1850-tal. Det gamla slottet är uppfört av Björn Kaas och stod färdigt ca 1575. Slottet var från början
kringbyggt men består idag av två ﬂyglar som restaurerades och räddas på 1920-talet av dåvarande ägaren G. A.
Hagemann. huvudbyggnad är restaurerat under första decenniet av 1900-talet av nuvarande ägarfamilj vid
förvärvet. Slottet i sig är har anor från 1300-talet. Nya slottet uppfördes av dåvarande ägaren Tage Sylvan som
anlitade en dansk arkitekt vid namn Ferdinand Meldahl. Slottet byggdes under 1849–1850 i romantiserande
nyrenässansstil. Slottet står på grunden av en tidigare byggnad vars ﬂyglar i rik renässansstil ﬁnns kvar norr om
slottet. Flyglarna har innefattat vagnstall och kuskbostad samt jägarbostad, i den västra respektive östra.
-

Böljande jordbrukslandskap kring godset, brutet av allé i sydlig riktning samt ädellövskog i norr.

-

Uppvuxen anlagd trädgård/park runt nya slottet.

-

Gamla slottet är ursprungligen uppförd som en renässansborg med fyra längor, varav två ﬁnns kvar idag. Stilen

är typisk för slotten från den tiden då de var försvarsborgar. Fasaderna är putsade och avfärgade i ockrakulör med
stramt utsmyckade fasader som sig bör på en renässansborg. Sadeltaket är täckt med lertegel och båda längorna
har murade skorstenar i tegel placerade i nock.
-

Nya slottet är stilistiskt en romantiserande nyrenässansbyggnad präglad av 1800-talets nystilar. Slottet har en

kvadratisk form med två torn emot söder. Pyramidtaket är täckt med koppar och har en mittspira. Fasaderna är
putsade och avfärgade i rött och är stramt utsmyckade med proﬁlerade fönsteromfattningar, våningsband och
tandsnittsfris.
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-

De äldsta ekonomibyggnader på fastigheten ligger samlade mellan de båda slotten och är uppförda i natursten

och tegel i gavelröstena och ligger placerade som ﬂyglar till det gamla slottet. Taken är plåttäckta och interiört är
den östra längan till stor del bevarad.
-

Ekonomibyggnaderna utmed infarten i väster är sentida förutom den norra längan som är uppförd i gult

mönstermurat tegel under sadeltak samt förvaltarbostaden som har putsade och avfärgade fasader i en ljusgul
kulör. Alla har sadeltak som är täckta med lertegel eller plåt.
-

Ytterligare byggnader ﬁnns på fastigheten, tidigare arbetarbostäder mm., varav en är värderad. En länga i

mönstermurat rött tegel under sadeltak täckt med lertegel i nordvästra delen av byggelsen.

Foto från söder och byggnadsminnet, renässansborgen, Bjärsjöholms slott från 1500-talet och räddat från förfall i början på 1900-talet. Foto:
Alexander Hansson
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Bjäresjö
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Skydd av kulturmiljö
Särskilt värdefulla miljöer enligt PBL 8 kap
13 §
Värdefulla miljöer_
Alléer
Detaljplan med skydd för kulturmiljö
Områdesbestämmelser med skydd för
kulturmiljö

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Större kyrkby vid vägkorsning med kyrka på höjdläge.

-

Böljande jordbrukslandskap kring byn och svagt kuperad terräng inne i byn.

-

Uppvuxna trädgårdar och gröning centralt i byn.

-

Låg blandad bebyggelse i 1,5–2-plan placerad utmed vägarna, gathus, gårdar, ett antal korsvirkesbyggnader,

egnahemsvillor och styckebyggda villor. Kyrkbymiljö med prästgård intill kyrkan och tidigare skolbyggnad.
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-

Röda tegel- eller putsade och avfärgade fasader i ljusa varma kulörer dominant. Panelklädda fasader och

gavelrösten förekommer också i varierande kulörer.
-

Sadeltak täckta med lertegelpannor eller svart plåt dominerande. Skorsten i nock och det fall kupor ﬁnns så är

de små.
-

Bebyggelsen placerad utmed vägarna med långsida mot vägen. Äldre bebyggelse nära vägen och yngre

bebyggelse indragna på tomt. Ett antal gårdar i byns västra delar.
-

Central gröning med damm, byn upplevs som ”grön oas”.

Egnahemsvillorna vid gröningen centralt i byn har gemensamma karaktärsdrag och kompletteras av en mer sentida 1950-talsvilla, som det
dessutom ﬁnns ﬂer utav i byn. Fasader är putsade och avfärgade i ljusa varma kulörer under sadeltak täckta av lertegelpannor. Skorstenarna är
i nock och små kupor är placerade mot gatan. Foto: Alexander Hansson.
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Godsmiljöer: Charlottenlund
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Skydd av kulturmiljö
Särskilt värdefulla miljöer enligt PBL 8 kap
13 §
Värdefulla miljöer_
Alléer
Detaljplan med skydd för kulturmiljö
Områdesbestämmelser med skydd för
kulturmiljö

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Godsmiljö med aktivt jordbruk. Slottet uppfört av A. Posse mellan 1849–1850 på ritningar av arkitekt Strömberg.

Godsets huvudbyggnad är restaurerat under första decenniet av 1900-talet av nuvarande ägarfamilj vid förvärvet.
Godset har tidigare legat under Marsvinsholms gods under namnet Snårestad.
-

Böljande jordbrukslandskap kring godset, brutet av alléer i tre väderstreck, nordsydlig- och östlig riktning.

-

Uppvuxen anlagd trädgård med damm och fontän samt slottspark söder om slottet samt lövskog som

omgärdar godset.
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-

Slottet är stilistiskt en medeltids romantisk byggnad präglad av 1800-talets nystilar, ﬂertalet ekonomibyggnader

ligger på fastigheten i samma stil men något förenklade i sitt uttryck i jämförelse med slottet. Huvudbyggnaden är
rikt utsmyckad med detaljer och proﬁleringar i mönstermurat rött hårdbränt tegel. Det samma går igen i de
värderade byggnaderna, ﬂygeln väster om landsvägen genom godset, förvaltarbostaden och ekonomilängorna
som ligger som två ﬂyglar väster om slottet, den U-formade kringbyggda längan i norr samt smedjan längst i
väster. Mönstermurat tegel i romantiserande medeltidsstil är därför det dominerande och gemensamma
karaktärsdraget.
-

Huvudbyggnadens taktyp är ett pyramidtak med ett mittorn med glasat tak ovan en invändig ljusgård, ritat likt

Paladios loggia principer. Täcket är av svartmålad bandplåt. Sadeltak är dominant bland ekonomibyggnaderna,
valmat tak på förvaltarbostaden och ﬂygeln, alla täckta med lertegelpannor, papp eller plåt som dominerande
karaktärsdrag.
-

Arbetarbostäderna i nordöst har putsade fasader av ädelputs, stramt utsmyckade och är avfärgade i vitt.

Sadeltak täckt med lertegel och skorstenar i östra takfallet. Byggnaderna är inte ombyggda så det saknas kupor
eller tillbyggnader.
-

Ekonomibyggnaderna är placerade utmed och i närhet landsvägen genom miljön med långsida mot vägen.

Arbetarbostäderna är placerade i grupp för sig. Slottet, ﬂygeln, smedjan och förvaltarbostaden ligger i dag fritt på
med stora trädgårdar.

Förvaltarbostaden från 1902 med sitt halvvalmade tak och mönstermurade tegelfasader utgör en del av de värdefulla karaktärsdragen i miljön.
Foto taget från öster. Foto: Alexander Hansson

139

Fröslöv

Skydd av kulturmiljö
Särskilt värdefulla miljöer enligt PBL 8 kap
13 §
Värdefulla miljöer_
Alléer
Detaljplan med skydd för kulturmiljö
Områdesbestämmelser med skydd för
kulturmiljö

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Bondby utmed äldre slingrande landsvägssträckning.

-

Flackt jordbrukslandskap kring byn och vilket fortsätter även inne i byn.

-

Uppvuxna trädgårdar.

-

Blandad bebyggelse i 1,5-plan placerad utmed landsvägarna och matargator med gathus och ett antal

kringbyggda gårdar.
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-

Bebyggelsen placerad nära vägarna. Gathusen har långsidan mot vägen och gårdarna gårdsplanen alternativt

bostadslängan.
-

Putsade och avfärgade fasader i vitt eller ljusa varma kulörer inom avgränsningen men även rött

mönstermurat tegel förekommer. Panelade gavelrösten vanligt förekommande vilka är målade i blått, rött eller
svart som dominanta kulörer.
-

Sadeltak täckt med lertegelpannor, svart plåt, eternit alternativt papp dominerade taktäckning. I det fall kupor

ﬁnns är de små och placerade mot vägen likaså frontespiser. Skorstenar i nock.
-

Liten välbevarad bondby med dubbla vägkorsningar.

Fårarp

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Mindre glest bebyggd bondby med vägkorsning där den värdefulla bebyggelsen är placerad utmed landsvägen

åt ost-sydost.
-

Böljande jordbrukslandskap kring byn.

-

Uppvuxna trädgårdar.

-

Låg bebyggelse i 1,5-plan placerad utmed vägen mot Svenstorp bestående av gathus och mindre gårdar.

-

Putsade och avfärgade fasader i vitt eller ljusa varma kulörer. Panelklädda gavelrösten i blått, brunt eller svart.

-

Sadeltak täckta med lertegelpannor, papp eller svart plåt dominerande. Skorsten i nock och det fall kupor

ﬁnns så är de små och placerade mot vägen.
-

Bebyggelsen placerad utmed vägarna med långsida mot vägen.
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Glemmingebro

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Större kyrkby med kyrka på höjdläge i norra delen av byn och stationssamhället i södra delen.

-

Svagt böljande jordbrukslandskap kring byn och svagt kuperat även inne i byn.

-

Uppvuxna trädgårdar och grönstråk centralt.

-

Blandad bebyggelse i 1,5–2-plan placerad utmed landsvägarna och matargator med gathus, gårdar,

egnahemsvillor och styckebyggda villor.
-

Bebyggelsen placerad med långsida mot vägen som dominant placering. Äldre bebyggelse nära vägen och

yngre bebyggelse indragna på tomt. Ett antal gårdar i byns utkanter.
-

Putsade och avfärgade fasader i vitt eller ljusa varma kulörer som gult dominant inom området men även rött

tegel förekommer.
-

Sadeltak täckt med lertegelpannor, svart eller röd plåt, eternit i facettmönster eller papp. I det fall kupor ﬁnns

är de små och placerade mot vägen likaså frontespiser. Skorstenar i nock.
-

Skolbyggnader, bibliotek, ålderdomshem, brandstation och 2-plans ﬂerbostadshus är karaktärsskapande för

byn.
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Biblioteket och det intilliggande äldreboendet är tidsenliga 1960-talstillägg i de centrala delarna av samhället. Foto: Alexander Hansson.

Hagestad
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Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Större radby som är mycket välbevarad.

-

Flackt jordbrukslandskap kring byn och ﬂackt även inne i byn.

-

Uppvuxna trädgårdar och lucktomter mellan gårdarna.

-

Gårdsbebyggelse, ofta kringbyggda, i 1,5-plan placerad längs landsvägen. Ett fåtal mindre gårdar och gathus

längre ifrån vägen.
-

Bebyggelsen ligger utmed vägen, men något indragen och ofta med långsidan av bostadslängan mot

densamma.
-

Varierande utförande i fasaderna mellan ekonomilängor och bostadslängor. Bostadslängorna är ofta

uppförda i rött eller gult mönstermurat tegel alternativt putsat och avfärgat i vitt eller andra ljusa varma kulörer.
Ekonomilängorna är ofta av natursten, tegel eller korsvirke.
-

Sadeltak täckt med lertegelpannor, plåt, papp eller eternit som dominerade taktäckning. I det fall kupor ﬁnns

är de små och placerade mot vägen likaså frontespiser. Skorstenar i nock.
-

Byn är långsträckt och den enda av sitt slag i kommunen och således har den en säregen karaktär.

Bebyggelsen är framförallt placerad på norra sidan av landsvägen. Här ses exempel på ovan beskrivna karaktärsdrag. Foto: Alexander Hansson.
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Hammar

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Bondby nära kusten.

-

Bebyggelsen är dels koncentrerad i en klunga utmed Gamla kustvägen och dels glest bebyggd norrut utmed

Kustvägen.
-

Flackt jordbrukslandskap som är svagt sluttande från havet.

-

Uppvuxna trädgårdar och vida utblickar i nordostlig riktning på luckor bland den glesa bebyggelsen i norr.

-

Låg bebyggelse i 1,5-plan. Gathus och mindre placerade utmed Gamla kustvägen och nära densamma med

långsidan utmed. Gathus, egnahemsvillor och mindre gårdar utmed Kustvägen där gathusen ligger nära vägen och
egnahemsvillorna och de mindre gårdarna indragna på tomten.
-

Putsade och avfärgade fasader målade i vitt eller ljusa varma kulörer eller uppförda i rött tegel. Panel på

gavelrösten målade i svart, brunt, blått.
-

Sadeltak täckta med lertegelpannor, eternit, papp eller svartmålad plåt. Skorstenar i nock och i de fall kupor

ﬁnns så är de förhållandevis små och placerade mot vägen, likaså frontespiser.
-

Landskapet söderut är storslaget med de höga strandbankarna och mot norr är det ﬂackt och glesbebyggt vilket

ger vida utblickar.
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Gathusen utmed kustvägen ligger karaktäristiskt nära, med lång- eller kortsidan mot vägen. Här varierande i fasadmaterial med rött tegel eller
putsade och avfärgade. Sadeltak täckta med plåt eller eternitplattor i facettmönster. Skorstenar i nock och inga kupor. Foto: Alexander
Hansson.

Hedvigsdal

Kulturhistoriska karaktärsdrag
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-

Stationssamhälle med nedlagd järnvägssträckning med bebyggelsekoncentration utmed landsvägen,

matargator och den gamla järnvägssträckningen.
-

Böljande jordbrukslandskap kring byn och svagt kuperat även inne i byn i nord-sydlig riktning.

-

Uppvuxna trädgårdar och gröning vid det tidigare stationsområdet.

-

Blandad bebyggelse i 1,5-plan vid landsvägen och matargator med gathus, mindre gårdar, egnahemsvillor och

styckebyggda villor samt skolbyggnader. Större ﬁnns i centrala byn med lantmännens gamla magasinsbyggnad och
äldre lanthandelsbyggnad.
-

Bebyggelsen placerad med långsida mot vägen som dominant karaktärsdrag. Äldre bebyggelse är placerad

nära densamma och yngre bebyggelse är indragen på tomten. Ett antal gårdar i byns södra del.
-

Putsade och avfärgade fasader i vitt eller ljusa varma kulörer dominant inom området men även rött och gult

tegel förekommer ofta.
-

Sadeltak täckt med lertegelpannor, svart plåt, eternit, betongpannor och papp dominerade taktäckning. I de

fall kupor ﬁnns är de små och placerade mot vägen likaså frontespiser. Skorstenar i nock.
-

Karaktärsskapande för byn är den centrala bebyggelsen och platsen den skapar med SLL-magasinet och de

andra större byggnaderna.

Högestad

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Större slotts-/godsmiljö och kyrkby vid vägkorsning med kyrka och herrgård på höjdläge.

-

Böljande jordbrukslandskap kring byn och svagt kuperad terräng inne i byn.

-

Alléer, uppvuxna trädgårdar och gröning centralt i byn.

-

Bostadshusen består av låg blandad bebyggelse i 1,5-plan placerad utmed vägarna i vad som kan liknas med

en parkmiljö. Arbetarbostäder och mindre arrendegårdar utgör merparten av bebyggelsen. Slottsmiljön med kyrka
är det dominerande inslaget i byn med sina många och stora ekonomilängor kopplade till det storskaliga
jordbruket.
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-

Mönstermurade fasader i rött tegel eller putsade med proﬁlerade detaljer och avfärgade fasader i vitt eller

gult dominant.
-

Sadeltak täckta med lertegelpannor eller facettmönstrade eternitplattor dominerande. Skorsten i nock och det

fall kupor ﬁnns så är de små och placerade mot vägen.
-

Bebyggelsen placerad utmed vägarna med långsida mot vägen. Bebyggelsen är utplacerad med större

enheter på stora tomter och arbetarbostäder utmed vägarna. Ett antal mindre gårdar i byns östra delar.
-

Central gröning och alléerna gör att

-

Byn upplevs som ”grön oas”.

Godsets dominerande ekonomibyggnader i västra delen av byn med parkstråket i förgrunden. Fasaderna är mönstermurade i rött tegel.
Sadeltaken här är täckta med betongpannor. Foto: Alexander Hansson.
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Hörup

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Mindre kyrkby med kyrka på höjdläge i norra delen av byn.

-

Kuperat jordbrukslandskap kring byn och kuperat även inne i byn.

-

Stora uppvuxna trädgårdar.

-

Blandad bebyggelse i 1,5-plan placerad längs landsvägen och bygator bestående av större sekelskiftesvillor,

gårdar och egnahemsvillor samt enstaka styckebyggda villor.
-

Bebyggelsen ligger indragen på tomterna och med långsidan mot vägen. Ett antal gårdar i byns östra del.

-

Putsade, utsmyckade och avfärgade fasader i ljusa varma kulörer och rött tegel i mönstermurade fasader är

dominant i byn.
-

Sadeltak täckt med lertegelpannor eller svart plåt dominerade taktäckning. I det fall kupor ﬁnns är de små och

placerade mot vägen likaså frontespiser. Skorstenar i nock.
-

Kyrkans dominanta höjdläge ger byn en säregen karaktär.
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Ingelstorp

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Större kyrkby och sockencentrum (Häradscentrum) med kyrka på höjdläge i norra byn.

-

Svagt böljande jordbrukslandskap kring byn och svagt kuperat även inne i byn, framförallt i norra delarna.

-

Uppvuxna trädgårdar och två gröningar i byn.

-

Blandad bebyggelse i 1,5-plan vid landsvägarna och matargator med gathus, mindre gårdar, kyrkobyggnader

med skolhus, prästgård och församlingshem, egnahemsvillor, styckebyggda villor och bank- och industribyggnader.
-

Bebyggelsen placerad nära vägarna, vanligtvis med långsida mot vägen. Äldre bebyggelse nära vägen och

yngre bebyggelse mer indragen på tomten. Ett antal gårdar i byns utkanter.
-

Putsade och avfärgade fasader i vitt eller ljusa varma kulörer men även rött eller gult mönstermurat tegel

förekommer ofta. Panelade gavelrösten vanligt förekommande i kulörerna rött, brunt, svart och blått.
-

Sadeltak täckt med lertegelpannor, svart plåt eller eternit är dominerade taktäckning. I det fall kupor ﬁnns är

de små och placerade mot vägen likaså frontespiser. Skorstenar i nock.
-

Kyrkan och kyrkparken i höjdläge är ett betydande karaktärsdrag i byn, även den påkostade tegel- och

putsarkitekturen.
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Egnahemsvillor centralt i byn. De gemensamma karaktärsdragen och värdena är den gemensamma gestaltningen, mönstermurade
tegelfasaderna eller de putsade och utsmyckade fasaderna avfärgade i ljusa varma kulörer under sadeltak täckta av lertegelpannor.
Skorstenarna är i nock och små kupor. Foto: Alexander Hansson.

Godsmiljöer: Krageholm
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Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Godsmiljö med aktivt jordbruk och har annan verksamhet knutet till godsmiljön. Slottet är troligtvis uppfört

under 1500-talet men har anor från 1300-talet. Troligtvis är det Brahesläkten som gav det sin nuvarande form.
Utseendet härstammar däremot från 1700-talet och Erik och Kristina Piper som skapade den storgods och
slottsmiljön det är idag. Stilmässigt hör det till barock och karolinsk arkitektur. Nicodemus Tessin den yngre har
även ritat slottets kapell vilket tydligt visar på storheten hos godset historiskt.
-

Böljande jordbrukslandskap kring godset, brutet av alléer i fyra väderstreck, nord-sydlig- och öst-västlig riktning

och Krageholmssjön och skog i norr.
-

Uppvuxen anlagd trädgård med vallgrav samt slottspark söder om slottet samt lövskog som omgärdar godset i

norr.
-

Slottet är uppfört i fyra våningar kring en i söder öppen borggård. Fasaderna är stramt utsmyckade, slätputsade

och avfärgade i gult med få detaljer och utsmyckningar som våningsband och hörnkedjor. Sadeltaket har en brant
vinkel och är täckt med lertegel. Ett par kopparklädda kupor ﬁnns och skorstenar är placerade i nock.
-

Ekonomibyggnaderna och annan bebyggelse på fastigheten är till stor del uppförd i rött mönstermurat tegel

med naturstens socklar. Naturstensfasader ﬁnns även det och likaså putsade och avfärgade fasader med vissa
proﬁlerande detaljer, i kulören gult. Sadeltaken är täckta med lertegel i de fall de utgör bostäder och plåt eller papp
på ekonomilängorna.
-

Ekonomibyggnaderna och förvaltarbostäder är placerade i närhet till landsvägarna i södra delen av godset och

slottet ligger fritt på höjdläge.

Kåseberga

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Fiskeläge med hamn och marina.
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-

Bebyggelsen koncentrerad är koncentrerad i en sänka mellan två höjdryggar i norr och söder med bygator och

infartsvägen Ales väg.
-

Böljande jordbrukslandskap sluttande ner åt havet i norr, öst och väst om byn.

-

Parkområde i västra delen av byn och mindre gröningar in emellan bebyggelsen.

-

Låg blandad bebyggelse i 1,5–2-plan. Den större bebyggelse med verksamheter i bottenvåningen är placerade

utmed Ales väg och gathus och mindre gårdar utmed mindre bygator. Ligger nära desamma med långsidan mot
och större.
-

Putsade och avfärgade fasader målade i vitt dominerande, även gult och rött förekommer. Panel på

gavelrösten målade i svart, brunt, blått och rött. Putsade och målade socklar i svart eller grått. Den större
bebyggelsen har proﬁlerade utsmyckningar som gesimser och hörnkedjor. Även rött tegel är förekommande.
-

Sadeltak täckta med lertegelpannor, eternitplattor i facettmönster, papp eller svart plåt. Skorsten i nock och i

de fall kupor ﬁnns så är de förhållandevis små och placerade mot vägen, likaså frontespiser.
-

Havet med hamnen och marinan i söder och Ales stenar i väst binder ihop den särskilt värdefulla miljön till en

helhet.

Löderup kyrkby

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Kyrkby vid vägkorsning med två äldre skolbyggnader och prästgård samt bondby med arbetarbostäder i form

av gathus.
-

Flackt jordbrukslandskap kring byn och ﬂackt även inne i byn.

-

Uppvuxna trädgårdar och upplevs som grön oas tack vare allén genom kyrkbyn samt kyrkogården.

-

Låg blandad bebyggelse i 1,5–2-plan längs landsvägen och bygator. Gathus, gårdar, ett antal

korsvirkesbyggnader, och sekelskiftesvillor är dominerande bebyggelsetyper i kyrkbyn.
-

Bebyggelsen i kyrkbyn ligger nära vägarna och med långsida mot densamma. Ett antal gårdar i byns utkanter.
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-

Mönstermurade fasader i rött- eller gult tegel, natursten, korsvirke med rött tegel i facken samt putsade och

avfärgade fasader i vitt dominant i kyrkbyn.
-

Sadeltak täckt med lertegelpannor eller eternit som dominerade taktäckning. I det fall kupor ﬁnns är de små

och placerade mot vägen likaså de större frontespiserna. Skorstenar i nock.
-

Kyrkbyn är långsmal och relativt glesbebyggd vilket ger den en säregen karaktär. Allén bidrar ytterligare till

detta.
-

Låg blandad bebyggelse i 1,5-plan längs landsvägen och mindre bygator. Gathus och mindre gårdar är

dominerande bebyggelsetyper i bondbyn.
-

Putsade och avfärgade fasader i vitt eller andra ljusa varma kulörer är dominant i bondbyn. Även panelade

gavelrösten i kulörerna svart, blått och brunt. Helt panelklädda byggnader förekommer också, likaså rött tegel.
-

Sadeltak täckta med lertegel, papp, plåt eller eternit. Små kupor placerade mot vägen.

-

En egen karaktär i bondbyn som trots det upplevs som sammankopplad med kyrkbyn.

Gathusen ligger tätt och gårdarna ligger friare i landskapet. Foto: Alexander Hansson.
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Löderup stationssamhälle

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Större stationssamhälle med äldre arbetarbostäder, fabriks- och disponent miljöer.

-

Svagt kuperat jordbrukslandskap kring byn och svagt kuperat även inne i byn.

-

Uppvuxna trädgårdar och mindre gröningar på ﬂera platser i byn.

-

Blandad bebyggelse i 1,5–2-plan placerad längs landsvägarna och bygator bestående industrimiljön med

arbetar- och disponentbostäder, sekelskiftesbyggnader med service som handel och ﬂerbostadshus men även
egnahemsvillor är dominerande bebyggelsetyper.
-

Bebyggelsen ligger nära gatorna och med långsida mot densamma som dominant karaktärsdrag. Ett antal

gårdar i byns utkanter.
-

Fasader i rött tegel eller putsade och avfärgade fasader i ljusa varma kulörer vanligt förekommande.

-

Sadeltak dominant men ﬂera andra typer förekommer. Täckta med lertegel- eller betongpannor och plåt

målad i olika kulörer är dominerade taktäckning. I det fall kupor ﬁnns är de små och placerade mot vägen likaså
frontespiser. Skorstenar i nock.
-

Byn är stor med industrimiljö i byns västra del och en tydlig huvudgata med service som handel med mera ger

den en säregen karaktär inom uppdraget.
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Huvudgatans karaktär med högre och påkostade byggnader som historiskt haft ﬂer funktioner än som bostad. Varierande utförande med rött
tegel eller putsade och avfärgade fasader i olika kulörer, båda med utsmyckande proﬁleringar och med långsidan mot gatan. Foto: Alexander
Hansson.

Godsmiljöer: Marsvinsholm
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Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Godsmiljö med aktivt jordbruk och djurhållning. Slottet med ﬂyglar är uppfört av Otto Marsvin mellan 1644–

1648. Godsets huvudbyggnader restaurerades under 1780-talet av dåvarande ägaren greve Erik Ruuth. En andra
restaurering och som gett slottet sitt nuvarande utseende gjordes på 1850-talet av dåvarande ägaren, friherren
Jules Stjernblad, och ritade gjorde den danske arkitekten Christian Zwingmann. Godset hette tidigare Borsöe och
har anor från åtminstone 1300-talet.
-

Böljande jordbrukslandskap kring godset, brutet av alléer i tre väderstreck, nordsydlig- och östlig riktning.

-

Uppvuxen anlagd trädgård och slottspark med dammar. Slottet och godsmiljön omgärdas av lövskog.

-

Slottet är stilistiskt ett exempel på Kristian IV stil präglad av 1800-talets nystilar. Rött tegel dominerar med

proﬁleringar, utsmyckningar och dekorationer i puts som hörnkedjor, våningsband, tandsnittsfris, balustrad och
fönsteromfattningar. Flyglarna följer samma stilistiska uttryck men har vidare trappstegsgavlar till skillnad från
slottets torn med kopparklädda spiror. Flertalet av ekonomibyggnaderna och arbetarbostäderna som ligger på
fastigheten är i samma stil men är något förenklade i sitt uttryck i jämförelse med slottet med dess ﬂyglar.
Trappstegsgavlarna är genomgående för stora delar av miljön och likaså det röda teglet och naturstenssocklarna
och fasaderna i ekonomilängorna. Vad som idag är en mur utmed landsvägen i nordsydlig riktning genom godset
var tidigare en ekonomilänga som följt nämnda karaktärsdrag. Det röda teglet och de stilistiska dragen är därför
det dominerande och gemensamma karaktärsdraget.
-

Huvudbyggnadens taktyp är ett pyramidtak med sina två ﬂankerande torn med spiror som allt är täckt med

kopparplåt. Sadeltak är dominant bland ekonomibyggnaderna och övriga byggnader. Alla täckta med
lertegelpannor, papp eller plåt som dominerande karaktärsdrag.
-

Ekonomibyggnaderna är placerade utmed och i närhet landsvägen genom miljön med långsida eller gavel mot

vägen. Det samma gäller slottet och ﬂyglarna.
-

De höga murarna centralt inom område är dominerande och karaktärsskapande för miljön och de fortsätter

även in mot slottsparken.

Slottet och de båda ﬂyglarna sett från väster med sin imponerande Kristian IV-stil. Foto: Alexander Hansson.
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Nybrostrand

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Ursprungligen småbruksbebyggelse som sedan andra hälften av 1900-talet vuxit kraftigt med villor och

fritidshus.
-

Flackt landskap med få utblickar på grund av bebyggelse och skogsplantering.

-

Små gröningar och fritidsanläggningar inne i bebyggelsen.

-

Låg blandad bebyggelse huvudsakligen i 1–1,5 plan placerad i grupper. Längs kustvägen och mot stranden en

del större villor.
-

Blandad bebyggelsekaraktär i hela området, äldre småbruk och gårdar i korsvirke eller puts, en del med

halmtak, grupphusbebyggelse med villor i tegel och mexisten, men även i prefabricerade betongelement.
-

Företrädesvis sadeltak i olika takvinklar, men även andra taktyper är vanliga. Taktäckning varierar.
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Peppinge

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Större glesbebyggd bondby med äldre skolbyggnad och lärarbostad i norra delen av byn.

-

Flackt jordbrukslandskap kring byn och ﬂackt även inne i byn.

-

Uppvuxna trädgårdar och mindre gröningar mellan byggnaderna.

-

Blandad bebyggelse i 1,5-plan placerad längs landsvägarna och bygator bestående gathus, mindre gårdar,

varav ett antal är korsvirkesbyggnader, och sekelskiftesvillor är dominerande bebyggelsetyper.
-

Bebyggelsen ligger nära vägarna och med långsida mot densamma. Ett antal gårdar i byns utkanter.

-

Putsade och avfärgade fasader i vitt är dominant i byn men även andra kulörer och rött tegel förekommer.

-

Sadeltak täckt med lertegelpannor eller svart plåt alternativt papp dominerade taktäckning. I det fall kupor

ﬁnns är de små och placerade mot vägen likaså frontespiser. Skorstenar i nock.
-

Byn är långsträckt och glesbebyggd vilket ger den en säregen karaktär.
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Sekelskiftesvillor i norra delen av byn. Gemensamma karaktärsdrag och värden är de putsade och utsmyckade fasaderna avfärgade i ljusa
varma kulörer eller mönstermurade fasader i rött tegel under sadeltak täckta av lertegelpannor eller plåt. Skorstenarna är i nock och små kupor
eller frontespiser placerade mot gatan. Foto: Alexander Hansson.
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Rynge

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Stationssamhälle.

-

Rak landsväg och raka skiftesvägar, järnvägsspåret dominant.

-

Svagt böljande jordbrukslandskap.

-

Upplevs som grön oas med uppvuxna trädgårdar och gröning vid järnvägskorsningen centralt i byn.

-

Låg blandad bebyggelse, 1,5-plan i bostadshusen, med ett tidigare magasin som landmärke.

-

Gathus, gårdar, egnahems- och sekelskiftesvillor samt dominant magasinsbyggnad, vilka alla är placerade

nära och med lång- eller kortsida mot väg eller järnvägsspår.
-

Rött tegel och putsade samt avfärgade fasader i vitt eller ljusa varma kulörer är dominant.

-

Sadeltak täckta med lertegel- eller röda betongpannor alternativt med svartmålad plåt, eternitskivor eller

papp.
-

Skorsten i nock och i det fall kupor ﬁnns så är de små och placerade i takfallet mot vägen.

-

Entréer på gårdsplanen i gårdsbebyggelsen eller mot vägen på gathusen, egnahems- och sekelskiftesvillorna.

I avgränsningen av områdena har kommunen beaktat att ett framtida dubbelspår på Ystadbanan kan förläggas
med hänsyn till den särskilt värdefulla kulturmiljön i Rynge. Områdena som korsas av Ystadbanan ska läsas
tillsammans som en bebyggelsemiljö.
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Karaktären utmed landsvägen genom byn där rött tegel eller putsade och avfärgade fasader i vitt är dominerande och bebyggelsen är placerad
nära väg. Foto: Alexander Hansson.
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Godsmiljöer: Ruuthsbo

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Byggnadsminnesmärkt godsmiljö med aktivt jordbruk. Hette tidigare Gundralöv som har anor från 1300-talet.

Godsets huvudbyggnad i sitt nuvarande utseende är från 1870-talet.
-

Böljande jordbrukslandskap kring byn, brutna av alléer i fyra väderstreck.

-

Uppvuxen anlagd trädgård med damm och fontän samt park/skog som omgärdar godset i norr.

-

Huvudbyggnaden är stilistiskt en eklektisk byggnad präglad av 1800-talets blandstilar och nystilar, ﬂertalet

ekonomibyggnader ligger på fastigheten. Huvudbyggnaden är rikt utsmyckad med detaljer och proﬁleringar i puts.
Fasaderna är putsade och avfärgade i vitt med en hög putsad, proﬁlerad och avfärgad sockel i mörkgrått. De
värderade ekonomilängorna ligger som två ﬂyglar söder om huvudbyggnaden och är uppförda i natursten och
mönstermurat tegel i romantiserande medeltidsstil. Den sista värderade ekonomilängan är uppförd i
mönstermurat tegel som blivit putsat och avfärgat i rött och gult.
-

Huvudbyggnadens taktyp är typisk för slotts- och herrgårdsbyggnader vilken är blandad beroende på del. Här är

huvuddragen ett sadeltak i östvästlig riktning och sluttande mansardtak med torn i de östra och västra delarna.
Täcket är av skiffer. Sadeltak är dominant bland ekonomibyggnaderna och täckta med lertegelpannor, papp eller
plåt dominerande.
-

Ekonomibyggnaderna är placerade utmed och i närhet landsvägen genom miljön med långsida mot vägen.

163

Östra ekonomibyggnaden i tre och ett halvt plan åt norr, med naturstenssockelvåning och murade tegelfasader. Foto taget från söder. Källa:
Bebyggelseregistret. Foto: Jensen, Catharina © Länsstyrelsen Skåne.

Rögla
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Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Bondby med skola, arrendegårdar och gathus.

-

Svagt slingrande landsvägar med gröning i korsning.

-

Svagt böljande jordbrukslandskap som fortsätter genom byn.

-

Uppvuxna trädgårdar och ett mindre skogsparti i östra delen av byn.

-

Låg blandad bebyggelse i 1,5-plan, en ensam 2-plansvilla, bestående av gathus, gårdar, ett antal

egnahemsvillor och en tvåvåningsvilla samt skolhus.
-

Gathusen och gårdarna är placerade nära vägen och med lång- eller kortsida mot vägen. Större

egnahemsvillor placerade indragna på tomten med långsida mot väg.
-

Putsade fasader i ljusa varma kulörer eller tegelfasader av rött eller gult lertegel är dominant.

-

Sadeltak täckta med korrugerade material i rött eller svart, t.ex. lertegel, papp eller plåt. Skorstenar i nock och

i det fall kupor ﬁnns så är de små.

Sjörup

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Tydlig kyrkomiljö med kyrka på höjdläge och en bit från vägen.

-

Slingrande landsvägar.

-

Böljande jordbrukslandskap.

-

Uppvuxna stora trädgårdar och mindre skogsparti i norra delen av byn.

-

Låg blandad bebyggelse i 1,5-plan placerad utmed vägarna, kyrkbybyggnader, gathus, gårdar, egnahemsvillor

och sekelskiftesvillor.
-

Gathusen är placerade nära och med lång- eller kortsida mot vägen.

-

Gårdar, egnahemsvillor och sekelskiftesvillor är indragna från vägen med förträdgård.
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-

Putsade och avfärgade fasader i vitt alternativt målade i ljusa varma kulörer och grått. Även rött tegel

förekommer ofta. Panelklädda gavelrösten på gathusen målade i bland annat rött eller blått.
-

Sadeltak täckta med röda pannor, papp, eternitplattor i facettmönster eller svart plåt. Skorsten i nock och i det

fall kupor ﬁnns så är de relativt små.
-

Entréer placerade mot vägen då långsida är placerad mot vägen.

-

Kyrkan och prästbostället i anslutning till varandra och belägna på höjdläge.

Kyrkan i höjdläge är dominant och karaktäristiskt för det värdefulla området. Foto: Alexander Hansson.
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Skårby

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Större kyrkby med kyrka, prästgård, gröning och skola, nuvarande församlingshemmet.

-

Verksamheter i norra delen av byn.

-

Slingrande landsvägar med korsning vid kyrkan.

-

Böljande jordbrukslandskap med kyrkan på mindre höjdrygg.

-

Uppvuxna trädgårdar och gröning centralt i byn.

-

Låg blandad bebyggelse i 1,5-plan placerad utmed vägarna, gathus, gårdar, ett antal korsvirkesbyggnader,

egnahemsvillor och verksamhetsbyggnader.
-

Gathusen placerade nära och med långsida mot väg.

-

Egnahemsvillor och gårdar är indragna och friliggande på tomt.

-

Putsade fasader i ljusa varma kulörer alternativt vitt eller rött tegel. Panel på gavelrösten målade i rött, blått

och grönt.
-

Sadeltak täckta med röda pannor (lertegel eller betong), eternitplattor i facettmönster eller svart plåt. Skorsten

i nock och i det fall kupor ﬁnns så är de små i takfallet mot vägen, men förekommer även på baksidan.
-

Entréer placerade mot gatan i de fall husen ligger placerade indraget från vägen.
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Del av kyrkomiljön med församlingshemmet, dess förlaga till höger och den äldre gården bredvid den. Bilden visar på den varierande
karaktären av den större bebyggelsen. Foto: Alexander Hansson.
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Snårestad

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Större kyrkby och stationssamhälle.

-

Slingrande landsvägar genom byn och större landsväg i norra delen.

-

Böljande jordbrukslandskap omkring byn och kuperad terräng med höjdlägen i norra- och södra delen av byn.

-

Kyrkan i höjdläge på den södra höjdryggen, brandstation på norra höjdryggen och resten by i sänkan

däremellan.
-

Uppvuxna trädgårdar och mindre gröning vid kyrkbacken.

-

Låg blandad bebyggelse i 1,5–2-plan placerad utmed vägarna.

-

Gathus, egnahemsvillor, ﬂerbostadshus, skola och verksamhetsbyggnader i södra delen. Husen placerade

nära vägar och gator och med långsida mot de samma.
-

I norra delen ligger en del sentida bebyggelse som ligger indragen från vägen.

-

Gårdar i utkanterna av byn placerade utmed vägarna.

-

Putsade och avfärgade fasader i vitt alternativt målade i ljusa varma kulörer eller rött tegel. Panelklädda

gavelrösten målade i blått, rött, brunt eller svart.
-

Sadeltak täckta med röda pannor av betong eller tegel, eternitplattor i facettmönster, papp eller svart plåt.

Skorsten i nock och i det fall kupor ﬁnns så är de små.
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Stora Herrestad

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Större kyrkby med kyrka på höjdläge i norra byn nära landsvägkorsning.

-

Svagt böljande jordbrukslandskap kring byn och svagt kuperat även inne i byn.

-

Uppvuxna trädgårdar och två gröningar vid området.

-

Blandad bebyggelse i 1,5-2-plan placerad utmed landsvägarna och matargator med gathus, mindre gårdar, ett

antal korsvirkesbyggnader, egnahemsvillor, styckebyggda villor och större prästboställe vid kyrkan.
-

Bebyggelsen placerad utmed vägarna med långsida mot vägen. Äldre bebyggelse nära vägen och yngre

bebyggelse indragna på tomt. Ett antal gårdar i byns utkanter.
-

Putsade och avfärgade fasader i vitt eller ljusa varma kulörer som gult dominant inom området men även rött

tegel förekommer.
-

Sadeltak täckt med lertegelpannor eller svart plåt alternativt papp dominerade taktäckning. I det fall kupor

ﬁnns är de små och placerade mot vägen likaså frontespiser. Skorstenar i nock.
-

Nya landsvägen, rv. 19, karaktärsskapande då den delar byn på mitten, med bebyggelsekoncentration i byns

västra del utmed den gamla sträckningen.
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Bebyggelsen kring kyrkan med det tidigare tingshuset i natursten och storgods i gulavfärgad puts. Bebyggelsen visar på kyrkbyns ställning som
tidigare häradscentra i tingshuset och miljön kring kyrkan är särskilt värdefull att värna om. Foto: Alexander Hansson.
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Stora Köpinge

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Större glest bebyggd kyrkby med kyrka på höjdläge vid landsvägkorsning centralt i byn.

-

Svagt böljande jordbrukslandskap kring byn och svagt kuperat även inne i byn.

-

Uppvuxna trädgårdar och gröning i östra delen av området samt jordbruksmark bland bebyggelsen.

-

Blandad bebyggelse i 1,5-plan placerad utmed landsvägarna och mindre bygator med gathus, mindre gårdar,

ett antal korsvirkesbyggnader, egnahemsvillor, tidigare skolbyggnader och större prästboställe vid kyrkan i 2-plan.
-

Bebyggelsen placerad med långsida mot vägen. Äldre bebyggelse nära vägen och yngre bebyggelse indragna

på tomt. Ett antal gårdar i byns utkanter, framförallt i norr och söder av området.
-

Putsade och avfärgade fasader i vitt eller ljusa varma kulörer som gult dominant inom området men även rött

tegel förekommer frekvent.
-

Sadeltak täckt med lertegelpannor eller svart plåt, papp alternativt eternitplattor i facettmönster som

taktäckning. I de fall kupor ﬁnns är de små och placerade mot vägen likaså frontespiser. Skorstenar i nock.
-

Järnvägssträckningen i öster ett karaktäristiskt drag i byn som delar av den med bebyggelsekoncentration

väster om spåret.
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Bebyggelsen nära kyrkan är främst bestående av gathus och mindre gårdar, egnahemsvillor och större utsmyckade villor från strax före
sekelskiftet 1900, placerade utmed landsvägen genom byn eller mindre bygator. Fasaderna är putsade och avfärgade i vitt eller ljusa varma
kulörer som dominant karaktärsdrag, alternativt uppförda i rött tegel. Sadeltaken är täckta med lertegelpannor eller svart plåt, eternit i
facettmönster och papp. Skorstenar i nock, i de fall kupor ﬁnns är de små och placerade mot gatan och gavelröstena är panelklädda och
målade i brunt, svart, blått eller rött. Foto: Alexander Hansson.
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Svenstorp

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Stationssamhälle med mölla i väster, järnväg och dubbla vägkorsningar i norr och väster. Byn uppdelad i två

områden.
-

Böljande jordbrukslandskap kring byn och svagt kuperad terräng inne i byn.

-

Uppvuxna trädgårdar och gröning centralt i byn.

-

Låg blandad bebyggelse i 1,5-plan placerad utmed vägarna, gathus, mindre gårdar, ett antal

korsvirkesbyggnader, egnahemsvillor och större utsmyckade villor från strax före sekelskiftet 1900.
-

Den ursprungliga byn kring möllan är varierad i utförande med bostadsbebyggelse i 1,5-plan och större

ekonomibyggnader samt Svenstorps villa i 2-plan.
-

Stationssamhället: Framförallt putsade och avfärgade fasader i ljusa varma kulörer dominant med

utsmyckande proﬁleringar. Även rött tegel förekommer i relativt stor utsträckning.
-

Sadeltak täckta med lertegelpannor eller svart plåt, eternit i facettmönster och papp. Skorsten i nock,

frontespiser mot gatan och i det fall kupor ﬁnns så är de små.
-

Bebyggelsen placerad utmed vägarna med långsida mot vägen. Äldre bebyggelse nära vägen och yngre

bebyggelse indragna på tomt. Ett antal gårdar i byns västra delar.
-

Möllebyn: Mönstermurade tegelfasader, naturstensfasader eller putsade och avfärgade fasader i vitt.

-

Sadeltak täckt med förzinkad plåt, lertegelpannor eller svart plåt alternativt papp. I det fall kupor ﬁnns är de

små och placerade mot vägen likaså frontespiser. Skorstenar i nock.
-

Ådalen karaktärsskapande med sluttande strandbankar.
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Bebyggelsen kring möllan är karaktäristiskt placerad nära vägen i den kuperade terrängen och med långsidan mot den samma. Fasaderna är
putsade och avfärgade i vitt eller mönstermurade i rött tegel, även natursten förekommer i ekonomilängorna. Sadeltaken här är täckta med
lertegelpannor men papp och rödmålad plåt förekommer i byn. Foto: Alexander Hansson.

175

Sövestad

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Större kyrkby vid vägkorsning.

-

Böljande jordbrukslandskap omgärdar byn och terrängen fortsätter inne i byn.

-

Uppvuxna trädgårdar och mindre grönområde intill kyrkogården.

-

Låg blandad bebyggelse i 1,5–2-plan placerad utmed vägarna, gathus, gårdar, ett antal korsvirkesbyggnader,

egnahemsvillor och verksamhetsbyggnader.
-

Putsade fasader avfärgade i ljusa varma kulörer och rött tegel dominerande, panel på gavelrösten i

gathusbebyggelsen.
-

Sadeltak täckta med röda pannor, eternitplattor eller svart plåt. Skorsten i nock och i det fall kupor ﬁnns så är

de små samt placerade mot vägen. Frontespiser även de mot vägen i de fall de ﬁnns.
-

Slingrande och svagt kuperad landsväg i öst-västlig riktning är karaktärsskapande i gathusmiljön.
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Valleberga

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Kyrkby med kyrka vid landsvägkorsning.

-

Svagt böljande jordbrukslandskap kring byn.

-

Uppvuxna trädgårdar och mindre gröning väster om kyrkan.

-

Blandad bebyggelse i 1,5-plan placerad utmed landsvägarna och matargator med gathus, mindre gårdar,

egnahemsvillor, och kyrkobyggnader som skolhus och större sekelskiftesvillor.
-

Bebyggelsen placerad vid vägarna med långsida mot vägen. Ett antal gårdar i byns västra delar.

-

Mönstermurade röda tegelfasader dominant kring kyrkan och korsningen, putsade och avfärgade fasader i

vitt eller ljusa varma kulörer som dominant i övriga delar.
-

Sadeltak, som i relativt många fall är brutet, täckt med lertegelpannor eller svart eller röd plåt som

dominerade taktäckning. Även papp, betongpannor och eternit förekommande. I de fall kupor ﬁnns är de små och
placerade mot vägen likaså frontespiser. Skorstenar i nock.
-

Ytterligare karaktäriserande är kyrkans placering en mindre höjdrygg och vilken ligger fritt mot norr och söder

vilket gör den synlig vida omkring.
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Bebyggelsen kring kyrkan som det gamla skolhuset är karaktäristiskt placerad nära vägen i den svagt kuperade terrängen och med långsidan
mot den samma. Fasaderna är mönstermurade i rött tegel. Sadeltaken här är täckta med lertegelpannor eller eternit. Foto: Alexander Hansson.

Vallösa
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Kulturhistoriska karaktärsdrag
·

Långsträckt kyrkby med kyrka på höjdläge i vägkorsning.

·

Slingrande landsvägar åt norr och söder.

·

Böljande kuperat jordbrukslandskap, svagt kuperat inom byn.

·

Uppvuxna och stora trädgårdar.

·

Låg blandad bebyggelse i 1,5-plan placerad utmed vägarna, gathus, gårdar, sekelskiftesvillor, egnahemsvillor

och kyrkomiljön med kyrka, prästboställe och smedja.
·

Putsade och avfärgade fasader i vitt dominerande. Även putsade och målade fasader i ljusa, varma kulörer

samt rött tegel vanligt. Naturstenssocklar, synliga eller putsade. Panelklädda gavelrösten målade i rött eller grått
alternativt facettmönstrad eternit på gårdar och gathus.
·

Sadeltak täckta med röda pannor, papp, eternitplattor i facettmönster eller svart plåt. Skorstenar i nock och

det fall kupor ﬁnns så är de små och placerade i takfallet mot vägen.
·

Byggnaderna ligger nära vägen i korsning, men indragna på tomten längre ifrån. Ligger med långsida mot

vägarna.
·

Storgårdar i södra delen av byn, egen karaktär med mönstermurade tegelfasader, eller dekorerade och

avfärgade putsfasader i mangårdsbyggnaderna och ekonomilängor i bland annat natursten. Sadeltak med lertegel
eller papp.
·

Entréer mot vägen.

Årsjö

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Statarby som legat under Krageholms slott.
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-

Böljande jordbrukslandskap kring byn och svagt kuperad terräng inne i byn.

-

Uppvuxna trädgårdar och byn är omgärdad av ett mindre skogsparti.

-

Låg bebyggelse i 1,5-plan placerad utmed landsvägen och den tidigare vägen för arbetare ner till sjön och

godset. Statarlängor, en egnahemsvilla och ett torp utgör hela byn.
-

Statarlängorna är uppförda i rött tegel med mönstermurade fasader och den övriga bebyggelsen är varierad i

sitt utförande med putsade och avfärgade fasader i ljusa varma kulörer dominant eller panelklädda fasader
målade i rött.
-

Sadeltak täckta med lertegelpannor. Skorsten i nock och det fall kupor ﬁnns så är de små och placerade mot

vägen.
-

Bebyggelsen placerad utmed vägarna med långsida mot vägen. Den äldre bebyggelsen ligger nära vägen och

egnahemsbebyggelsen är indragen på tomt.
-

Byn upplevs som ”grön oas” tack vare skogspartiet som omgärdar den.

Örum

Kulturhistoriska karaktärsdrag
-

Mindre bondby i landsvägskorsning med byggnadsminne i byns västra del.

-

Flackt till svagt böljande jordbrukslandskap kring byn och svagt kuperat även inne i byn.

-

Uppvuxna trädgårdar och mindre gröning inom byn.

-

Låg blandad bebyggelse i 1,5-plan vid landsvägen med mindre torp, gathus, gårdar och ett antal villor från

omkring sekelskiftet 1900.
-

Bebyggelsen ligger med långsida mot och nära vägen. Ett antal gårdar i byns utkanter.

-

Putsade och avfärgade fasader i vitt eller ljusa varma kulörer, men även rött tegel i mönstermurade fasader

förekommer samt korsvirke med tjärad timra och putsade och avfärgade fack i vitt.
-

Sadeltak täckt med lertegelpannor, eternit, svart plåt alternativt papp. I de fall kupor ﬁnns så är de små och

placerade mot vägen. Skorstenar i nock.
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-

Karaktärsskapande för byn är bebyggelsekoncentrationen utmed bygatan, likt en radby, samt byns

byggnadsminne.

Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse

Inom sammanhållen bebyggelse gäller särskilda rättigheter och skyldigheter för både kommunen och den som vill
utföra åtgärder.
Enligt plan- och bygglagen (1 kap 4 §) är sammanhållen bebyggelse "bebyggelse på tomter som gränsar till
varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark". Att bebyggelsen ska vara sammanhållen tolkas i
Ystads kommun som att det ska vara ca 15-20 byggnader som hålls samman, och som har tomter som gränsar
direkt mot varandra eller skiljs åt enbart av väg, gata eller allmän park. Som byggnader räknas inte bara
bostadshus utan även andra byggnader som inte utgör komplementbyggnader till bostäder, till exempel butiker,
industribyggnader och liknande. Deﬁnitionen av tomt är ett område som inte är en allmän plats men som omfattar
mark avsedd för en eller ﬂera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för
att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål. Som tomtmark avses mark som är iordningsställd och
som sköts och underhålls regelbundet. Åkermark, betesmark och skogsmark räknas inte som tomt. Plan- och
bygglagens deﬁnition av sammanhållen bebyggelse ska inte förväxlas med deﬁnitionen av sammanhållen
bebyggelse enligt Traﬁkförordningen (10 kap 9 §).
Inom sammanhållen bebyggelse gäller särskilda krav. Om ett område med sammanhållen bebyggelse planläggs så
ska kommunen ta hänsyn till behovet av att det ﬁnns gator och vägar, torg, parker och andra grönområden,
lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, och möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och
kommersiell service. Det innebär att kommunen ska se till att grundläggande allmänna behov kan tillgodoses i
eller i närheten av området om och när det planläggs. Det ﬁnns också krav på att kommunen ska upprätta en
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detaljplan för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för ny sammanhållen
bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk.
Inom sammanhållen bebyggelse gäller särskilda regler kring bygglovsplikt. För att göra en liten tillbyggnad, uppföra
en komplementbyggnad, en mur eller ett plank (som vanligen inte kräver bygglov utanför detaljplanelagt område)
krävs det bygglov om det behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. Det kan handla om
att det är så tätt mellan byggnadsverken att de påverkar varandra, exempelvis genom skuggning, risk för
brandspridning, minskad utsikt, tillfartsmöjligheter. För hjälp att bedöma om det behövs bygglov inom
sammanhållen bebyggelse bör man kontakta kommunen. Inom sammanhållen bebyggelse ska kommunen också
tillhandahålla nybyggnadskarta när det krävs för att söka bygglov.
För att underlätta för allmänheten och fastighetsägare att avgöra vilka regler som ska tillämpas har kommunen
gjort en tolkning av vad som anses vara sammanhållen bebyggelse. Deﬁnitionen av sammanhållen bebyggelse gör
att avgränsningarna ständigt förändras, till exempel genom att byggnader tillkommer eller rivs. Lovplikten
förändras även över tid genom förändringar i lagar och förordningar.

Förändrat klimat

Det ﬁnns fem identiﬁerade områden när man pratar om ett klimat i förändring: temperatur, nederbörd, vind,
vattendrag och grundvatten samt hav och sjöar. Exempel på utmaningar inom dessa områden är ökad
medeltemperatur och nederbörd, förändrade vattennivåer i vattendrag, konsekvenser för grundvattennivåer och
stigande havsnivåer.

Klimatförändringar i ett lokalt (kommunalt) perspektiv
Ystad är en kustkommun i södra Sverige. De främsta utmaningarna för Ystad är stigande havsnivåer samt förhöjda
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vattennivåer i vattendrag till följd av mildrare vintrar. I Sverige, och framför allt i de södra delarna av landet,
drabbas vi också oftare av mer nederbörd, bland annat till följd av milda vintrar. Stigande havsnivåer kan ge
konsekvenser i form av översvämning, erosion och höjda grundvattennivåer. Mer nederbörd kan ge konsekvenser i
form av extrema skyfall, höga ﬂöden i vattendrag samt påverkan på grundvattennivåerna.
Stigande havsnivåer
En kartläggning av effekten från havsnivåhöjning har gjorts. Vid en havsnivåhöjning upp till 3 meter drabbas
framför allt delar av Ystad hamn, Sandskogen, Öja mosse och Nybrostrand. Även Nybroån blir översvämmad upp
till Köpingebro. Utöver det kommer även grundvattennivåerna längs kusten stiga när havsnivån stiger.
Ökad nederbörd och skyfall
Vid ökad nederbörd och skyfall ﬁnns det vissa områden som är mer känsliga för översvämning, det kan till exempel
handla om lågpunkter i terrängen eller båtnadsområden kring dikningsföretag. Ystads kommun är en
jordbrukskommun och för att effektivisera markavvattningen och därmed förbättra odlingsmöjligheterna
genomfördes, under tidigt 1900-tal omfattande utdikning på landsbygden. Områdena som i samband med
utdikningen avvattnades och därmed ökade i ekonomiskt värde kallas för båtnadsområde. Kommande
klimatförändringar eller planerad nybyggnation i eller i närheten av ett båtnadsområde kan öka mängden vatten i
det beﬁntliga dikningssystemet vilket kan leda till att båtnadsområdena återigen riskerar att översvämmas i
framtiden. Båtnadsområden kan också ha djupare lager av organiska jordar som kan påverka lämpligheten för
byggnation.
Stigande temperaturer
Stigande medeltemperaturer kan i framtiden också ge effekter i form av värmeböljor och torka. I Ystad, där
jordbruket är en stor näring, skulle det kunna ge konsekvenser på matproduktionen. Detta skulle även kunna ge
konsekvenser på dricksvattenförsörjning och på markförhållanden, med sättningar i marken som en effekt. Ökade
temperaturer kan innebära ytterligare konsekvenser för den biologiska mångfalden och även förändringar i
ekosystemen. Diverse ekosystemtjänster kan förloras på grund av ett förändrat klimat. Invasiva arter, vilka tränger
undan existerande arter från sina naturliga livsmiljöer, antas bli ett större problem för biologisk mångfald i ett
förändrat klimat. Även areella näringar påverkas negativt, då invasiva arter, sjukdomar och parasiter kan komma
att öka skördebortfall och minska skogsproduktion.

Dagvattenstrategi
Kommunen arbetar med att ta fram en skyfallsplan som inkluderar en dagvattenplan.
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klimat och översvämning
Riktlinjer med hänsynFörändrat
till skyfall

Havsnivåhöjning
+1 meter över havet
+1,5 meter över havet
+2 meter över havet
+3 meter över havet

Skydd av kusten
2018 antogs kommunens Handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten. Planen anger förvaltningsstrategier
för kusten utifrån 14 geograﬁska områden. Planen utvärderar vilka konsekvenser ett föränderligt klimat kan ha för
kommunens kust. Handlingsplanens syfte är att få en överblick över kusten och att i god tid kunna förutse vilka
områden och värden som är i riskzonen för erosion och översvämning om havsnivån stiger eller vid extrema
högvattensituationer.
I handlingsplanen beskrivs den metod som använts för att identiﬁera risker i kustzonen. De identiﬁerade nivåerna
är baserade på IPCC:s scenario RCP 8,5 som har regionaliserats av SMHI 2011. I SMHI:s rapport antas
medelvattenståndet öka med 90 cm i förhållande till 1990 års nivå. Ett högvatten med 100 års återkomsttid
beräknas vara +166 cm vilket innebär att ett 100 års högvatten år 2100 blir + 257 cm. Utifrån detta har sedan
risken för översvämning, vågöverspolning och erosion identiﬁerats enligt följande tabell:
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Tabell: utgångspunkterna för identiﬁering av riskerna för Ystads kommuns kustområden.

I områden med oskyddad kust har den potentiella erosionen (förskjutning av vegetationslinjen) vid en given
medelhavsnivåhöjning år 2100 beräknats med Bruuns lag.

Kommunens handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten ger en god och detaljerad bild för respektive
delområde av hur risken för översvämning och erosion ser ut längs med kommunens kust. Handlingsplanen är
också det instrument som anger hur kommunen ska arbeta för att hantera riskerna med översvämning och
erosion inom kustzonen. Handlingsplanen ska alltid utgöra ett underlag vid planläggning och bygglovprövning
inom kustområdet. I handlingsplanen för förvaltning och skydd av kusten ﬁnns ett kapitel som innehåller en
övergripande förvaltningsstrategi för kustzonen, den delen återges här.

Gemensamma riktlinjer
Planera efter naturliga förutsättningar
Vid all fysisk planering är hänsyn till stigande havs- och grundvattennivåer och skyfall nödvändig för att säkerställa
långsiktiga investeringar och en hållbar samhällsutveckling. Genom detta undviks att exploatering och byggnation
sker i riskzoner. Dessutom minskar sannolikheten att kommunen riskerar skadeståndsansvar om reglerna vid
bygglov blir mer restriktiva.
Det är många faktorer som påverkar vilken marknivå som är lämplig för grundläggning vid nybyggnation. Dels
behöver hänsyn tas till stranderosion och översvämning i samband med högvatten och stormar och dels till lokala
yt- och grundvattenförhållanden. Det är även viktigt att se vilka beﬁntliga och planerade skydd mot översvämning
och erosion som ﬁnns i området samt om det ﬁnns beﬁntlig bebyggelse och vilken marknivå denna ligger på. Det
är därför inte rimligt att bestämma sig för en fast lägsta grundläggningsnivå inom en kommun. Bedömningen bör
istället göras från fall till fall.
Vid all fysisk planering bör hänsyn även tas till vattnets naturliga väg genom landskapet. Avrinningsområden,
ﬂödesvägar och lågpunkter som identiﬁerats i samband med fördjupningen av översiktsplanen för Staden Ystad
2030 kan vara vägledande (Ystads kommun, 2016). Vid exploatering av nya områden närmare havet framför den
beﬁntliga bebyggelsen kan grundläggningsnivån i sig fungera som översvämningsskydd för bakomliggande
områden.

185

I lov- och tillståndsprövningar i Ystads kommun (exempelvis inom planläggning och bygglov samt
miljöbalksärenden) ska markens lämplighet/grundläggningsnivån studeras närmare och utredas i områden som
berörs av en eller ﬂera av nedan listade förutsättningar:
Är belägna under +5 meter över havet.
Ligger inom ett område som riskerar att erodera bort till följd av havsnivåhöjningen och med hänsyn
till nuvarande erosionsförhållanden.
Ligger inom ett område med höga, eller risk för höga, grundvattennivåer (underlaget är bristfälligt och
områden behöver identiﬁeras),
Ligger inom ett område som identiﬁerats som vattnets naturliga väg genom landskapet vid skyfall eller
ligger inom ett område som identiﬁerats som en lågpunkt i terrängen.
Ligger vid båtnadsområde för dikningsföretag.

Våtmarker för att hantera stigande havsnivåer
Våtmarker längs vattendrag eller kuster kan buffra mot översvämningar samt rena vatten. Avledning av dagvatten i
öppna system och styrning av avrinningen genom höjdsättning kan ersätta eller komplettera traditionella
ledningssystem under mark och därmed även ge en större buffrande förmåga. Detta kan även skapa mervärden i
form av biologiska och estetiska aspekter. För karta med potentiella våtmarker se Riktlinjer för ekosystemtjänster

- var? (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

186

Riktlinjer med hänsyn till erosion längs kusten

Riskområden stadsbygd
Riskområden

Ekosystemtjänster
erosionsskydd
Erosionsskydd

Erosion
Stranderosion
Strandfodring

Erosionsskydd reglerande ängs- och
betesmark
Medelstor nytta
Stor nytta
<alla andra
värden>

Erosion i Ystads kommun
Områden som Svarte, Ystad Sandskog, Löderups strandbad och Hagestad naturreservat är idag drabbade av
erosion. Längs de mest utsatta delarna av kusten har olika kustskyddsåtgärder satts in. Ystads kommun har
tillstånd att under en tioårsperiod (år 2011 - 2021) ta upp 340 000 m3 sand från havets botten på Sandhammar
bank. Syftet med strandfodringen är att bygga upp strandplanet inom två erosionsdrabbade kustavsnitt så att det
kan fungera som en buffert mellan vågorna och de ömtåliga sanddynerna som i sin tur skyddar bakomliggande
landområde. Ystads kommun har strandfodrat i Sandskogen (länken är endast tillgänglig i
onlineberättelsen) och Löderups strandbad (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen).

Undvik hårda skydd
Genom att undvika nya konstruktioner som sticker ut från kusten längs sträckor som idag inte har några onaturliga
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utstickande konstruktioner minskar risken att påverka sedimenttransporten på ett sätt som är negativt för någon
intilliggande del av kusten. Nya stenskoningar riskerar att förstöra inte bara rekreationsvärdet på stränderna utan
också grunda vattenområden som har ett stort biologiskt värde. Hårda skydd får därför uppföras endast där mjuka
skydd kan visas otillräckliga och där hårda skydd är nödvändigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Risken för
accelererad erosion nedströms ska då utredas så att begränsande åtgärder kan vidtas (i det fall kommunen är
utförare). Exempelvis har en hydrodynamisk strömmodell tagits fram i och med den föreslagna utbyggnaden av
Ystads hamn.

Buffertzon till havet
En stor del av de erosionsproblem vi ser idag har uppstått till följd av strandnära exploatering. Stränder är
dynamiska system som naturligt förﬂyttas, vilket inte nödvändigtvis beror på långsiktig erosion. Om bebyggelse
tillåts för nära stranden ﬁnns det risk att fastighetsägare vidtar kortsiktiga erosionsskyddsåtgärder som leder till att
erosionsproblemet förvärras för närliggande fastigheter. En buffertzon mellan hav och bebyggelse kan minska
risken för kortsiktiga erosionsskyddsåtgärder.
När strandlinjen rör sig mot bebyggelsen minskas (”kläms”) även värdefulla natur- och rekreationsområden som
ofta ﬁnns mellan havet och bebyggelsen (så kallad coastal squeeze). Flera av kommunens naturreservat och
Natura 2000-områden ligger i riskzonen då de ﬁnns i ett tunt bälte utmed kusten och begränsas inåt land av
bebyggelse eller av en väg.
Vid planering av strandnära bebyggelse bör en buffertzon bevaras mellan bebyggelsen och havet. Om det ﬁnns en
bred oexploaterad zon mellan strand och bebyggelse ﬁnns utrymme för att vidta åtgärder för att åstadkomma
långsiktiga lösningar mot erosion och havsnivåhöjning. Samtidigt kan förﬂyttning av strand- och vegetationslinjen
tillåtas. En buffertzon kan till exempel skapas eller bevaras genom strandfodring eller planerad reträtt av
byggnader närmast stranden. En buffertzon kan i princip också bevaras genom rådande strandskydd. En tumregel
skulle kunna vara att strandskyddet ska ﬁnnas kvar med samma omfattning om 100 år, d v s om strandlinjen ﬂyttar
”upp” på land gör strandskyddsgränsen det också så att det strandskyddade området förblir lika stort. Det skulle
dock kunna vara lämpligare att vara mer ﬂexibel så att strandskyddet anpassas efter rådande förhållanden,
tillexempel om en väg eller järnvägen ﬂyttas, och efter behovet av en buffertzon.
Enligt 7 kap 14 § miljöbalken omfattar strandskyddet land- och vattenområdet intill 100 meter (generellt
strandskydd) från strandlinjen vid medelvattenstånd. Länsstyrelsen Skåne har dock fattat särskilda beslut om
gränsdragningen för strandskyddet för alla kommuner i Skåne. I Ystads kommun är strandskyddet fastlagt längs
större delen av kusten vilket innebär att gränsen inte ﬂyttar sig inåt land eller ut mot havet om strandlinjen ﬂyttas.
Områden där det råder ﬂytande strandskydd, det vill säga att gränsen ﬂyttar sig med ändrat medelvattenstånd, är
vid Kabusa skjutfält, naturvårdsområdet Hammars backar-Kåsebergaåsen, Hagestad naturreservat och
Sandhammarens naturreservat. I praktiken innebär det att det bara är vid naturområdena i östra delen av
kommunen som en buffertzon kan bevaras genom strandskyddet.

Ekosystemtjänster vid kusten
Blå och grön infrastruktur är viktiga verktyg för att skapa samhällen som är mer motståndskraftiga mot effekterna
av klimatförändringar. Genom grön och blå infrastruktur uppnås positiva ekologiska, ekonomiska och sociala
effekter genom naturliga eller halvnaturliga lösningar där skyddet, bibehållandet och återskapandet av naturen
och naturliga processer och den betydande nytta naturen ger samhället, integreras i fysisk planering, lokal och
regional utveckling (SMHI, 2015). Exempelvis kan kustnära vegetation, fungerande sanddyner på land och
ålgräsängar i havet skydda mot erosion och naturligt fungera som reglerande och/ eller buffert mot extrema
väderhändelser.
Kartan beskriver ekosystemtjänster för erosionsskydd som gräs- och betesmarker samt skogsmarker.
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Kustnära kompensationsåtgärder
Vid stigande havsytenivåer och ökade erosionsrisker, riskerar naturområden att bli trängda eller att i vissa fall helt
försvinna. Andra områden kan istället komma att utveckla dessa värden eller skapa möjligheter för nya habitat t ex
en utveckling av grunda områden. I utredningen Kompensationsområden för förlorade naturvärden i Ystads

kommuns kustzon har potentiella områden för att utveckla naturvärden på en annan plats i kommunen
analyserats, vilka skulle kunna kompensera för de naturvärden som går förlorade vid kusten. De
kompensationsområden som pekats ut är preliminära förslag och behöver studeras vidare när det kommer till
markägarförhållanden samt vägas samman med andra användningsområden av marken i kommunens
översiktsplan. För de områden som blir föremål för reträtt, behöver en plan tas fram för hur en kompensation av
förlorade områden ska genomföras. Inga kompensationsområden har pekats ut i havet, vilket är en brist. Det ﬁnns
behov att på en regional eller nationell nivå utreda hur biologisk mångfald, naturmiljöer och ekosystem påverkas
beroende på vilken typ av kustskydd som planeras.

Riktlinjer för säkerställande av riksintresse kustzon

Riktlinjerna baseras på Utredning kustzon som kommunen tagit fram för arbetet med översiktsplanen. Syftet med
utredningen har varit att tydliggöra vilka värden och kvalitéer riksintresse för kustzon omfattar i Ystads
kommun. Med kunskap om landskapets förutsättningar, värden och känslighet kan analysen bidra till en bättre
platsanpassad lokalisering av bebyggelse och anläggningar för att säkerställa att riksintresset inte
skadas. Riktlinjerna är uppdelade utifrån olika geograﬁska områden, se kartan till höger.
Riktlinjerna är inarbetade i den vägledande texten för områdena med markanvändning Stadsbygd och
tätortsområden och är därför endast avsedda att tillämpas inom övriga geograﬁska områden.
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Backigt godslandskap
Bärande kvaliteter/värden som kräver särskild hänsyn i relation till RI kustzon
Variation i öppna och slutna rum och mellan olika markslag. Landskapsavsnitt med visuella samband
med havet.
Vattensamlingar, dammar och vattendrag och tillhörande kvarnmiljöer.
Karaktärsgivande vegetation i landskapet i form av till exempel alléer och lövskogspartier.
Kyrktorn som landmärken och orienteringspunkter i landskapet. Prästgård och offentliga institutioner
samlade kring kyrkan.
Byarnas bebyggelsestruktur med husen utmed landsväg/ bygata.
Godsmiljöernas imposanta uttryck i byggnader, parker, allékantade vägar, parker och medvetet
gestaltade vyer och blickfång. Till godsen kopplad bebyggelse såsom arbetarbostäder och statarhus.
Kustvägens (väg 9) historiska sträckning och den visuella kontakten med havet.
Grevebanan med järnvägsanknuten bebyggelse.

Riktlinjer
Bibehåll visuella siktstråk från backar mot havshorisonten. Tillåt kyrkor och fornlämningar i
accentuerade lägen att vara dominerande uttryck.
Komplettera byar varsamt med enstaka kompletteringar i luckor i samlad bybebyggelse eller bygg
vidare på beﬁntliga bystrukturer längs med landsväg/ bygata.
Utgå ifrån det äldre lokala vägsystemet med gods och kyrkbyar som bärande målpunkter samt
kustvägen (väg 9) som ett äldre regionalt stråk. Alléer och allésystem bör bevaras och vid behov
förstärkas.
Bebygg inte söder om Kustvägen (väg 9) för att bibehålla den direkta kontakten med havet.
Bevara och utveckla vegetation och småvatten för beﬁntliga och nya ekosystemtjänster.
Tillåt nya inslag i slottsmiljöerna förutsatt att de underordnas huvudbyggnader och större
ekonomibyggnader.

Halvurbant odlingslandskap
Bärande kvaliteter/ värden som kräver särskild hänsyn i relation till RI kustzon
Monumentala fornlämningar och eventuella samband dem emellan.
Kyrkbyarnas bebyggelsestruktur med kyrkor som siktlinjer och orienteringspunkter i landskapet.
Stranden som ett rekreativt stråk.
Nybroåns dalgång med betesmarker, broar, kvarnmiljöer och bronsåldershögar i karaktäristiska
höjdlägen nära vattendraget samt andra fornlämningsmiljöer. Nybroån har även stora naturvärden
samt kvaliteter för tätortsnära rekreation och friluftsliv.
Fritidsbebyggelsen i Nybrostrand som visar en tydlig säsongsbetonad verksamhet på orten.

Riktlinjer
Landskapsdominerande kyrkor och gravhögar bör inte konkurreras ut och visuella samband bör
upprätthållas.
Låt byarna närmast Ystad vara tydliga självständiga bebyggelseenheter omgivna av jordbruksmark.
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Bevara mellanrummet mellan Stora Köpinge och Köpingebro så att deras olika bakgrund fortsatt är
läsbar.
Bevara och utveckla vegetation och småvatten i landskapet för att upprätthålla beﬁntliga och skapa
nya ekosystemtjänster.
Tillåt Ystad att växa mot jordbrukslandskapet i norr och var mycket restriktiv med ny bebyggelse längs
kusten utanför staden.

Backigt odlingslandskap
Bärande kvaliteter och värden som kräver särskild hänsyn i relation till RI kustzon
Dynamiska siktlinjer som växlar i djup och bredd i samma vy.
Tydlig rumslighet mellan dalar och höjder.
Stort historiskt tidsdjup avspeglat i omgivande fornlämningar.
Den skiftespräglade gårds- och vägstrukturen.
Köpingsbergs egnahem som uttryck för egnahemsrörelsen.

Riktlinjer
Anpassa förändringar till landskapets komplexa skalskiftningar med varierande siktlinjer och
landskapsrum.
Rådande bebyggelsemönster bör vara styrande vid enstaka kompletteringar av ny bebyggelse.
Låt fornlämningar i accentuerade lägen fortsatt vara dominerande i landskapet.
Bevara och utveckla vegetation i landskapet för beﬁntliga och nya ekosystemtjänster.

Flackt odlingslandskap
Bärande kvaliteter/ värden som kräver särskild hänsyn i relation till RI kustzon
Mångfalden av fornlämningsmiljöer med bland annat monumentala bronsåldershögar, som visar på
områdets betydelse och utveckling över tid.
Hagestads ålderdomliga radbykaraktär.
Kyrkbyarnas prägel som sockencentra.
Bystrukturer med gårdar och gatehus längs med bygator.
Kyrkor med trädomgärdade kyrkogårdar som blickfång och orienteringspunkter i landskapet.
De återkommande äldre terränganpassade landsvägarna som förbinder byarna med kusten.
Enskiftets spridda bebyggelsestruktur med friliggande gårdar och tillhörande vägnät som följde de
uppkomna ägogränserna.
Vindskydd i form av trädrader och vegetation som omger gårdarna.
Gränsmarkeringar i landskapet i form av alléer, pilerader, skiftesvägar och jordvallar.
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Riktlinjer
Tillkommande bebyggelse bör inte spridas ut på ett sådant sätt att det blir otydligt var byarna börjar
och slutar. Värna öppna siktlinjer mellan byarna.
Komplettera med enstaka hus/husgrupper varsamt i “luckor” i bystrukturerna alternativt i
bebyggelsens fortsättning utmed bygata/landsväg med för platsen anpassad och god gestaltning. En
huvudregel är att bygga till åt trädgårdssidan och inte ut mot det allmänna gaturummet.
Enskilda tillskott kan ske i direkt anslutning till landsvägarna som går i nord-sydlig riktning mellan
byarna och kustbandet.
Försiktighet med nytillskott i höjdlägen.

Skogspräglat sanddynslandskap
Bärande kvaliteter/ värden som kräver särskild hänsyn i relation till RI kustzon
Rumsskapande vegetationspartier i landskapet.
Höga skyddade naturvärden.
God tillgänglighet för det rörliga friluftslivet med ett för Sverige unikt tallskogs- och sanddynsområde.
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Avtryck av den långa bosättnings- och brukningskontinuiteten i form av lämningar och spår av
historisk markanvändning.
Bevarad äldre vägstruktur som ansluter till Hagestads radby.
Sandhammarens fyr som landmärke.

Riktlinjer
Mycket stor restriktivitet bör gälla i sandynsområdet för ny bebyggelse i området.
Enstaka tillägg av småskalig bebyggelse kan förläggas norr om Östra kustvägen i samma struktur som
beﬁntliga fastigheter.
Bibehålla utblickar över odlingslandskapet för orientering och läsbarhet.

193

Hed- och åslandskap
Bärande kvaliteter/värden som kräver särskild hänsyn i relation till RI kustzon
Dramatiskt landskap med utblickar ut mot havet och över odlingslandskapet med kyrkbyarna
innanför.
Höga naturvärden med områdesskydd.
Väl utvecklat område för det rörliga friluftslivet.
Förhållandevis oexploaterad kuststräcka.
Ales stenar och andra fornlämningsmiljöer som visar på landskapets tidsdjup.
Kåsebergas småskaliga och täta bebyggelsestruktur.
Äldre småskalig fritidshusbebyggelse i Löderups strandbad samt Löderupskolonin.

Riktlinjer
Endast bebyggelse i Löderups strandbad, som förstärker beﬁntlig karaktär.
Enstaka småskaliga tillägg i byar och utmed kustvägen som inte bygger igen viktiga siktstråk och som
är anpassade till den lokala byggnadstraditionen.
Enstaka tillskott av bebyggelse i Kåsebergas äldre delar är möjlig förutsatt att den tar hänsyn till
platsens karaktär. Med platsanpassad gestaltning går det också att förena en viss utbyggnad av
bostäder med bebyggelsemiljön i ﬁskelägets norra del.
Fritidshus och turistanläggningar bör inte placeras så att de splittrar upp obebyggda kustavsnitt.
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Mark- och vattenanvändning
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Transporter

Grönstruktur

Vattenanvändning

Transporter och
infrastruktur

Grönstruktur

Vatten

Vandringsled beﬁntlig
Väg - beﬁntlig
Väg - ny eller
förändrad
Järnväg - beﬁntlig
Cykelväg planerad
Cykelväg beﬁntlig
Transport
Traﬁklösning - ny
eller förändrad
Riskområden

Grönstråk
Vattenstråk
Grönstruktur
Beﬁntlig
Planerad
Verksamheter
Verksamheter
Beﬁntlig
Planerad

Landsbygd
Landsbygd
Beﬁntlig
E - Teknisk
anläggning
Beﬁntlig

Stadsbygd

O - Tillfällig
vistelse Beﬁntlig

Planerad
Beﬁntlig

Öppet hav
T - Farled
U1 - Brytning
sandtäkt
N1 - Natur
U2 - Område för
sandutvinning
NÖ - Natur och
Militärt skjutfält
X - Planerad
elledning

Landsbygd

Riskområden

Stadsbygd och
tätortsområde

N2 - Friluftsliv och
rekreation

Ö - Militärt
skjutfält
N3 - Natur urskog

AEnergiproduktion
Planerad
X - Elledning
Planerad

Kartan till höger redovisar huvuddragen för hur markområden och vattenområden ska användas. Till kartan ﬁnns
text som ger vägledning för varje användning samt mer ingående vägledning för ett antal geograﬁska områden.
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Fördjupade översiktsplaner
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Transporter
Transporter och
infrastruktur

Fördjupade
översiktsplaner
FÖP Markanvändning

Vandringsled beﬁntlig

Grönstruktur,
Beﬁntlig

Väg - beﬁntlig

Grönstruktur,
Planerad

Väg - ny eller
förändrad

Landsbygd, Beﬁntlig

Järnväg - beﬁntlig

Landsbygd, Planerad

Cykelväg - planerad

Stadsbygd och
tätortsområden,
Beﬁntlig

Cykelväg - beﬁntlig
Transport
Traﬁklösning - ny
eller förändrad

Stadsbygd och
tätortsområden,
Planerad
Transporter och
infrastruktur,
Planerad
Vatten, Beﬁntlig
Verksamheter,
Beﬁntlig
Verksamheter,
Planerad
<alla andra värden>

Stadsbygd
Stadsbygd och
tätortsområde
Planerad
Beﬁntlig
Grönstruktur
Grönstruktur
Grönstråk
Vattenstråk
Grönstruktur
Beﬁntlig
Planerad
Verksamheter
Verksamheter
Beﬁntlig
Planerad
Landsbygd
Landsbygd
Landsbygd Beﬁntlig
E - Teknisk
anläggning Beﬁntlig

Riskområden

O - Tillfällig vistelse
Beﬁntlig

Riskområden

A - Energiproduktion
Planerad
X - Elledning
Planerad

Fördjupade översiktsplaner
På kartan redovisas områden för de fördjupade översiktsplanerna: Ystad, Köpingebro och Svarte. Dessa områden
ingår inte i denna översiktsplan. För en förbättrad överblick av kommunens planerade markanvändning som
helhet har kommunen översatt de tre fördjupade översiktsplanerna till Boverkets förslag till ÖP-modell 1.0. De
omtolkade planerna ska enbart hjälpa till att skapa en enhetlig bild av kommunens samlade markanvändning och
ska ej användas för vägledning. För vägledning hänvisas läsaren till originalversionerna av de fördjupade
översiktsplanerna.

Fördjupning av översiktsplanen för staden Ystad
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Fem strategier för Ystad tätorts utveckling:
• Mera Ystad - ﬂer invånare och ﬂer arbetstillfällen. Att skapa mer av Ystad handlar också om att stärka Ystads roll
som regional kärna i sydöstra Skåne.
• Staden möter havet - bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Detta
genom att ﬂytta ut hamnverksamheten till ett yttre läge och att omvandla det inre hamnområdet till en ny stadsdel
med blandad bebyggelse. Men också att skapa ett stråk längs kusten.
• Förädla staden - ta vara på det positiva vi har idag och att förädla och utveckla det genom att ta vara på stadens
kulturmiljö men samtidigt lägga till nytt. Vad vi kan göra i stadens fysiska miljö för att det ska vara enkelt, nära,
trivsamt, hälsosamt med mera att bo och verka i staden Ystad.
• Stad möter land - den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är
viktig. Hur staden kan växa i relation till den stadsnära landsbygden, de stadsnära rekreationsområdena och
kopplingarna till dessa.
• Klimatet förändras - ta höjd för att kunna hantera de effekter som klimatförändringarna kommer att ge i
framtiden, med fokus på konsekvenser av en höjd havsnivå. Att titta på vår sårbarhet av förändringarna, se till vårt
behov av anpassning och utifrån det utveckla en konkret strategi för vad vi behöver göra och när.

Fördjupning av översiktsplanen för Köpingebro
Som kommunens näst största ort står Köpingebro inför en större planerad utbyggnad. Målet är att skapa en
modern och aktiv bymiljö där beﬁntliga och nya kvaliteter vävs ihop till en bärkraftig helhet och där stationen lyfts
fram på ett nytt sätt. Närmast stationen föreslås tät och blandad bebyggelse. Stora delar av den nya bebyggelsen
kommer att ligga inom 500 meter från tågstationen. Att bygga stationsnära är en viktig del i en hållbar utveckling.
Fördjupning av översiktsplanen för Svarte
Kommunen har valt ut Svarte som utbyggnadsort på grund av de goda möjligheterna till
allmänna kommunikationer. Svarte har även en etablerad skola och barnomsorg. Svartes roll är bland annat att
tillsammans med andra tätorter balansera bebyggelseutvecklingen i kommundelarna. Målsättningen är därför en
mångsidig samt ﬂexibel utveckling av Svarte med möjlighet att erbjuda service till Ystads kommuns västra delar.
För det kommunägda markområdet öster om Svarte har det förts en diskussion om utbyggnad.

199

Vägledning Stadsbygd och tätortsområden

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …

Transporter

Riskområden

Verksamheter

Transporter och
infrastruktur

Riskområden

Verksamheter

Vandringsled beﬁntlig
Väg - beﬁntlig
Väg - ny eller
förändrad
Järnväg - beﬁntlig

Beﬁntlig
Stadsbygd
Stadsbygd och
tätortsområde
Planerad
Beﬁntlig

Cykelväg - planerad
Cykelväg - beﬁntlig
Transport
Traﬁklösning - ny
eller förändrad

Grönstruktur
Grönstruktur
Grönstråk
Vattenstråk
Grönstruktur
Beﬁntlig

Planerad
Landsbygd
Landsbygd
Landsbygd Beﬁntlig
E - Teknisk
anläggning Beﬁntlig
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Stadsbygd och tätortsområden är områden med bebyggelse av tätortsmässig karaktär och omfattar de orter som
pekats ut som serviceorter, boendeorter, besöks- och säsongsorter
och landsbygdsorter i strukturbilden. För
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serviceorter och boendeorter gäller att huvuddelen av bebyggelsen används för bostäder, men även handel,
kontor eller andra verksamheter som är förenliga med bostäder är möjliga här. Traﬁk- och parkeringsytor, parker,
naturmark, dagvattenanläggningar, fritidsanläggningar ingår också i dessa ytor för utveckling. Större expansion
inom dessa orter ska i första hand ske genom planläggning i direkt anslutning till tätorten. Inom tätortsgränsen i
övrigt bör ny bebyggelse planläggas om det inte är uppenbart onödigt. Kommunen ska vara huvudman för
allmänna platser, verka för att de utvecklas över tid och äga marken. Det ska vara kommunalt VA-område.
I de orter som pekats ut som besöks- och säsongsorter i strukturbilden utgörs huvuddelen av bebyggelsen av
bostäder, men med starka inslag av service med stark koppling till besöksnäringen och andra anläggningar för
besöksnäringens behov. Ny bebyggelse ska föregås av detaljplan. Orterna ska inte växa norr om kustvägen. De
avgränsas tydligt av vägen, naturreservaten och havet.
De orter som pekats ut som landsbygdsorter i strukturbilden är områden med bebyggelse av småortskaraktär.
Huvuddelen av bebyggelsen används för bostäder men även andra verksamheter som är förenliga med bostäder
är möjliga här. Ny bebyggelse prövas i huvudsak genom bygglov.
Precis som det framgår i strukturbilden ska fokus på utbyggnad ligga på Ystad, Svarte och Köpingebro. Men
kommunen vill genom de utpekade utbyggnadsområdena inom stadsbygd visa i vilken riktning och vilken
omfattning orterna är lämplig att växa om behov och efterfrågan uppstår. I ﬂera av de mindre orterna ﬁnns det till
exempel behov av att komplettera bostadsutbudet med mindre bostadsstorlekar för att möjliggöra kvarboende på
orten.
Följande orter omfattas av användningen Stadsbygd och tätortsområden:

Löderup (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Sövestad (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Stora Herrestad (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Nybrostrand (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Glemmingebro (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Kåseberga (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Löderups strandbad (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Rögla (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Skårby (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Bjäresjö (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Rynge (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Vallösa (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Sjörup (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Snårestad (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Svenstorp - Stora Köpinge (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Ingelstorp (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Hedvigsdal (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Knickarp (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
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Löderup

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Löderup
I strukturbilden pekas Löderup ut som en serviceort. Ett nytt område på omkring 12 hektar föreslås för utveckling
av bostäder. Företrädesvis med småhus, friliggande eller sammanbyggda. Inom övriga delar av orten är det möjligt
att komplettera med bebyggelse genom förtätning. Ny bebyggelse bör anpassas till beﬁntliga bebyggelseuttryck
vad gäller skala, lokalisering och material. Merparten av det utpekade utbyggnadsområdet omfattas av
detaljplan, och planens bestämmelser är styrande för omfattning, placering och utformning.
Tillämpa även:
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse
Riktlinjer för att värna och utveckla ekosystemtjänster

Att beakta vid utveckling av orten - hänsyn
Riksintresse för kulturmiljövård Ingelstorp – Valleberga -Löderup – Hagestad (M:K 174): De södra
delarna av Löderup ligger inom ett område med riksintresseanspråk för kulturmiljövård. Kommunens
uppfattning är att riksintresset inte påverkas negativt av utbyggnadsområdet för bostäder då det
ligger i direkt anslutning till beﬁntlig bebyggelse och är av ringa omfattning. Gällande detaljplan är
bindande för bebyggelsens omfattning, placering och utformning.
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Riksintresse för naturvård Hörupsåsen (N73): Utvecklingen för Löderup föreslås ske öster och
söderut, utanför riksintresseområdet. Inga av de utpekade värdena påverkas negativt eftersom
utbyggnadsområdet är beläget söder om Hörupsåsen. Gällande detaljplan för utbyggnadsområdet
medger en byggnadshöjd på 7,6 meter, vilket säkerställer att tillkommande bebyggelse inte påverkar
landskapsbilden med Hörupsåsen negativt.
Riksintresse totalförsvarets militära del Kabusa skjutfält (område 38): Löderup ligger inom område
med särskilt behov av hinderfrihet för totalförsvarets militära del. Kommunens uppfattning är att det
inte utgör något hinder för utveckling av tätorten. Riksintresset tillgodoses genom att ny bebyggelse
inte får överstiga 7,6 meters byggnadshöjd enligt gällande detaljplan. Ändring av eller nya detaljplaner
och/eller områdesbestämmelser ska remitteras till Försvarsmakten.
Natur- och kulturmiljövärden: Området utgörs av jordbruksmark, men är planlagt för bostadsändamål.
Areella näringar: Utbyggnadsområdet tar jordbruksmark i anspråk, kommunen har genom
antagandet av en detaljplan tagit ställning för att marken får tas i anspråk för bostadsbebyggelse.
Ianspråkstagande av jordbruksmark påverkar ekosystemtjänsterna jordmånsbildning och
matförsörjning. Då det inte går att restaurera eller kompensera jordbruksmark bör hårdgjord mark
minimeras i utbyggnadsområdet genom effektiv markanvändning och genomsläppliga
markbeläggningar.
Miljö, hälsa och säkerhet: Utbyggnadsområdet ligger inom område för lågpunkter och båtnadsområde
för dikningsföretag. Sandig mark i området reglerar dagvatten genom inﬁltration. I Löderup ﬁnns
problem kopplat till översvämning och vid utbyggnad behöver hänsyn tas till den naturliga
avrinningen. Avrinningen bör inte hindras med barriärer, såsom byggnader, höjdsättning av mark eller
tillfartsvägar. Om barriärer skapas ﬁnns det en risk att beﬁntlig bebyggelse norr och väster om
utbyggnadsområdet drabbas av översvämningar. Allmän platsmark behöver därför avsättas för
kontrollerad avledning genom området via svackdiken eller ledningar till nedströms recipient, via en
utjämningsdamm, innan vattnet släpps till Tuvebäcken. Bäcken är idag kulverterad och skulle kunna
utvecklas till öppen dagvattenhantering. Lägsta golvhöjder och marknivåer för tillfartsvägar behöver
väljas utifrån utbredning deﬁnierad för svämplan. Närheten till Hörupsåsen gör att radonförhållanden
måste undersökas innan marken tas i anspråk för bebyggelse. Även närheten till ett potentiell
förorenat område, en nedlagd bensinstation, bör uppmärksammas i lov- och planärenden.
Tuvebäcken och Hörupsåsen ﬁnns utpekade i översiktsplanens strukturbild för förstärkt blå- och
grönstruktur, vilket bör beaktas vid utveckling av Löderup.
Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.
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Sövestad

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Sövestad
I strukturbilden pekas Sövestad ut som en boendeort. Ett utbyggnadsområde för utveckling av bostäder och
naturområde är möjligt i Sövestads östra del, se skrafferad yta på kartan. Utbyggnadsområdet binder samman
orten med idrottsplatsen som är en viktig plats för barn och unga bosatta i Sövestad. Inom utbyggnadsområdet
behövs därför särskilt fokus på gång- och cykelvägar. Området utgör omkring 7 hektar. Inom övriga delar av
Sövestad är det möjligt att komplettera med bebyggelse genom förtätning. Ny bebyggelse bör anpassas till
beﬁntliga bebyggelseuttryck vad gäller skala, lokalisering och material.
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Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse
Riktlinjer för att värna och utveckla ekosystemtjänster

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Riksintresse för kulturmiljövården Krageholm (M:K 162): Sövestad ligger inom ett område med
riksintresseanspråk för kulturmiljövård. Sövestads kyrkby med medeltida kyrka och karaktäristiska
bebyggelseinslag ingår i riksintresset. Riksintresset berörs av utbyggnadsförslag i östra delarna av
Sövestad. Utbyggnaden föreslås utifrån att kunna bygga samman idrottsområdet med byn och att
komma bort från riksväg 13. Det är kommunens uppfattning att en utbyggnad av byn kan ske med
hänsyn till riksintressets värden. Riksintresset kan tillgodoses genom att ny bebyggelse
gestaltningsmässigt skiljs från den äldre bebyggelsen, och att utbyggnad sker inom ett samlat område,
varvid läsbarheten av Sövestads äldre kulturhistoria blir tydlig.
Riksintresse för kommunikationer Riksväg 13: Ny bebyggelse längs med eller i närheten av vägen får
inte försämra förutsättningarna för vägens person–, gods- och kollektiva resor. Ny bebyggelse behöver
lokaliseras och utformas med hänsyn till buller och risk i förhållande till transport av farligt gods. I
Sövestad vill kommunen att en åtgärdsvalsstudie ska tas fram som studerar aspekterna hälsa, trygghet
och säkerhet.
Natur- och kulturmiljövärden: I de centrala och norra delarna av Sövestad ﬁnns en fornlämning i form
av en bytomt/gårdstomt. Utbyggnadsområdet ligger intill en damm där fynd av den, enligt
artskyddsförordningen, skyddade klockgrodan har konstaterats. För att bevara grodartens livsmiljö
krävs ett visst skyddsavstånd till dammen vilket behöver beaktas och utredas.
Areella näringar: Utbyggnadsområdet tar jordbruksmark i anspråk. Kommunen har tagit ställning för i
vilka fall utbyggnad på jordbruksmark är lämplig. Kommunens uppfattning att utbyggnadsområdet i
Sövestad är ett sådant fall då det bidrar till bostadsförsörjningen och utvecklingen av en beﬁntlig
tätort, vilket är väsentliga samhällsintressen. Detta påverkar ekosystemtjänsterna jordmånsbildning
och matförsörjning. Då det inte går att restaurera eller kompensera jordbruksmark bör hårdgjord
mark minimeras i utbyggnadsområdet genom effektiv markanvändning och genomsläppliga
markbeläggningar.
Miljö, hälsa och säkerhet: Utbyggnadsområdet i öster påverkas av buller i de delar som ligger allra
närmast Högestadsvägen, byggnader bör inte placeras närmare än cirka 20 m från vägkant för att
klara gällande riktvärden. Vid eventuell förtätning i byn behöver buller från framför allt väg 13
beaktas. Det ﬁnns en lågpunkt inom utbyggnadsområdet området och vatten inﬁltreras genom sandig
mark. Delar av det föreslagna utbyggnadsområdet ligger också inom båtnadsområde för
dikningsföretag. På grund av ovanstående omständigheter bör ytor för dagvatten anordnas för att
undvika översvämning vid skyfall. Hur området kan disponeras i förhållande till detta behöver
studeras närmare vid planläggning.

Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.
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Stora Herrestad

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Stora Herrestad
I strukturbilden pekas Stora Herrestad ut som en boendeort. Två nya områden för utveckling av bostäder är
möjliga i Stora Herrestad, se skrafferade ytor på kartan. Totalt utgör ytorna omkring 18 hektar. Inom övriga delar
av tätorten är det möjligt att komplettera med bebyggelse genom förtätning. Ny bebyggelse bör anpassas till
beﬁntliga bebyggelseuttryck vad gäller skala, lokalisering och material.

Tillämpa även:
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse
Riktlinjer för att värna och utveckla ekosystemtjänster

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Riksintresse högexploaterad kust: Delar av Stora Herrestad ligger inom riksintresse för kustzonen.
Riksintresset utgör inte något hinder för utveckling av beﬁntliga tätorter. Kommunens uppfattning är
att förtätning inom orten samt de två utbyggnadsområdena är utveckling av beﬁntlig tätort. Området
är avskuret från kustzonen genom riksväg 19, och utbyggnadsområdena påverkar inte de värden som
kommer till uttryck i riksintresset. Länsstyrelsens bedömning är att föreslagen utbyggnad inte anses
utgöra en utveckling av en beﬁntlig tätort i den mening som avses i 4 kap. MB.
Riksintresse totalförsvarets militära del Kabusa skjutfält (område 38): Stora Herrestad ligger inom
område med särskilt behov av hinderfrihet för totalförsvarets militära del. Kommunens uppfattning är
att det inte utgör något hinder för utveckling av tätorten. Riksintresset tillgodoses genom att ny
bebyggelse inte ska överstiga 20 meters totalhöjd. Detaljplaner och/eller områdesbestämmelser ska
remitteras till Försvarsmakten.
Riksintresse för kommunikationer Riksväg 19: Ny bebyggelse längs med eller i närheten av vägen får
inte försämra förutsättningarna för vägens person–, gods- och kollektiva resor. Ny bebyggelse behöver
lokaliseras och utformas med hänsyn till buller och risk i förhållande till transport av farligt gods.
Natur- och kulturmiljövärden: I Stora Herrestad ﬁnns en fornlämning i form av en bytomt/gårdstomt
som omfattar större delen av byn. I närheten av utbyggnadsområdena har de enligt
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artskyddsförordningen skyddade lövgrodan och klockgrodan påträffats. För att bevara grodarternas
livsmiljö krävs ett visst skyddsavstånd vilket behöver beaktas och utredas.
Areella näringar: Utbyggnadsområdena tar jordbruksmark i anspråk. Kommunen har tagit ställning för
i vilka fall utbyggnad på jordbruksmark är lämplig. Kommunens uppfattning att utbyggnadsområdena i
Stora Herrestad är sådana fall då det bidrar till bostadsförsörjningen och utvecklingen av en beﬁntlig
tätort, vilket är väsentliga samhällsintressen. Det södra utbyggnadsområdet är avskuret från annan
jordbruksmark, och ligger så att jordbruksmaskiner har svårt att komma till och sköta marken.
Ianspråktagandet av jordbruksmark påverkar ekosystemtjänsterna jordmånsbildning och
matförsörjning. Då det inte går att restaurera eller kompensera jordbruksmark bör hårdgjord mark
minimeras i utbyggnadsområdet genom effektiv markanvändning och genomsläppliga
markbeläggningar.
Miljö, hälsa och säkerhet: Utbyggnadsområdena ligger i närheten av två potentiellt förorenade
områden, en nedlagd bensinstation och ett tungmetallgjuteri, vilket bör uppmärksammas vid
detaljplanering. Genom föreslaget utbyggnadsområde löper idag en luftburen kraftledning som är
planerad att bli markförlagd. Ljudnivåerna från väg 19 är relativt höga och för att uppfylla gällande
riktvärden för buller bör byggnader inte placeras närmare än ca 80 meter från vägkant. Avståndet har
därför styrt avgränsningen av utbyggnadsområdena i förhållande till väg 19. Riksväg 19 är också
utpekad som led för farligt gods. Följs riktlinjerna i RIKTSAM minskar risken för påverkan på
bebyggelsen inom utbyggnadsområdena. I Stora Herrestad ﬁnns det risk för översvämning. Sandig
mark i området reglerar dagvatten genom inﬁltration. De negativa konsekvenserna är kopplade till ett
relativt stort avrinningsområde som passerar orten, begränsade möjligheter att leda vidare vattnet
med dikningsföretag och risk för instängda områden med väg 19 som barriär. Ny bebyggelse behöver
planeras utifrån att inte skapa barriärer för den naturliga avrinningen som sker idag. Avrinning genom
utbyggnadsområdet behöver planeras utifrån att skapa säkra vattenvägar för vidare avledning till
nedströms recipient. Risk ﬁnns att kringled, öster om samhället, bildar barriär för vidare avledning.
Fördröjning i kombination med kulvertar under vägen är nödvändiga för att förhindra att
översvämningsytor bildas mellan bebyggelse och vägavsnitt. Stora Herrestad ligger inom ett område
för en grundvattentäkt vilket behöver beaktas vid planläggning och lovgivning.
Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.
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Nybrostrand

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Nybrostrand
I strukturbilden pekas Nybrostrand ut som en boendeort. När det gäller förtätning inom i orten måste risken för
översvämning beaktas, särskilt viktigt är att ﬂer byggnader nära dynen inte tillåts. Ny bebyggelse bör anpassas till
beﬁntliga bebyggelseuttryck vad gäller skala, lokalisering och material vid förtätning. Utformning av bebyggelsen i
nya områden kan ges friare utformning och uttryck för tiden.
I den nordöstra delen av Nybrostrand föreslås ett nytt område för camping. Där behöver hänsyn tas till korsande
traﬁk och gångtraﬁk. En ny campingplats kommer att kräva en säker tillfartsväg, vilket lämpligen bör ske norrifrån
för att inte belasta väg 9. En ny campingetablering måste även säkerställa att besökare kan ta sig ner till stranden.
Kommunens kustskyddsstrategi för Nybrostrand är på kort sikt (2018-2025) naturlig utveckling. Det innebär att
inga åtgärder genomförs för att skydda kusten mot erosion eller översvämningar. Det innebär att ny bebyggelse
inte bör tillåtas söder om väg 9 och att detaljplaner inom detta område (markerat som riskområde på
markanvändningskartan) där det ﬁnns outnyttjade byggrätter bör upphävas. Ny bebyggelse bör istället prövas
enligt plan- och bygglagen. Mindre tillbyggnader, mindre än 50% av beﬁntlig yta, bör kunna tillåtas.

212

Tillämpa även:
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse
Riktlinjer med hänsyn till översvämning och erosion längs kusten
Riktlinjer för att värna och utveckla ekosystemtjänster

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Riksintresse högexploaterad kust: Nybrostrand ligger inom riksintresse för kustzonen
(högexploaterad kust). Syftet med riksintresset är att säkerställa att områdets natur- och kulturvärden
ﬁnns kvar, samtidigt som en långsiktig uthållig utveckling av kustzonen ska möjliggöras. Riksintresset
utgör inte hinder för utveckling av beﬁntliga tätorter. Fritidsbebyggelse får endast komma till stånd i
form av kompletteringar till beﬁntlig bebyggelse om det inte ﬁnns särskilda skäl, t.ex.
fritidshusbebyggelse som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov. Kommunens uppfattning är att
förtätning inom orten samt den föreslagna campingetableringen i Nybrostrands nordöstra del är
utveckling av beﬁntlig tätort. Riksintresset tillgodoses också genom att ny bebyggelse inte får
tillkomma söder om väg 9.
Riksintresse för friluftsliv kuststräckan Trelleborg - Abbekås - Sandhammaren - Mälarhusen –
Simrishamn: Längs havet löper ett område med riksintresseanspråk för friluftslivet. Den förslagna
campingen i Nybrostrand bedöms öka allmänhetens möjligheter till friluftsliv och rekreation, och är ett
sätt att tillgodose riksintresset.
Riksintresse totalförsvarets militära del Kabusa skjutfält (område 38): Nybrostrand gränsar i öster
till Kabusa skjutfält som utgör ett riksintresseanspråk för totalförsvarets militära del. Runt detta
område ﬁnns ett påverkansområde för buller och/eller annan risk, samt ett område med särskilt
behov av hinderfrihet. Hela Nybrostrand ligger inom detta påverkansområde. Inom påverkansområdet
ska samtliga plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten. Det föreslagna området för
campingverksamhet i nordöstra delen av Nybrostrand utsätts för höga bullernivåer. Vid planläggning
av området bör bullersituationen utredas och planärendet ska remitteras till Försvarsmakten.
Riksintresse för naturvård kusten Simrishamn - Nybrostrand (N72): Inga av de utpekade riksvärdena
ﬁnns inom det föreslagna campingområdet. Kommunens bedömning är därmed att utbyggnad inom
området inte riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresse.
Riksintresse för naturvård Sjöbo Ora – Fyledalen – Nybroån med biﬂöden (N75): Riksintresset
sträcker sig längs med Nybroån i de östra delarna av orten. Det är kommunens uppfattning att
föreslagen campingetablering inte riskerar att påverka riksintressets riksvärden.
Natura 2000 art- och habitatdirektivet: Det utpekade området för campingetablering gränsar mot ett
Natura 2000-område. Användning av mark och vatten som kan påverka ett Natura 2000-område kan
kräva tillstånd. Det är därför viktigt att vid all planläggning i eller i närheten av Natura 2000-områden
göra en tidig bedömning om planen riskerar att påverka området eller inte.
Natur- och kulturmiljövärden: Campingplatsens påverkan på landskapsbilden, i synnerhet från norr
och öster, behöver studeras vid planläggning. Området för campingen är lokaliserad vid ett
skogsområde. En naturvärdesinventering behöver göras vid detaljplanearbetet för att styra
lokaliseringen och ta hänsyn till naturvärden i så stor utsträckning som möjligt.
Miljö, hälsa och säkerhet: I Nybrostrand ﬁnns risk för översvämning från havet, från Nybroån och från
höjda grundvattennivåer. Framförallt är det beﬁntlig bebyggelse söder om riksväg 9 som riskerar att
översvämmas. Cirka 10 fastigheter ligger i riskzonen för översvämning vid ett högvatten idag och cirka
100 fastigheter ligger i riskzonen för översvämning år 2100. Med stigande havsnivåer kommer dynen
naturligt att erodera och/eller ﬂytta sig inåt land. Det är därför viktigt att inte ﬂer byggnader nära
dynen tillåts. Den förslagna campingetableringen påverkas inte av för höga bullernivåer från väg 9.
Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.
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Glemmingebro

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Glemmingebro
I strukturbilden pekas Glemmingebro ut som en boendeort. Ett nytt område på cirka 12 hektar för
utvecklingsområde för bostäder och det lokala näringslivet föreslås i Glemmingebro. Storleken på bostäder ska
företrädesvis vara mindre än beﬁntliga bostäder för att komplettera bostadsutbudet på orten. Inom övriga delar av
orten är det möjligt att komplettera med bebyggelse genom förtätning. Ny bebyggelse bör anpassas till beﬁntliga
bebyggelseuttryck vad gäller skala, lokalisering och material.

Tillämpa även:
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse
Riktlinjer för att värna och utveckla ekosystemtjänster

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Riksintresse totalförsvarets militära del Kabusa skjutfält (område 38): Glemmingebro ligger inom
område med särskilt behov av hinderfrihet för totalförsvarets militära del. Kommunens uppfattning är
att det inte utgör något hinder för utveckling av tätorten. Riksintresset tillgodoses genom att ny
bebyggelse inte ska överstiga 20 meters totalhöjd. Detaljplaner och/eller områdesbestämmelser ska
remitteras till Försvarsmakten.
Riksintresse för naturvård Hörupsåsen (N73): Utvecklingen för Glemmingebro föreslås utanför
riksintresseområdet. Inga av de utpekade värdena påverkas negativt eftersom utbyggnadsområdet är
beläget väster om Hörupsåsen.
Natur- och kulturmiljövärden: I den äldre delen av Glemmingebro ﬁnns en fornlämning i form av en
bytomt/gårdstomt.
Areella näringar: Utbyggnadsområdet tar jordbruksmark i anspråk, kommunen har tagit ställning för i
vilka fall utbyggnad på jordbruksmark är lämplig. Kommunens uppfattning att utbyggnadsområdet i
Glemmingebro är ett sådant fall. Detta påverkar ekosystemtjänsterna jordmånsbildning och
matförsörjning. Då det inte går att restaurera eller kompensera jordbruksmark bör hårdgjord mark
minimeras i utbyggnadsområdet genom effektiv markanvändning och genomsläppliga
markbeläggningar.
Miljö, hälsa och säkerhet: Närheten till Hörupsåsen gör att radonförhållanden måste undersökas
innan marken tas i anspråk för bebyggelse. Delar av det föreslagna utbyggnadsområdet ligger inom
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båtnadsområde för dikningsföretag samt inom ﬂödesvägar för vatten. Sandig mark i Glemmingebro
reglerar dagvatten genom inﬁltration. Att bebygga här bör kompenseras genom ytor för
dagvattenhantering. Hur området kan disponeras i förhållande till detta behöver studeras närmare vid
planläggning. Utbyggnadsområdet påverkas av buller i de delar som ligger allra närmast väg 9,
byggnader bör placeras så riktvärde för bullernivå nås. Glemmingebro ligger i närheten av
vattenskyddsområde vilket behöver beaktas vid planläggning och lovgivning. Hörupsåsen i närheten
av föreslaget utbyggnadsområde ﬁnns utpekat i översiktsplanens strukturbild för förstärkt blå- och
grönstruktur, vilket bör tas tillvara vid utveckling av Glemmingebro.
Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.
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Kåseberga

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Kåseberga
I strukturbilden pekas Kåseberga ut som en besöks- och säsongsort. Ett nytt mindre område för utveckling föreslås
i Kåseberga. Utbyggnads/utvecklingsområdet på omkring 9 hektar är tänkt att innehålla ett ﬂertal funktioner. I
markanvändningskartan preciseras kommunens intentioner med det föreslagna utvecklingsområdet i Kåseberga.
Det behövs ytor som kan användas för parkering (betecknas T), men behovet är varierande under året. För att
hantera det skiftande parkeringsbehovet mellan säsongerna bör utgångspunkten vara att hitta ett ﬂexibelt system
för parkeringen, att det ﬁnns ytor som parkeringen kan växa ut på och nyttjas när behoven är som störst, men som
övriga delar av året inte upplåts till parkering. Grönstrukturen (N) inom området behöver stärkas och kan samtidigt
fungera som ett element för att styra riktningen för ortens besökare från parkeringen genom byn till hamnen och
till Ale stenar. Inom området ﬁnns även möjlighet till utbyggnad med cirka 12 bostäder (B). Ny bebyggelse kan
endast tillkomma inom de skrafferade ytorna eftersom omkringliggande områden har mycket höga naturvärden.
Läget för bostäder binder väl ihop beﬁntlig bebyggelsestruktur och bildar ytterligare en årsring i byn. Den
nordvästra delen av utvecklingsområdet föreslås för besöksanläggningar (R), exempelvis för idrottsplaner.
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Skissen nedan visar ett möjligt förslag för utvecklingen av utpekat område i Kåseberga.
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Tillämpa även:
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse
Riktlinjer med hänsyn till översvämning och erosion längs kusten
Riktlinjer för att värna och utveckla ekosystemtjänster

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Riksintresse för kulturmiljövård Kåseberga (M:K173): Utbyggnad föreslås i de västra/nordvästra
delarna av Kåseberga, i anslutning till beﬁntligt samhälle. Utbyggnads-/ utvecklingsområdet i
Kåseberga är tänkt att innehålla ett ﬂertal funktioner och endast en mindre del är tänkt för
bostadsbebyggelse. Hela området är idag ianspråktaget för skilda ändamål, och kommunens
utpekande av området i översiktsplanen syftar till att visa på behovet att göra avvägningar mellan olika
intressen och att genom detaljplanering reglera användning, exploatering och andra
villkor. Kommunens bedömning är att den pågående markanvändningen och de olika starka
intressena i området behöver regleras genom en detaljplan. Detaljplanens syfte är att visa hur de olika
användningsområdena kan samexistera, och att införa regleringar i syfte att långsiktigt och hållbart
skydda kulturmiljö- och naturvärden i området.
Riksintresse högexploaterad kust: Kåseberga ligger inom riksintresse för kustzonen. I utredningen för
kustzonen som kommunen tagit fram framgår att några av de värden som kräver särskild hänsyn i
relation till riksintresset är det dramatiska landskapet med utblickar mot havet och över
odlingslandskapet med kyrkbyarna innanför samt Kåsebergas småskaliga och täta bebyggelsestruktur.
I de riktlinjer som dras upp i utredningen framgår också att med platsanpassad gestaltning går det att
förena en viss utbyggnad av bostadshus i anslutning till villabebyggelsen i norr. I och med att
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Kåseberga och det föreslagna utbyggnadsområdet ligger i en sänka i förhållande till landskapet runt
om, påverkas inte landskapsbilden i ett större perspektiv. Utvecklingsområdet är redan höggradigt
exploaterat för olika ändamål, och genom detaljplaneläggning är det möjligt för kommunen att skydda
omgivningen från negativ påverkan. Det är därför kommunens uppfattning att föreslagen utveckling i
Kåseberga inte innebär påtaglig skada på riksintresset. Länsstyrelsens bedömning är att föreslagen
utbyggnad inte anses utgöra en utveckling av en beﬁntlig tätort i den mening som avses i 4 kap. MB.
Riksintresse för friluftsliv kuststräckan Trelleborg-Abbekås-Sandhammaren-MälarhusenSimrishamn: Den föreslagna utvecklingen av Kåseberga bedöms inte påverka tillgängligheten för
allmänheten och det kommer fortsatt ges stora möjligheter för promenader, naturupplevelser,
vattenknutna friluftsaktiviteter och så vidare. Kommunens bedömning är att översiktsplanens
genomförande inte innebär påtaglig skada på riksintresset, utan istället kan stärka områdets kvalitéer
för friluftsliv i olika former.
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 utvecklingen. Utvecklingsområdet är beläget i närheten av åsen men anses inte ge
påtaglig skada på riksvärdet. Därmed är det kommunens uppfattning att föreslagen utveckling i
Kåseberga inte medför någon påtaglig skada på riksintresset, utan att naturvärden kan skyddas
genom reglering med detaljplan.
Riksintresse totalförsvarets militära del Kabusa skjutfält (område 38): Kåseberga ligger inom
Försvarsmaktens påverkansområde för buller och/eller annan risk, samt ett område med särskilt
behov av hinderfrihet. Kommunens uppfattning är att det är möjligt att fortsätta utveckla Kåseberga
enligt de intentioner som presenterats i översiktsplanen. Riksintresset tillgodoses genom att ny
bebyggelse inte får överstiga 20 meters totalhöjd. Detaljplaner och/eller områdesbestämmelser ska
remitteras till Försvarsmakten.
Natura 2000 art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet: Utbyggnadsområdet angränsar mot
naturvårdsområde och Natura 2000-områden. För att inte påverka dessa ekologiska värden negativt
bör träd skyddas genom planbestämmelser och marklov. Användning av mark och vatten som kan
påverka ett Natura 2000 kan kräva tillstånd. Det är därför viktigt att vid all planläggning i eller i
närheten av Natura 2000-områden göra en tidig bedömning om planen riskerar att påverka området
eller inte. Om risk för påverkan föreligger bör detta utredas vidare.
Natur- och kulturmiljövärden: I Kåseberga ﬁnns dammen Graverne med de hotade och skyddade
grodarterna lökgroda och lövgroda. För att bevara grodarternas livsmiljö krävs ett visst skyddsavstånd
till dammen vilket behöver utredas vid planläggning. En våtmark eller damm bör skapas för de
utrotningshotade grodorna. Inom området ﬁnns en spridningslänk för sandlevande djur och växter.
Det ger ett större värde att kompensera för spridningslänken på kustremsan än inom utpekat
utbyggnadsområde. I strukturbilden för förstärkt blå- och grönstruktur är ett stråk utpekat som löper
från Kåseberga och norrut till Hörupsåsen, vilket bör beaktas.
Areella näringar: Det föreslagna utbyggnadsområdet är till största del redan ianspråktaget av mark för
besöksanläggningar och parkering. Utbyggnadsområdet tar till viss del jordbruksmark i anspråk i
områdets södra del. Kommunen har tagit ställning för i vilka fall utbyggnad på jordbruksmark är
lämplig. Kommunens uppfattning är att utbyggnadsområdet i Kåseberga är ett sådant fall. Detta
påverkar ekosystemtjänsterna jordmånsbildning och matförsörjning. Då det inte går att restaurera
eller kompensera jordbruksmark bör hårdgjord mark minimeras i utbyggnadsområdet genom effektiv
markanvändning och genomsläppliga markbeläggningar.
Miljö, hälsa och säkerhet: I Kåseberga är det är framför allt hamnen och de närliggande
verksamheterna nedanför åsen som ligger i riskzonen för översvämning, våguppspolning och erosion.
Kommunens kustskyddsstrategi för Kåseberga är på kort sikt (2018-2025) att säkerställa strandlinjen,
vilket innebär att den nuvarande strandlinjen behålls genom att underhålla beﬁntliga skydd och /eller
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förstärka med mjuka eller hårda skydd. I förhållande till omgivande landskap ligger hela byn inklusive
föreslaget utbyggnadsområde i en lågpunkt i terrängen och det ﬁnns därmed en risk att det blir
negativa konsekvenser vid ett kraftigt skyfall. Inom utpekat utbyggnadsområde ﬁnns även ett
båtnadsområde. Den sandiga marken i Kåseberga reglerar dagvatten genom inﬁltration. Att bebygga
här bör kompenseras genom ytor för hantering av dagvatten. Vid framtida detaljplanering behöver
detta beaktas.
Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.
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Löderups strandbad

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Löderups strandbad
I strukturbilden pekas Löderups strandbad ut som en besöks- och säsongsort. I Löderups strandbad föreslås inget
nytt utvecklingsområde för bostäder. I Löderups strandbad ﬁnns gällande detaljplan med ﬂera outnyttjade
byggrätter som även löper ut i havet där det tidigare fanns strand. Med anledning av områdets utsatta läge med
pågående kusterosion ﬁnns ett riskområde markerat med svart streckprickad linje på markanvändningskartan som
visar område där byggrätter bör ses över. Detaljplaner inom Löderups strandbad där det ﬁnns outnyttjade
byggrätter bör upphävas. Ny bebyggelse bör istället prövas enligt plan- och bygglagen. Mindre tillbyggnader,
mindre än 50 % av beﬁntlig yta, bör kunna tillåtas på lämpliga platser.
Löderups strandbad är utsatt för erosion och strandfodring sker här. Kommunens kustskyddsstrategi för Löderups
strandbad är på kort sikt (2018-2025) att säkerställa strandlinjen. I Löderups strandbad ﬁnns förutsättningar för att
gå olika vägar i framtiden. Ett alternativ är att säkerställa kustlinjen genom att underhålla och förstärka de
beﬁntliga skydden men acceptera det faktum att stranden är borta. Ett annat alternativ är att försöka återskapa
strandmiljön genom strandfodring.
Ett sätt att utvärdera skillnaderna mellan olika alternativa strategier är genom samhällsekonomiska
kostnadsnyttoanalyser. Enligt den kostnadsnyttoanalys för Löderups strandbad som kommunen tagit fram visar
att strategin ”Underhåll av beﬁntliga skydd” är det samhällsekonomiskt mest lönsamma alternativet. Dock ligger
strandfodringsalternativet mycket nära. Strandfodringen antas inte vara lika lönsamt i Löderups Strandbad som i
Ystad Sandskog, men det framgår att det ﬁnns en stor osäkerhet i förädlingsvärdet som har skattats för turismen i
Löderups Strandbad.
Tillämpa även:
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse
Riktlinjer med hänsyn till översvämning och erosion längs kusten
Riktlinjer för att värna och utveckla ekosystemtjänster

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Natur- och kulturmiljövärden: Löderups strandbad ligger inom riksintresse högexploaterad kust samt
område med riksintresseanspråk för naturvård (N72) respektive friluftsliv kusträckan TrelleborgAbbekås-Sandhammaren-Mälarhusen-Simrishamn. Löderups strandbad ligger också inom
Försvarsmaktens påverkansområde för buller och/eller annan risk, samt ett område med särskilt
behov av hinderfrihet. Inom påverkansområdet ska samtliga plan- och lovärenden remitteras till
Försvarsmakten.
Miljö, hälsa och säkerhet: kommunen har i dagsläget ingen kunskap om grundvattensituationen.
Området är relativt säkert för översvämningar vid 100-års högvatten idag, men hotas i viss mån år
2100 då de lägst belägna husen ligger på ca 2,5 m.ö.h. och en skyddande sanddyn saknas. Erosionen
är det stora hotet från havet vid Löderups strandbad. I lov- och tillståndsprövningar ska markens
lämplighet studeras närmare och utredas i områden som är belägna under +5 meter över
havet och ligger inom ett område som riskerar att erodera bort till följd av havsnivåhöjningen och med
hänsyn till nuvarande erosionsförhållanden.
Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.
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Rögla

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Rögla
I strukturbilden ingår orten i kategorin landsbygdsby. Det ﬁnns goda möjligheter att bebygga lucktomter inom
nuvarande bebyggelseområde. Ny bebyggelse bör anpassas till beﬁntliga bebyggelseuttryck vad gäller skala,
lokalisering och material.
Tillämpa även:
Riktlinjer för byggande på landsbygden
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Natur- och kulturmiljövärden: De norra delarna av orten ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv
och inom ett område med riksintresseanspråk för naturvård (N80). Kommunens uppfattning är att
kompletteringar inom beﬁntligt bebyggelseområde inte utgör någon påverkan på riksintressena.
Miljö, hälsa och säkerhet: I närheten av Rögla ﬁnns båtnadsområden för dikningsföretag och mindre
områden med lågpunkter.
Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.
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Skårby

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Skårby
I strukturbilden ingår orten i kategorin landsbygdsby. Det ﬁnns goda möjligheter att bebygga lucktomter inom
nuvarande bebyggelseområde samt komplettera med bebyggelse längs med landsväg/bygata. Ny bebyggelse bör
anpassas till beﬁntliga bebyggelseuttryck vad gäller skala, lokalisering och material.
Tillämpa även:
Riktlinjer för byggande på landsbygden
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Natur- och kulturmiljövärden: Hela orten ligger inom område med riksintresseanspråk för
kulturmiljövård (M:K160) samt område med riksintresseanspråk för naturvård (N80), kommunens
bedömning är att det går att komplettera med bebyggelse i Skårby enligt angiven inriktning utan att
skada riksintressena. I Skårby ﬁnns en fornlämning i form av en bytomt/gårdstomt som omfattar
större delen av byn.

Miljö, hälsa och säkerhet: Delar av orten ligger inom båtnadsområde för dikningsföretag. I Skårby
ﬁnns lågpunkter som behöver beaktas. I anslutning till Skårby ligger en djurpark, i samband med
bygglov bör en riskbedömning göras för att klargöra skyddsavstånd till djurparken göras.
Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.
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Bjäresjö

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Bjäresjö
I strukturbilden ingår orten i kategorin landsbygdsby. Möjlighet till komplettering med ny bebyggelse inom byn
ﬁnns. Ny bebyggelse ska anpassas till beﬁntliga bebyggelseuttryck, i enlighet med områdesbestämmelserna för
orten med syfte att skydda kulturmiljön i byn.
Tillämpa även:
Riktlinjer för byggande på landsbygden
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Natur- och kulturmiljövärden: Bjäresjö ligger inom områden med riksintresseanspråk för
kulturmiljövård (M:K160) respektive naturvård (N79). För Bjäresjö ﬁnns områdesbestämmelser med
syfte att skydda den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Det är kommunens uppfattning är att den
utökade lovplikt som områdesbestämmelserna medför inom riksintresseområdena bör stärka
riksintressena eftersom ﬂer åtgärder blir föremål för prövning och en bedömning av hur de påverkar
riksintressena kan göras. I Bjäresjö ﬁnns ﬂera fornlämningar i form av bytomt/gårdstomt och
boplatser.
Miljö, hälsa och säkerhet: I nordöst ligger en liten del av bebyggelsen inom båtnadsområde för
dikningsföretag.

Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.

230

Rynge

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Rynge
I strukturbilden ingår orten i kategorin landsbygdsby. Det ﬁnns möjlighet att komplettera med ny bebyggelse
genom förtätning inom nuvarande bebyggelseområde. Ny bebyggelse bör anpassas till beﬁntliga
bebyggelseuttryck vad gäller skala, lokalisering och material.
Tillämpa även:

Riktlinjer för byggande på landsbygden
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter: Ystadbanan som är riksintresseanspråk för
kommunikation passerar genom Rynge. Precis norr om orten går väg E65 som också är ett
riksintresseanspråk för kommunikation. Eventuell förtätning med bostäder ska göras med hänsyn till
riksintressena.

Miljö, hälsa och säkerhet: Vid eventuell förtätning med bostäder behöver hänsyn tas till att gällande
riktvärden för buller ska klaras. Ystad- och Österlenbanan är utpekat som led för farligt gods, vilket
behöver beaktas vid lovgivning och detaljplaneläggning. Delar av orten ligger inom båtnadsområde för
dikningsföretag.
Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.
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Vallösa

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Vallösa
I strukturbilden ingår orten i kategorin landsbygdsby. Det är möjligt att komplettera varsamt, väster om Vallösa
kyrkoväg och väster om Ryngevägen, med enstaka byggnader i luckor inom samlad bybebyggelse eller genom att
bygga vidare på beﬁntlig bystruktur längs med landsväg/bygata. Ny bebyggelse bör anpassas till beﬁntliga
bebyggelseuttryck vad gäller skala, lokalisering och material.
Tillämpa även:

Riktlinjer för byggande på landsbygden
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Natur- och kulturmiljövärden: Delar av orten ligger inom riksintresse för högexploaterad kust,
kommunens uppfattning är dock att den geograﬁska avgränsningen för riksintresset ska ändras så att
detta område inte längre ingår i riksintresse kustzon. Orten tangerar också ett område med
riksintresseanspråk för naturvården (N79), ny bebyggelse föreslås inte inom detta område.
Kommunens uppfattning är att kompletteringar inom beﬁntligt bebyggelseområde inte utgör någon
påverkan på riksintresseområdets värden. Runt Vallösa ﬁnns det fornlämningar i form av
bytomt/gårdstomt.
Miljö, hälsa och säkerhet: I den norra delen av Vallösa återﬁnns båtnadsområde för dikningsföretag.
Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.
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Sjörup

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Sjörup
I strukturbilden ingår orten i kategorin landsbygdsby. Bebyggelsen kan kompletteras varsamt med enstaka
byggnader i luckor inom samlad bybebyggelse eller byggas vidare på den beﬁntliga bystrukturen längs med
landsväg/bygata. Ny bebyggelse bör anpassas till beﬁntliga bebyggelseuttryck vad gäller skala, lokalisering och
material.
Tillämpa även:
Riktlinjer för byggande på landsbygden
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Natur- och kulturmiljövärden: Orten ligger inom riksintresse för högexploaterad kust, samt område
med riksintresseanspråk för kulturmiljövården (M:K158). Kommunens bedömning är att föreslagen
inriktning med varsam komplettering inte innebär skada på riksintressena. Föreslagen inriktning
baseras på riktlinjer från kommunens utredning för kustzonen. I Sjörup ﬁnns en fornlämning i form av
en bytomt/gårdstomt som omfattar större delen av byn.
Miljö, hälsa och säkerhet: I närheten av Sjörups norra och östra del ﬁnns båtnadsområde för
dikningsföretag.
Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.
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Snårestad

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Snårestad
I strukturbilden ingår orten i kategorin landsbygdsby. Ett nytt område för utveckling på cirka 4 hektar är möjligt i
Snårestad, se skrafferad yta på markanvändningskartan. Utbyggnadsområdets storlek beror på platsens
förutsättningar, där landskapets topograﬁ och ortens kulturmiljö och bebyggelsemönster kräver ett större
planeringsområde, för att i senare skede kunna avgränsa vad som blir det exakta utbyggnadsområdet. För
utbyggnadsområdet är det speciellt viktigt att bebyggelsen lokaliseras så att det fortsatt ska ﬁnnas fria utblickar ut
mot havet och över åkerlandskapet. Inom övriga delar av orten är det möjligt att komplettera varsamt med
bebyggelse i luckor inom samlad bybebyggelse eller genom att bygga vidare på beﬁntliga bystrukturer längs med
landsväg/bygata. Ny bebyggelse bör anpassas till beﬁntliga bebyggelseuttryck vad gäller skala, lokalisering och
material. I området kring kyrkan bör det inte tillkomma någon ny bebyggelse.
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Snårestad

Tillämpa även:
Riktlinjer för byggande på landsbygden
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse
Riktlinjer för att värna och utveckla ekosystemtjänster

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Riksintresse för kulturmiljövård Sjörup - Charlottenlund - Snårestad (M:K 158): Föreslagen
bebyggelse i Snårestad blir en naturlig utbyggnad av byn och kan på så vis nyttja beﬁntlig infrastruktur.
En utbyggnad av beﬁntlig by anses inte påtagligt skada det ﬂacka slotts- och kustlandskapet som
motiveras i riksintressets beskrivning. Det krävs dock att höjdsättning i området hanteras med stor
varsamhet till landskapet och marknivåer bör behållas för att anpassa bebyggelse till backlandskapet
för att inte påtagligt skada riksintresset. I samband med planläggning bör det utredas i vilken
omfattning exploatering är möjlig för att inte riskera påtaglig skada på riksintresset. Vidare ska
planläggning föregås av en ortsanalys så att viktiga karaktärsdrag och bebyggelsemönster för
Snårestads beﬁntliga bebyggelse tillvaratas i tillkommande bebyggelse. Gestaltningen av husen bör
ske med anpassning till beﬁntlig bebyggelse vad gäller höjd, volymer och taklutningar. Inom
utbyggnadsområdet bör det också tillföras värden som är typiska för landskapet, såsom trädalléer och
dungar av stora träd. Länsstyrelsen menar att utbyggnadsområdet i Snårestad kan ligga i konﬂikt med
riksintresset. Länsstyrelsen anser att i samband med planläggning behöver det utredas i vilken
omfattning exploatering är möjlig för att inte riskera påtaglig skada på riksintresset.
Riksintresse för naturvård Bjärsjöholm – Marsvinsholmsområdet (N79): Det föreslagna
utbyggnadsområdet ligger direkt söder om riksintresseområdet. Höjdsättning i området bör hanteras
med stor varsamhet till landskapet och marknivåer bör behållas för att anpassa bebyggelse till
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backlandskapet för att inte skada riksintresset. Det är kommunens uppfattning att föreslagen
utveckling i Snårestad inte innebär påtaglig skada på riksintresset, förutsatt att landskapsformationer
bevaras. Någon risk för skada på kalkkärr eller gammal bokskog bedöms inte uppstå genom
utbyggnaden.
Riksintresse högexploaterad kust: Riksintresset för kustzonen utgör inte något hinder för utveckling
av beﬁntliga tätorter. Kommunens uppfattning är att förtätning inom orten samt utbyggnadsområdet i
Snårestads västra del är utveckling av beﬁntlig tätort. Snårestad ligger inom den västra
landsbygdsdelen av Ystads kommun, där kommunens befolkningsprognos visar att det ﬁnns en tillväxt
och ett framtida behov av bostäder. Det ﬁnns också få utbyggnadsområden i den västra delen av
kommunen, och hänsyn behöver tas till behovet att få bo kvar i sin hembygd och
närmiljö. Länsstyrelsens bedömning är att föreslagen utbyggnad inte anses utgöra en utveckling av en
beﬁntlig tätort i den mening som avses i 4 kap. MB.
Natur- och kulturmiljövärden: Snårestad ligger inom område med landskapsbildsskydd. Kommunens
bedömning är utveckling av Snårestad går att göra utan att påtagligt skada landskapsbilden.
Höjdsättning i området bör hanteras med stor varsamhet om landskapet och tomter bör inte
terrasseras utan marknivå och terrängform bör behållas. För utbyggnadsområdet är det speciellt
viktigt att bebyggelsen lokaliseras så att det fortsatt ska ﬁnns fria utblickar ut mot havet och över
åkerlandskapet. Kommande planarbete i Snårestad bör inledas med fördjupade analyser av
bebyggelsemönster och siktlinjer. Analysen bör sedan vara vägledande för den fortsatta
detaljplaneringen. I Snårestad ﬁnns en fornlämning i form av en bytomt/gårdstomt som omfattar
större delen av byn, vilket bör beaktas i kommande planarbete.
Miljö, hälsa och säkerhet: I närheten av utpekat utbyggnadsområde ﬁnns båtnadsområde för
dikningsföretag. Strax söder om utvecklingsområdet ﬁnns en lågpunkt i terrängen. Vid framtida
detaljplanering bör dessa förutsättningar utredas inom föreslaget utbyggnadsområde. Ny bebyggelse
behöver planeras utifrån att inte skapa barriärer för den naturliga avrinningen som sker idag.
Snårestad ingår i ett område med risk för höga halter av radon, vilket behöver studeras vidare vid
planläggning.
Areella näringar: Utbyggnadsområdet tar jordbruksmark i anspråk. Kommunen har tagit ställning för i
vilka fall utbyggnad på jordbruksmark är lämplig. Kommunens uppfattning att utbyggnadsområdet i
Snårestad är ett sådant fall då det bidrar till bostadsförsörjningen och utvecklingen av en beﬁntlig
tätort, vilket är väsentliga samhällsintressen. Detta påverkar ekosystemtjänsterna jordmånsbildning
och matförsörjning. Då det inte går att restaurera eller kompensera jordbruksmark bör hårdgjord
mark minimeras i utbyggnadsområdet genom effektiv markanvändning och genomsläppliga
markbeläggningar.
Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.
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Svenstorp - Stora Köpinge

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Svenstorp – Stora Köpinge
I strukturbilden ingår orterna i kategorin landsbygdsby. Två nya områden på sammanlagt omkring 18 hektar är
möjliga för utveckling av bostäder, se skrafferad yta på kartan. Utbyggnadsområdena planläggs om det bedöms
nödvändigt. Inom övriga delar av orterna är det möjligt att komplettera med bebyggelse genom förtätning. Läget
intill Nybroån ställer stora krav på utformning och lokalisering av ny bebyggelse med hänsyn till naturmiljön. Ny
bebyggelse bör anpassas till beﬁntliga bebyggelseuttryck vad gäller skala, lokalisering och material. I området
mellan kyrkan och nya kyrkogården i Stora Köpinge bör det dock inte tillkomma någon bebyggelse.
Svenstorp är en ort som ligger både i Tomelilla och Ystads kommun. Då merparten av invånarna bor i Ystads
kommun tar Ystads kommun på sig ansvaret för allmänna nyttigheter för byn.
Tillämpa även:
Riktlinjer för byggande på landsbygden
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse
Riktlinjer för värna och utveckla ekosystemtjänster
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Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Riksintresse för kulturmiljövård Högestad - Stora Köpinge (M:K166): Området kring Stora Köpinge
och Svenstorp är rikt på fornlämningar. I stora delar av Stora Köpinge ﬁnns fornlämningar i form av
bytomt/gårdstomt och boplatser. Kulturmiljöutredning med fokus på förhistoriska lämningar i
dalgången ska göras i tidigt detaljplaneskede. Vid detaljplaneläggning i Svenstorp bör inverkan på
landskapsbilden över Nybroåns dalgång och läsbarheten av Svenstorps kvarn samt Svenstorps villa
utredas, vilka står som uttryck för riksintresset. Det är kommunens uppfattning att om ny bebyggelse
föregås av kulturmiljöutredning och analys av påverkan på landskapsbilden kan föreslagen utveckling i
Svenstorp och Stora Köpinge hanteras utan risk för påtaglig skada på riksintresset.
Riksintresse för naturvården Sjöbo Ora – Fyledalen – Nybroån med biﬂöden (N75): Kommunens
bedömning är att de beskrivna riksvärdena för riksintresset inte påverkas av utbyggnadsområdena
och att ett genomförande av översiktsplanen inte innebär någon påtaglig skada på
riksintresseområdet. Utbyggnadsområdena ligger utanför strandskyddsområdet.
Riksintresse högexploaterad kust: Delar av Stora Köpinge ligger inom riksintresse för kustzonen.
Riksintresset utgör inte något hinder för utveckling av beﬁntliga tätorter. Utbyggnadsområdet i Stora
Köpinge knyter samman utvecklingen av Köpingebro och Stora Köpinge, och är en naturlig del av
tätortsutvecklingen. Kommunens uppfattning är att förtätning inom orten är utveckling av beﬁntlig
tätort och att förtätningen kan ske utan påtaglig skada på riksintresset. Utbyggnadsområdena ligger
också avskurna från kustområdet genom annan bebyggelse, vägar och järnväg. Länsstyrelsens
bedömning är att föreslagen utbyggnad inte anses utgöra en utveckling av en beﬁntlig tätort i den
mening som avses i 4 kap. MB.
Riksintresse totalförsvarets militära del Kabusa skjutfält (område 38): Svenstorp och Stora Köpinge
ligger inom område med särskilt behov av hinderfrihet för totalförsvarets militära del. Kommunens
uppfattning är att det inte utgör något hinder för utveckling av tätorten. Riksintresset tillgodoses
genom att ny bebyggelse inte ska överstiga 20 meters totalhöjd. Detaljplaner och/eller
områdesbestämmelser ska remitteras till Försvarsmakten.
Natur- och kulturmiljövärden: Kring Nybroån gäller strandskydd. Strandskyddet vid Nybroån är rörligt
och gränsen ﬂyttas med växlande medelvattenstånd. När havsnivån höjs, höjs även vattenståndet i
åarna. Nybroån är utpekat i översiktsplanens strukturbild som behov av förstärkt blå- och
grönstruktur, vilket bör beaktas vid utveckling av Stora Köpinge och Svenstorp. Allmänhetens
tillgänglighet till ån och förutsättningarna för djur- och växtliv kan förbättras och säkerställas vid en
planläggning av området.
Areella näringar: Utbyggnadsområdena tar jordbruksmark i anspråk. Kommunen har tagit ställning för
i vilka fall utbyggnad på jordbruksmark är lämplig. Kommunens uppfattning att utbyggnadsområdena i
Stora Köpinge och Svenstorp är sådana fall då de bidrar till bostadsförsörjningen och utvecklingen av
en beﬁntlig tätort, vilket är väsentliga samhällsintressen. Detta påverkar ekosystemtjänsterna
jordmånsbildning och matförsörjning. Då det inte går att restaurera eller kompensera jordbruksmark
bör hårdgjord mark minimeras i utbyggnadsområdet genom effektiv markanvändning och
genomsläppliga markbeläggningar. Områdena är också mindre brukningsvärda då de är avskurna från
större jordbruksområden och svåra att bruka effektivt med moderna jordbruksmaskiner.
Miljö, hälsa och säkerhet: Utbyggnadsområdena påverkas inte av buller från järnvägstraﬁken. Ystadoch Österlenbanan är utpekat som led för farligt gods, vilket behöver beaktas vid lovgivning och
detaljplaneläggning. Svenstorp och Stora Köpinge är ett område i kommunen med höga halter av
radon i marken. Inom det utpekade utbyggnadsområdet i Stora Köpinge ﬁnns naturliga avrinningsytor
som behöver beaktas vid en framtida planläggning av området. Sandig mark i området reglerar
dagvatten genom inﬁltration. Att bebygga här bör kompenseras genom ytor för dagvattenhantering.
Även närheten av ett potentiell förorenat område i Svenstorp, en nedlagd bensinstation, bör
uppmärksammas vid detaljplanering.
243

Ingelstorp

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Ingelstorp
I strukturbilden ingår orten i kategorin landsbygdsby. Möjlighet till komplettering med ny bebyggelse ﬁnns. Ny
bebyggelse ska anpassas till beﬁntliga bebyggelseuttryck, i enlighet med områdesbestämmelserna för orten med
syfte att skydda kulturmiljön i byn.
Tillämpa även:

Riktlinjer för byggande på landsbygden
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Natur- och kulturmiljövärden: Hela orten ligger inom område med riksintresseanspråk för
kulturmiljövård (M:K174). Delar av orten ligger även inom riksintresse för högexploaterad kust.
Kommunen har nyligen antagit områdesbestämmelser som bland annat omfattar Ingelstorp med
syfte att skydda kulturmiljön. Det är kommunens uppfattning att den utökade lovplikt som
områdesbestämmelserna medför inom riksintresseområden bör stärka riksintressena eftersom ﬂer
åtgärder blir föremål för prövning och en bedömning av hur de påverkar riksintresset kan göras. I
Ingelstorp ﬁnns en fornlämning i form av en bytomt/gårdstomt som omfattar större delen av byn.
Kring Tuvebäcken söder om orten gäller strandskydd.
Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter: Ingelstorp ligger inom Försvarsmaktens
påverkansområde för buller och/eller annan risk, samt ett område med särskilt behov av hinderfrihet.
För Ingelstorp ﬁnns områdesbestämmelser som syftar till att säkra riksintresse för totalförsvaret
militära del inom regleringsområdet.
Miljö, hälsa och säkerhet: Delar av orten ligger inom båtnadsområde för dikningsföretag
Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.
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Hedvigsdal

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Hedvigsdal
I strukturbilden ingår orten i kategorin landsbygdsby. Möjlighet till komplettering med ny bebyggelse ﬁnns. Ny
bebyggelse ska anpassas till beﬁntliga bebyggelseuttryck vad gäller skala, lokalisering och material.
Tillämpa även:

Riktlinjer för byggande på landsbygden
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Natur- och kulturmiljövärden: Stora delar av orten ligger inom område med riksintresseanspråk för
naturvård (N73), den södr a delen av orten tangerar också ett område med riksintresseanspråk för
kulturmiljövård (M174). Kommunens bedömning är att k omplettering inom orten inte innebär skada
på riksintressena. I Hedvigsdal ﬁnns en fornlämning i form av en bytomt/gårdstomt som omfattar
större delen av byn.
Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter: Hedvigsdal ligger inom område med särskilt behov
av hinderfrihet för totalförsvaret. Kommunens uppfattning är att det inte utgör något hinder för
kompletteringar inom orten. Detaljplaner och/eller områdesbestämmelser ska remitteras till
Försvarsmakten.
Miljö, hälsa och säkerhet: Med tanke på närheten till Hörupsåsen måste radonförekomsten
undersökas innan marken tas i anspråk för ny bebyggelse. Stora delar av orten ligger inom
båtnadsområde för dikningsföretag

Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.
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Knickarp

Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N …
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Inriktning för Knickarp
Knickarp är en ort som ligger både i Sjöbo och Ystads kommun. Då merparten av invånarna bor i Sjöbo kommun
ser Ystads kommun att Sjöbo har ansvaret för allmänna nyttigheter för byn.
Möjlighet till mindre kompletteringar av beﬁntlig bebyggelse ﬁnns. Ny bebyggelse ska anpassas till beﬁntliga
bebyggelseuttryck vad gäller skala, lokalisering och material.
Tillämpa även:
Riktlinjer för byggande på landsbygden

Att ta hänsyn till vid utveckling av orten
Natur- och kulturmiljövärden: Knickarp ligger inom område med riksintresseanspråk för naturvård
(N80) och inom riksintresse för rörligt friluftsliv. Kommunens uppfattning är att kompletteringar inom
beﬁntligt bebyggelseområde inte utgör någon påverkan på riksintressena.
Mer information om ovanstående ﬁnns i kapitlet Användning under avsnitten Riksintressen och förutsättningar
samt Riktlinjer.

249

Vägledning Verksamheter

Transporter

Riskområden

Verksamheter

Transporter och
infrastruktur

Riskområden

Verksamheter

Vandringsled beﬁntlig
Väg - beﬁntlig
Väg - ny eller
förändrad
Järnväg - beﬁntlig

Beﬁntlig
Planerad

Stadsbygd
Stadsbygd och
tätortsområde
Planerad

Transport
Traﬁklösning - ny
eller förändrad

Landsbygd
Landsbygd Beﬁntlig

Beﬁntlig

E - Teknisk
anläggning Beﬁntlig

Cykelväg - planerad
Cykelväg - beﬁntlig

Landsbygd

Grönstruktur

O - Tillfällig vistelse
Beﬁntlig

Grönstruktur
Grönstråk
Vattenstråk

A - Energiproduktion
Planerad
X - Elledning
Planerad

Grönstruktur
Beﬁntlig
Planerad
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U. Grustäkter
I Ystads kommun ﬁnns idag en grustäkt i drift, vid Bergsjöholm/Bjäresjö, och ﬂera vilande. Vid förfrågningar om
bostadsbebyggelse i närheten av täkterna behöver störningar och eventuella skyddsavstånd beaktas.

Ö. Militärt skjutområde
Försvarsmakten har ett militärt skjutområde vid Kabusa. Området är också utpekat som ett riksintresseanspråk för
totalförsvarets militära del. Vissa delar av marken används tidvis för bete. Marken är, med undantag för de tillfällen
då skjutning pågår, tillgänglig för allmänheten. Utöver området för riksintresset ﬁnns ett påverkansområde och ett
område med särskilt behov av hinderfrihet, dessa områden redovisas i avsnittet Totalförsvarets militära del. Inom
påverkansområdet ska samtliga plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten.

J. Utredningsområde för verksamheter
I kommunen saknas mark för verksamheter för att kunna täcka ett framtida behov. Ett utredningsområde för
verksamheter (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)föreslås därför längs väg 19 mellan Öja och Stora
Herrestad. Stråket mellan orterna är även utpekat som ett av kommunens prioriterade utvecklingsstråk i
strukturbilden. Längs stråket ﬁnns det goda förbindelser med expressbuss, gång- och cykelväg och riksväg av hög
standard. Utredningsområdets närhet till stora arbetsplatser, offentlig service och kommersiell service skapar goda
förutsättningar att etablera verksamheter inom området. Inom översiktsplanens planperiod kan kommunen
utreda markens lämplighet för etablering av ytkrävande verksamheter med stora markanspråk. Viktiga aspekter att
beakta i det fortsatta utredningsarbetet är att området ligger inom ett av kommunens vattenskyddsområden för
grundvattentäkt vilket medför krav på verksamhetsområdets påverkan.
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Vägledning Transporter och infrastruktur

Transporter

Riskområden

Landsbygd

Transporter och
infrastruktur

Riskområden

Landsbygd

Vandringsled beﬁntlig
Väg - beﬁntlig
Väg - ny eller
förändrad
Järnväg - beﬁntlig

Landsbygd Beﬁntlig
Stadsbygd

E - Teknisk
anläggning Beﬁntlig

Stadsbygd och
tätortsområde

O - Tillfällig vistelse
Beﬁntlig

Planerad

A - Energiproduktion
Planerad

Beﬁntlig

Cykelväg - planerad
Cykelväg - beﬁntlig
Transport
Traﬁklösning - ny
eller förändrad

X - Elledning
Planerad

Verksamheter
Verksamheter
Beﬁntlig
Planerad

De vägar, järnvägssträckningar, sjöfart samt cykelvägar och vandringsleder som är av särskild betydelse för
transportsystemet lyfts fram här. De nya vägar som pekas ut i kartorna ska ses som schematiska dragningar och
anger inte exakta placeringar.

Järnvägstraﬁk
252

Ystad-Österlenbanan (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Ystad-Österlenbanan är i strukturbilden utpekad som ett huvudstråk inom aspekten transportsamband. Stråket
Ystad–Österlenbanan är ett betydelsefullt stråk för att binda samman den östra delen av Skåne med den västra.
Tillväxtmotorn Malmö förbinds med den regionala kärnan Ystad genom den viktiga Ystadbanan. Österlenbanan
förbinder Simrishamn med Ystad och vidare mot västra Skåne och Köpenhamn. Sträckan utgör en del av
de regionalt prioriterade stråk för kollektivtraﬁk och gods. Det råder idag kapacitetsbrist och störningar som
påverkar robustheten och punktligheten på banan. Region Skåne har planer på att utöka traﬁkeringen, vilket
kräver en ökad robusthet och pålitlighet i systemet.
Ystad-Österlenbanans trimningsåtgärder ﬁnns angivna i Regional transportinfrastrukturplan för Skåne och
Nationell plan för transportsystemet år 2018-2029. Åtgärderna innefattar plattformsförlängningar, signalåtgärder,
utbyte av växlar samt kurvrätning. Åtgärderna samﬁnansieras med den nationella planen och RTI-planen. Alla
åtgärder inom trimningspaketet beräknas vara klara år 2021.
Åtgärdsvalsstudien för Ystad-Österlenbanan lyfter fram åtgärder och insatser som behövs på kort, medellång och
lång sikt för att utveckla banan avseende robusthet, kortare resetider och ökad turtäthet. På längre sikt kan det
innebära att dubbelspår anläggs på sträckan Malmö – Ystad. Utrymme för breddning av järnvägen behöver därför
tas i beaktande vid eventuell planläggning eller bygglovsprövning. Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett
område på 30 meter från järnvägen, (räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen.
Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering,
garage och förråd, kan dock ﬁnnas inom 30 meter från spårmitt. Traﬁkverket tillämpar ett generellt
säkerhetsavstånd på 30 meter från järnvägen för ny bebyggelse. All byggnation inom detta avstånd ska samrådas
med Traﬁkverket.
Stationerna inom kommunen behöver byggas om med förlängda perronger för att klara längre tågsätt. Vidare
behöver stationerna förbättras som bytespunkter mellan olika traﬁkslag, exempelvis genom pendelparkeringar
och tillgänglighetsåtgärder. Kommunen kommer att ge företräde för dessa åtgärder vid konﬂikter med annan
markanvändning och med enskilda intressen.
Ystad-Österlenbanan är även utpekad som riksintresse för kommunikation. Kommunen menar att ovanstående
ställningstagande stärker riksintresset.

Vägnät
Väg E65
Väg E65 (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) är i strukturbilden utpekad som ett huvudstråk inom
aspekten transportsamband. Förbättringsåtgärder för E65 ﬁnns planerat för genomförande för sträckan BörringeSvedala. För fortsatt utveckling och tillväxt i regionen och för att säkra funktionell, kapacitetsstark och traﬁksäker
E65 vill kommunen att en åtgärdsvalsstudie genomförs för sträckan Börringe - Ystad hamn.
För att möjliggöra en utökad kapacitet behöver kommunen i den fortsatta planeringen lämna utrymme för en
breddning av vägen. Vilket ska beaktas vid eventuell planläggning eller bygglovsprövning inom ett område av 50
meter från vägen. Ny bebyggelse längs med eller i närheten av vägen får inte försämra förutsättningarna för
person-, gods- och kollektiva resor. Ny bebyggelse behöver lokaliseras och utformas med hänsyn till buller och risk
i förhållande till transport av farligt gods.
Väg E65 är även utpekad som riksintresse för kommunikation. Kommunen menar att ovanstående
ställningstagande stärker riksintresset.
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Riksväg 13
Vägen är i strukturbilden utpekad som ett huvudstråk inom aspekten transportsamband och ingår enligt
Traﬁkverket i det funktionellt prioriterade vägnätet samt är utpekad som ett regionalt viktigt stråk för
kollektivtraﬁk. Ny bebyggelse längs med eller i närheten av vägen får inte försämra förutsättningarna för
person-, gods- och kollektiva resor. Ny bebyggelse behöver lokaliseras och utformas med hänsyn till buller och risk
i förhållande till transport av farligt gods. Detta behöver hanteras vid detaljplanering eller bygglovsprövning.
Byggnadsfritt avstånd på 30 meter ska hållas för ny bebyggelse vid väg 13. Inom orten Sövestad vill kommunen att
en åtgärdsvalsstudie ska tas fram som studerar aspekterna hälsa, trygghet och säkerhet. Det pågår ett arbete med
en åtgärdsvalsstudie längs väg 13 för att skapa säkra viltpassager på sträckan som är hårt drabbad av viltolyckor.
Väg 13 är även utpekad som riksintresse för kommunikation.

Riksväg 19
Vägen är i strukturbilden utpekad som ett huvudstråk inom aspekten transportsamband. Den ingår i det
funktionellt prioriterade vägnätet enligt Traﬁkverket. Ny bebyggelse längs med eller i närheten av vägen får inte
försämra förutsättningarna för person-, gods- och kollektiva resor. Ny bebyggelse behöver lokaliseras och
utformas med hänsyn till buller och risk i förhållande till transport av farligt gods. Detta behöver hanteras vid
detaljplanering eller bygglovsprövning. Byggnadsfritt avstånd på 30 meter ska hållas för ny bebyggelse vid väg 19.
Väg 19 är även utpekad som riksintresse för kommunikation. Kommunen menar att ovanstående
ställningstagande stärker riksintresset.

Riksväg 9
Vägen är i strukturbilden utpekad som ett sekundärstråk inom aspekten transportsamband och ingår enligt
Traﬁkverket i det funktionellt prioriterade vägnätet samt är även utpekad som ett regionalt viktigt stråk för
kollektivtraﬁk. I strukturbilden lyfts också behovet av att utveckla och stärka kopplingen mellan väg 9 och väg 19.
En viktig del i detta är att Kabusakorset byggs om för att klara beﬁntlig och framtida traﬁk.
En åtgärdsvalsstudie har tagits fram för delar av väg 9. Studien rekommenderar bland annat en standardhöjning av
beﬁntlig gång- och cykelväg med fokus på traﬁksäkerhet, trygghet och framkomlighet för gång- och
cykeltraﬁkanter. Förutom de positiva nyttorna för gång- och cykeltraﬁkanter skulle standardhöjningen även bidra
till en mer trygg och framkomlig väg då ytan där bilister idag felaktigt parkerar försvinner. Fler säkra passager för
att korsa väg 9 behöver anläggas och för att minska risken för olyckor och öka framkomlighet behöver inoch utpassager säkras. Studien rekommenderar även en ombyggnation av Kabusakorset. Utrymme för ombyggnad
av Kabusakorset behöver tas i beaktande vid eventuell bygglovsprövning. Byggnadsfritt avstånd på 30 meter ska
hållas för ny bebyggelse vid väg 9.
I västra delen av kommunen går väg 9 mycket nära havet. För närvarande pågår arbetet med en åtgärdssvalstudie
tillsammans med sydkustkommunerna och Traﬁkverket. Åtgärdsvalsstudiens syfte att undersöka hur vägområdet
kan klimatanpassas och i framtiden säkras för erosion och stigande havsnivåer.

Stärkt koppling mellan väg 19 och väg 9 (Karlsfältsvägen – Fallenbjärsvägen – Tingshögsvägen)
För att avlasta väg 9, främst sommartid, förslår kommunen att stråket stärks (länken är endast tillgänglig i
onlineberättelsen). En åtgärdsvalsstudie har tagits fram för att analysera framtida åtgärder för sträckan.

Väg 1022, Östra Kustvägen
Det så kallade Kabusa-korset (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen), som delar riksväg 9 norrut med
Östra Kustvägen österut, behöver byggas om för att klara beﬁntlig och framtida traﬁkbelastning, se vägledande
text för riksväg 9.
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Väg 1017, Österlenvägen
Det ﬁnns brister i vägnätet, framför allt genom byarna och vid besöksmål som ligger på sträckan. Vägen
behöver en allmän höjning av standard samt traﬁksäkerhetsåtgärder för de oskyddade traﬁkanterna. Åtgärder
behöver framför allt göras genom byarna för att underlätta för invånarna att röra sig säkert i traﬁken. Hållplatser
för kollektivtraﬁken behöver säkerhetshöjande åtgärder för att öka trygghet och säkerhet för resenärer.
Vägen har betydelse som ett sammanbindande stråk mellan Ystad och orterna Ingelstorp, Valleberga, Löderup och
Hagestad, mot Borrby, och är mycket traﬁkerad främst under sommarsäsongen.

Väg 740, Gamla Lundavägen
Traﬁksäkerhetsåtgärder behövs längs vägen och genom byarna för att öka tryggheten för de oskyddade
traﬁkanterna som går eller cyklar längs vägen. Hållplatser för kollektivtraﬁken kan behöva åtgärder för att ökad
trygghet och säkerhet.

Ryngevägen – Snårestadsvägen – Östra Balkåkravägen
Traﬁksäkerhetsåtgärder behövs längs vägen och genom byarna för att öka tryggheten för de oskyddade
traﬁkanterna som går eller cyklar längs vägen. Hållplatser för kollektivtraﬁken kan behöva åtgärder för att
öka trygghet och säkerhet.

Sjöfart (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Farled 237
Inloppet till Ystad är av farledsklass 1, allmän farled. Skyddad höjd: 65 meter och skyddat djup: 8 meter.
Farleden är nödvändig för Ystads hamns funktion.

Farled 18
Falsterborev - Bornholmsgattet är av farledsklass 1. Skyddad höjd: 75 meter och skyddat djup: 10 meter.
Farleden utgör ett viktigt stråk för sjöfarten längs Skånes sydkust.

Farled 23
Sträckan Ystad - Sassnitz är av farledklass 2, TEN-T A. Skyddad höjd: 65 meter och skyddat djup: 19 meter.
Farleden utgör ett viktigt stråk för sjöfarten.

Cykelvägar
Sydkustleden är en 26 mil lång nationell cykelled som går mellan Helsingborg och Simrishamn. Sydkustleden
passerar Ystads kommun och har en temporär sträckning mellan Hammar och Skillinge. Utredning pågår om den
permanenta sträckan, där beslut ska tas om cykelvägen ska gå söder eller norr om Östra Kustvägen.
Markanvändningskartan visar endast en illustration.
Löderup - Löderups strandbad - Stråket är enligt Cykelvägplan för Skåne 2018-2029, planerat att genomföras
2024-2026.
Köpingebro - Stora Köpinge - Stråket är enligt Cykelvägplan för Skåne 2018-2029 planerat att genomföras 20272029.
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Vandringsled
Skåneleden är en vandringsled som ingår i ett regionalt nät av vandringsleder och som går genom Ystads
kommun. Delar av Nord till Sydleden sträcker sig från Snogeholm över Krageholm - Bergsjöholm till Ystad. Från
Ystad rakt österut längs hela kusten sträcker sig sedan Österlenleden. Från Mälarhusen fortsätter leden längs
kusten i Simrishamns kommun vidare norrut upp mot Haväng. Vandringslederna markeras med orangemålade
ringar runt träd och stolpar. Skåneleden är en viktig tillgång för bland annat rekreation, turism och grönstruktur.
Genom service kring lederna bidrar de till ett starkare lokalt näringsliv och en levande landsbygd. En fortsatt
utveckling av leder bidrar till att stärka kommunen som turistdestination och till ett aktivt, rörligt friluftsliv.
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Vägledning Landsbygd

Transporter

Riskområden

Verksamheter

Transporter och
infrastruktur

Riskområden

Verksamheter

Vandringsled beﬁntlig
Väg - beﬁntlig
Väg - ny eller
förändrad
Järnväg - beﬁntlig

Beﬁntlig
Stadsbygd
Stadsbygd och
tätortsområde
Planerad
Beﬁntlig

Cykelväg - planerad
Cykelväg - beﬁntlig
Transport
Traﬁklösning - ny
eller förändrad

Grönstruktur
Grönstruktur
Grönstråk
Vattenstråk
Grönstruktur
Beﬁntlig

Planerad
Landsbygd
Landsbygd
Landsbygd Beﬁntlig
E - Teknisk
anläggning Beﬁntlig
O - Tillfällig vistelse
Beﬁntlig
A - Energiproduktion
Planerad
X - Elledning
Planerad

Planerad

Områden som ytmässigt främst används för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter, men
där också bostadsbebyggelse, obrukad mark, tekniska anläggningar,
energiproduktion och camping kan
257

förekomma.
Tillämpa:
Riktlinjer för byggande på landsbygden
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö
Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse
Riktlinjer med hänsyn till översvämning och erosion längs kusten
Riktlinjer för att värna kultur- och naturmiljövärden i kustzonen

O - Tillfällig vistelse
Vid eventuell utveckling av campingen här (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)behöver

traﬁkutveckling, VA och hänsyn till kringliggande bostäder beaktas.

A - Energiproduktion
De utpekade ytorna för energiproduktion baseras dels på Vindkraftsplanen som år 2011 antogs som ett tillägg till
Översiktsplan 2005, och dels på ett förslag om att anlägga solcellspark. Ytorna för vindkraftsutveckling är
lokaliserade kring Sövestad och Glemmingebro och ytan för solkraftsutveckling är lokaliserad öster om Svarte. Alla
tillstånd och bygglov som rör vindkraftverk ska remitteras till Traﬁkverket för yttrande. Hela landets yta är
samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse. Det
innebär att alla ärenden avseende höga objekt ska skickas på remiss till Försvarsmakten.

Vindkraft
På kartan redovisas de områden som avgränsas av allmänna intressen och buffertzoner. Vid etablering ska olika
intressen vägas mot varandra. Nya vindkraftverk bör i första hand få en förankring i beﬁntliga landskapsstrukturer,
exempelvis ägogränser. I de fall verken sprids över en större yta bör man tänka på att geometriska formationer i
många fall upplevs som mer harmoniska.
Ystads kommun har många äldre vindkraftetableringar med lägre effekt än moderna turbiner. Kommunen är
positiv till generationsbyte, så kallad "repowering", av de äldre vindkraftverken. Ett generationsbyte skulle kunna
mildra kommunens effektbehov genom att öka den lokala elproduktionen. De beﬁntliga vindkraftetableringarna
ﬁnns i goda vindlägen, lokaliserade i grupp vilket sannolikt ger goda möjligheter för ett generationsbyte.
Sövestad (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
I denna landskapstyp rekommenderas att verken inte görs högre än 100 meter. En vindkraftsetablering bör göras
med grupper om 3-5 verk, placerade så nära varandra som är tekniskt och praktiskt möjligt. Inom detta område är
det också väsentligt att medvetet förhålla sig till beﬁntliga vindkraftverk. Exempel på högre byggnadsverk är
Bromma och Sövestads kyrkor. De är dock förhållandevis låga och de behöver därför inte ha ett större visuellt
buffertavstånd än det som redan redovisats i vindkraftsplanen. I samband med eventuell utbyggnad av vindkraft
ska landskapsanalys och visualiseringar utföras.
Inom detta område ﬁnns inga omedelbara konﬂikter med bostäder, riksintressen eller andra skyddsvärda kultur-,
frilufts- eller naturvärden. Landskapsbilden är dock känslig och bör utredas vidare tillsammans med andra
eventuella miljökonsekvenser för människors hälsa eller andra miljöintressen i den närmsta omgivningen. Delar av
området ligger i anslutning till gravhögar. Gravhögarnas fornlämningsområden är inte deﬁnierade. Vid en
vindkraftsutbyggnad i deras närhet ska samråd ske med Länsstyrelsen. I området ﬁnns viktiga
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grundvattentillgångar. Vid etablering av vindkraft behöver hänsyn tas för att inte påverka grundvattenresursen
negativt vid grundläggning.
Försvarsmaktens bedömning är att området för vindkraftsetablering kan komma att påtagligt skada riksintressen
för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess (enligt OSL 15 kap 2§). Inför en eventuell etablering
måste en förfrågan ställas till myndigheten för att säkerställa att ingen risk för skada på riksintresse som omfattas
av sekretess förekommer.

Glemmingebro – Södra Spjutstorp (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
I denna landskapstyp rekommenderas att verken inte görs högre än 150 meter. Avståndet till Glemmingebro kyrka
är tillräckligt ur landskapsupplevelsesynpunkt. I samband med eventuell utbyggnad av vindkraft ska
landskapsanalys och visualiseringar utföras. Grannkommunerna Tomelilla och Simrishamn ska vara
remissinstanser vid samråd avseende vindkraft i detta område på grund av närheten till kommungränsen. En
vindkraftsetablering bör göras med grupper om 3-5 verk, placerade så nära varandra som är tekniskt och praktiskt
möjligt.
Inom detta område ﬁnns inga omedelbara konﬂikter med bostäder, riksintressen eller andra skyddsvärda kultur-,
frilufts- eller naturvärden. Landskapsbilden är dock känslig och bör utredas vidare tillsammans med andra
eventuella miljökonsekvenser för människors hälsa eller andra miljöintressen i den närmsta omgivningen. Delar av
området ligger i anslutning till gravhögar. Gravhögarnas fornlämningsområden är inte deﬁnierade. Vid en
vindkraftsutbyggnad i deras närhet ska samråd ske med Länsstyrelsen.
Försvarsmaktens bedömning är att området för vindkraftsetablering kan komma att påtagligt skada riksintressen
för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess (enligt OSL 15 kap 2§). Inför en eventuell etablering
måste en förfrågan ställas till myndigheten för att säkerställa att ingen risk för skada på riksintresse som omfattas
av sekretess förekommer.

Solkraft
Svarte (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Området pekas ut för energiproduktion från solceller. En solcellspark omfattas inte av krav på detaljplan eller
bygglov men behöver samrådas med länsstyrelsen och miljöförbundet samt Traﬁkverket i ett tidigt skede.
Anläggningen kan kräva tillstånd enligt väglagen.
Kommunens bedömning är att solcellsparkens lokalisering mellan väg 9 och järnvägen bedöms påverka
landskapsbilden lokalt och främst för de som rör sig längs vägen och järnvägen. Kontakten från landskapet norr
om solcellsparken och till havet i söder bedöms inte påverkas av den föreslagna solcellsparken.
Länsstyrelsen kan inte utesluta att föreslagen solcellspark kan innebära påtaglig skada på riksintresse Bjärsjöholm
- Balkåkra - Skårby [M160], och frågan behöver utredas ytterligare i samband med 12:6-samråd med Länsstyrelsen.
Bakgrunden är att det mellan Ystadbanan och väg 9 ligger ett pärlband av kända fornlämningar, gravfält, boplatser
och gravhögar. Denna förhistoriska bruknings- och bosättningskontinuitet är en del av motivet för riksintresse
Bjärsjöholm - Balkåkra - Skårby [M160].

E - Teknisk anläggning
Den tekniska anläggningen utgörs av Sövestads reningsverk (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen). År
2017 beslutades att att reningsverket ska upprustas i enlighet med i kommunens vattenplan.
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X - Elledning
Hansa PowerBridge (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Området utgörs av en dragningskorridor som utpekats för den nya elförbindelsen Hansa PowerBridge mellan
Hurva i Hörby Kommun och Güstrow i Tyskland. Dragningskorridoren som visas på markanvändningskartan är inte
slutgiltig, mindre ändringar kan fortfarande göras.
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Vägledning Grönstruktur

Transporter

Riskområden

Verksamheter

Transporter och
infrastruktur

Riskområden

Verksamheter

Vandringsled beﬁntlig
Väg - beﬁntlig
Väg - ny eller
förändrad
Järnväg - beﬁntlig

Beﬁntlig
Stadsbygd
Stadsbygd och
tätortsområde
Planerad
Beﬁntlig

Cykelväg - planerad
Cykelväg - beﬁntlig
Transport
Traﬁklösning - ny
eller förändrad

Grönstruktur
Grönstruktur
Grönstråk
Vattenstråk
Grönstruktur
Beﬁntlig

Planerad
Landsbygd
Landsbygd
Landsbygd Beﬁntlig
E - Teknisk
anläggning Beﬁntlig
O - Tillfällig vistelse
Beﬁntlig
A - Energiproduktion
Planerad
X - Elledning
Planerad

Planerad

Här utpekas områden med stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden, och där natur- och landskapsvård bör
vara överordnad annan mark- och vattenanvändning. Dessa
områden är viktiga att bevara och jord- och skogsbruk
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och andra näringar bör bedrivas på sätt som är förenligt med natur- och landskapsvårdens intressen.

Nytt område för grönstruktur
Väster om tätorten Ystad föreslås ett nytt område för grönstruktur (länken är endast tillgänglig i
onlineberättelsen) för att stärka de gröna kopplingarna, genom att knyta samman Lilleskog med Dag

Hammarskjölds park, och öka tillgången till allemansrättsligt tillgänglig mark för att öka möjligheterna till
rekreation och friluftsliv. Tillgången till allemansrättsligt tillgänglig mark är lägre i Skåne än i övriga landet.
Kommunen har gjort en inventering över tillgången till allemansrättsligt tillgänglig mark (se kapitel
Fem strategiområden under Närhet). I takt med att befolkningen ökar minskar grönytorna per invånare. Nya ytor
behöver därför avsättas för att säkra tillgången till allemansrättsligt tillgänglig mark även i framtiden. Grönområdet
kan med fördel utvecklas till en mångfunktionell grönyta som används för rekreation och friluftsliv men också som
buffert för att hantera både dagvatten och större vattenﬂöden vid skyfall och långvariga regn. Med anledning av
områdets närhet till Dag Hammarskjölds väg är det lämpligt att grönområdet förses med bullerreducerande
åtgärder.

Grönstråk
Grönstråken är långsträckta zoner av naturmark eller annan typ av grönska som knyter ihop grönområden och
natur till en sammanhängande struktur. Från Ystad tätort och västerut fyller det utpekade stråket en viktig
funktion för friluftsliv, rekreation och biologisk mångfald. Här vill kommunen verka för att bevara naturvärden så
som strandängar och stigar för rekreation. Även på den östra sidan om tätorten, där Nybrostrand knyts an med
Skåneleden i öster, ﬁnns höga naturvärden som kommunen vill verka för att bevara och förstärka. Detta innebär
att bevara de ekologiska värdena hos strandängar, våtmarker och betesmarker, med hänsyn till Skåneleden och
Natura 2000-området för Kabusa.

Vattenstråk
Vattenstråken är vattendrag som knyter ihop större vattenområden och som är viktiga för friluftsliv, rekreation och
biologisk mångfald.

O - Tillfällig vistelse
Öster om bebyggelsen i Löderups strandbad (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) ﬁnns en beﬁntlig
camping, inom Hagestads naturreservat. Campingen föreslås ligga kvar, det är svårt att hitta en ny lokalisering som
kan ersätta beﬁntligt läge i området. Kommunens ställningstagande är att naturreservatets avgränsning bör dras
om så att campingen inte omfattas av reservatet. Det ger möjligheter för kommunen att i framtiden strandfodra
och skydda campingens existens på längre sikt. Enligt miljöbalken 7 kap. 7 § får ett naturreservat delvis upphävas
endast om det ﬁnns synnerliga skäl för detta.
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Vägledning vatten

263

Transporter

Grönstruktur

Vattenanvändning

Transporter och
infrastruktur

Grönstruktur

Vatten

Vandringsled beﬁntlig
Väg - beﬁntlig

Grönstråk
Vattenstråk

Järnväg - beﬁntlig
Cykelväg - planerad
Cykelväg - beﬁntlig

Riskområden

T - Farled

Beﬁntlig

U1 - Brytning
sandtäkt

Planerad

N1 - Natur

Verksamheter

U2 - Område för
sandutvinning

Verksamheter
Beﬁntlig

Transport
Traﬁklösning - ny
eller förändrad

Öppet hav

Grönstruktur

Väg - ny eller
förändrad

N2 - Friluftsliv och
rekreation

NÖ - Natur och
Militärt skjutfält

Planerad
Landsbygd

X - Planerad
elledning

Landsbygd

Ö - Militärt skjutfält

Riskområden

Landsbygd Beﬁntlig

Stadsbygd

O - Tillfällig vistelse
Beﬁntlig

Stadsbygd och
tätortsområde
Planerad
Beﬁntlig

N3 - Natur urskog

E - Teknisk
anläggning Beﬁntlig

A - Energiproduktion
Planerad
X - Elledning
Planerad

Havet är av stor betydelse för näringslivsutveckling, yrkesﬁske, sjöfart, energi, friluftsliv, turism, fritidsboende och
boende. Ur biologisk synpunkt är strandområdet ett mycket betydelsefullt och känsligt område, det gäller också
andra grundområden i havet. Fungerande ekosystem och en i övrigt god miljö är en förutsättning för de maritima
näringarna och en god livsmiljö längs kusten.
Kort sagt är havsplanering till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. De
många intressena som ﬁnns i havet och längs kusterna, skapar behov av samsyn och långsiktig förvaltning. Kusten
och havet är en av Ystads kommuns viktigaste tillgångar, och samtidigt lider Östersjön av både övergödnings- och
föroreningsproblem. Havsplaneringen kan knyta ihop frågorna om havets tillstånd och samhällets utveckling och
vara ett kraftfullt verktyg för att samordna och planera det lokala arbetet med både miljöåtgärder och maritim
näringslivsutveckling. Havsplaneringen har tagit sin utgångspunkt i den statliga havsplanen som tagits fram för
Östersjön av Havs- och vattenmyndigheten.
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Överlapp mellan de kommunala översiktsplanerna och de nationella havsplanerna. Illustration: Boverket

I kommunens vattenplanering ingår de vattenområden som inte ingår i de övriga områdestyperna. Ett mindre
vattenområde kan ingå i exempelvis Grönområde, Landsbygd eller Stadsbygd. Fem preciserade
vattenanvändningar pekas ut för havsområdet: Natur, Brytning, Transporter, Ledning och Militärt skjutområde.

Natur
N1 - Natur
Området är utpekat i den nationella havsplanen som revmiljö och fågelområde där särskild hänsyn ska tas till höga
naturvärden. Den yttre gränsen för området är dragen fyra nautiska mil (en nautisk mil är 1852 m) från kusten
där trålgränsen går i Östersjön.

N2 - Friluftsliv och rekreation
Användningsområde N2 är draget i havsområdet längs med strandskyddets (ﬂytande) gräns i havet. För hela
kommunens havsområde, med undantag för Ystads hamn, råder utökat strandskydd (300 m) från strandkanten ut
i havet. Det grunda strandområdet fyller en viktig funktion för rekreation, friluftsliv och besöksnäring såväl som för
biologisk mångfald. Aktiviteter här måste ske med hänsyn friluftsliv och rekreation och tillgängligheten för
allmänheten ska vara god.

N3 - Natur - Urskog
I samråd med Simrishamns kommun har kommunen här pekat ut ett område som utgörs av en urskog på havets
botten. Skogen översvämmades i samband med slutet av senaste istiden, alltså för omkring 10 000 år sedan,
och sträcker sig över kommungränsen mellan Ystad och Simrishamn. En liknande skog ﬁnns utanför Haväng i
Simrishamns kommun och där har mänskliga lämningar i form av ﬁskeredskap funnits. För att undvika negativ
påverkan på skogen och eventuella arkeologiska lämningar pekas därför området ut med preciserad användning
N3.

Brytning
Området för sandutvinning utgörs av Sandhammar bank. Många av södra Sveriges kustkommuner är drabbade av
erosion i olika omfattning och Skånes sydkust i synnerhet är speciellt utsatt. Här har kusterosionen hanterats
under lång tid och metoderna för att skydda stränderna har successivt utvecklats från invasiva, hårda kustskydd
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som ﬂyttar problematiken till en oskyddad del av stranden till att i större utsträckning arbeta med naturen genom
att använda mjuka och naturanpassade kustskydd. På vissa platser har det visat sig vara väldigt framgångsrikt med
strandfodring och allt ﬂer drabbade kommuner vill använda denna metod. Tillgång till marin sand för
strandfodring är därför en absolut förutsättning för dessa kommuners fortsatta utveckling. Strandfodringen är inte
bara ett skydd för bebyggelse och infrastruktur vid stigande havsnivåer utan bidrar även till att bevara
ekosystemtjänster samt natur- och rekreationsvärden längs kusten. Sandstränder och sanddyner utgör till exempel
ett effektivt översvämningsskydd mot skador i samband med stormar och extrema högvatten.
Kommunens uppfattning är att med hänsyn till södra Sveriges behov av marin sand för strandfodring, så bör
området pekas ut som ett riksintresse med hänsyn till det allmänna intresset. Om områdena inte pekas ut som
riksintressen ﬁnns det en väldigt stor risk att denna värdefulla resurs utvinns industriellt och används som råvara i
byggnadsindustrin vilket skulle vara katastrofalt för kommunerna i södra Sverige. Byggsektorn står för en mycket
stor del av allt avfall som genereras och det pågår ett aktivt arbete för att ställa om till allt mer cirkulära
affärsmodeller med återvinning av ﬂera olika material där även betong ingår.

U1 - Täkt
Täkten utgörs av det område på Sandhammar bank där Ystads kommun har tillstånd att under en tioårsperiod (till
år 2021) ta upp 340 000 m3 sand. Sanden ska användas till kustskyddsåtgärder inom de mest erosionsdrabbade
kustavsnitten i Ystads kommun, Ystad Sandskog och Löderups Strandbad. Tillgängligheten behöver vara god för
fartyg som behövs vid utvinning.

U2 - Potential för utvinning av sand
Området utgör en buffertzon runt den pågående täkten som pekas ut för att inte begränsa möjligheterna för
sandutvinning. Området som pekas ut sträcker sig huvudsakligen österut från det nuvarande täkttillståndet
eftersom SGUs undersökning av förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige visat att här ﬁnns
sand och grus med mäktigheter från några meter upp till över 20 meter. Sand och grus på Sandhammarbank har
stor rörlighet och det är därför viktigt att inte begränsa området i dagens planering. Avgränsningen av
området har gjorts med hänsyn till riksintresse för naturvård i Simrishamns kommuns havsområde.
Den planerade utvinningen av sand kan påverka kända havsvrak med status av fornlämning. Påverkan på dessa
fornlämningar bör tydliggöras i separat tillståndsärende för sandutvinningen.

Transport
T - Sjöfart, Farled
Som en av de största färjehamnarna i Sverige är Ystads Hamn en naturlig port till Bornholm, Tyskland samt Polen
och vidare ut i Centraleuropa. Med sitt strategiska läge på den svenska sydkusten spelar även Ystad hamn en viktig
roll för transportindustrin och som leverantör åt det svenska näringslivet. Färjetraﬁken är en av de viktigaste
verksamheterna för Ystad hamn. Både på sträckan mellan Ystad - Bornholm och Ystad - Polen har
passagerartraﬁken haft en stadig uppgång sedan starten på 40-talet, en utveckling som förväntas fortsätta även i
framtiden. För att skapa förutsättningar för tillgänglighet och hållbar sjöfart har hela området som utgör
riksintresse för sjöfarten här utpekats som användningsområde T - Sjöfart, Farled.

Ledning
X - Elledning
Området utgörs av en dragningskorridor som utpekats inför samrådet om den nya elförbindelsen Hansa
PowerBridge mellan Sverige och Tyskland. Den exakta dragningen är ännu inte bestämd.
266

Försvarsmakten
Ö - Militärt skjutfält
Inom Ystads kommun är Kabusa skjutfält av riksintresse för totalförsvaret militära del. Området i
vattenanvändningskartan, betecknas med Ö, utgörs av påverkansområdet för buller eller annan risk. Utöver
påverkansområdet ﬁnns även ett område med särskilt behov av hinderfrihet, detta område redovisas i avsnittet

Totalförsvarets militära del. Inom påverkansområdet ska samtliga plan- och lovärenden remitteras till
Försvarsmakten.

NÖ - Natur, Militärt skjutfält
Området utgörs av Försvarsmaktens skjutområde. Området är också utpekat i den nationella havsplanen som
revmiljö och lek-, däggdjurs och fågelområde där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden.

267

Hänsyn

Kapitlet hänsyn är endast tillgängligt internt inom kommunen och för andra myndigheter. Anledningen är att
innehållet kan vara av känslig karaktär i sammanställd form.
Detta kapitel redogör för områden i kommunen där särskild hänsyn behöver tas, eller andra förhållanden som det
bör tas hänsyn till vid exempelvis detaljplanering och bygglovsprövning. Här ingår områden som är av betydelse
som påverkar planeringen av den fysiska miljön. Det kan exempelvis vara vattenskyddsområde och förorenade
områden. För varje område anges vilken typ av hänsyn som bör tas, samt kommunens ställningstagande.
Kapitlet är indelat i två avsnitt:
Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter
Miljö, hälsa och säkerhet
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Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter

Elförsörjning (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Utvinning (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Verksamhetsområden (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Vattenskyddsområde (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Avfallshantering och kretslopp (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Klicka på ytorna i kartan för att få mer information
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Elförsörjning

Beﬁntlig och planerad elförsörjning

Stadsbygd och tätortområde

Utredningskorridor: Elledning

Stadsbygd och tätortsområde
Planerad
Beﬁntlig

Kraftledningsgata
Säkerhetsområde

Inmatningen av el från regionnätet till Ystad kommun sker via en luftlinje med två 50 kV ledningar i samma stolpar
som sträcker sig till Tomelilla i nordöst. Då detta utgör den enda inmatningen till tätorten Ystad och ensamt svarar
för dess elförsörjning så är den av samhällskritisk karaktär. I kartan visas ledningsgatan som är 40 meter, och en
buffert om 100 meter på var sida om elledningen där E.ON vill bli hörda i lov- och planärenden.
Svenska Kraftnät planerar att tillsammans med det tyska företaget 50Hertz anlägga en ny
stamnätsförbindelse, Hansa PowerBridge, (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen) mellan Hurva i Hörby

kommun och Güstrow i norra Tyskland, för att öka redundansen i det europeiska stamnätet och möjliggöra
tryggare elförsörjning vid ansträngda förhållanden. Förbindelsen byggs som en 700 MW
likströmsförbindelse. Sträckningen som visas i kartan är inte slutgiltig, mindre ändringar kan fortfarande göras.

270

Utvinning

Transporter

Stadsbygd

Vattenanvändning

Transporter och
infrastruktur

Stadsbygd och
tätortsområde

Vatten

Vandringsled beﬁntlig

Planerad

N2 - Friluftsliv och
rekreation

Beﬁntlig

Öppet hav

Väg - beﬁntlig
Väg - ny eller
förändrad
Järnväg - beﬁntlig
Cykelväg - planerad
Cykelväg - beﬁntlig
Transport
Traﬁklösning - ny
eller förändrad
Riskområden
Riskområden

T - Farled

Verksamheter

U1 - Brytning
sandtäkt

Verksamheter
Beﬁntlig

N1 - Natur

Planerad

U2 - Område för
sandutvinning
NÖ - Natur och
Militärt skjutfält

Landsbygd
Landsbygd
Landsbygd Beﬁntlig
E - Teknisk
anläggning Beﬁntlig
O - Tillfällig vistelse
Beﬁntlig
A - Energiproduktion
Planerad
X - Elledning
Planerad

271

X - Planerad
elledning
Ö - Militärt skjutfält
N3 - Natur urskog

Sandutvinning utgör den aktuella utvinningen inom kommunen. För att ett område på havsbotten ska komma i
fråga för utvinning av marin sand och grus behöver grundläggande kriterier vara uppfyllda och området noggrant
utvärderas. Graden av miljöeffekt vid marin sandtäktsverksamhet beror på lokala fysiska och biologiska
förhållanden. I Ystads kommun ﬁnns ett av Sveriges fyra identiﬁerade områden för eventuella marina sand- och
grustag.

Utvinning av sand
Från Sandhammar bank söder om Ystad, utvinns redan idag sand för att motverka pågående stranderosion i
Ystads kommun. Kommunen har tillstånd för uttag av sand i området under 10 år till år 2021. Intresset för sandoch grusutvinning från havsbotten beräknas öka, både som ballast för byggbranschen och på längre sikt även som
stabilisator för eroderande kuster.

Kommunens ställningstagande
Kommunens uppfattning är att med hänsyn till södra Sveriges behov av marin sand för strandfodring, så bör
området pekas ut som ett riksintresse med hänsyn till det allmänna intresset. Om området inte pekas ut som
riksintresse ﬁnns det en väldigt stor risk att denna värdefulla resurs utvinns industriellt och används som råvara i
byggnadsindustrin vilket skulle vara katastrofalt för kommunerna i södra Sverige.
Den planerade utvinningen av sand kan påverka kända havsvrak med status av fornlämning. Påverkan på dessa
fornlämningar bör tydliggöras i separat tillståndsärende

r sandutvinningen.
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Verksamhetsområden
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miljöfarliga verksamheter
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Djurhållning mm
Förbränning

Planerad
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Gummi och plastvaror
Hamnar
Rening av
avloppsvatten

Tillståndspliktiga verksamheter
Enligt miljöbalken är det ibland tillstånds- eller anmälningspliktigt att bedriva miljöfarlig verksamhet, täkter,
vattenverksamhet och vissa lokaler inom hälsoskydd. Kartan visar dessa verksamheter.
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Övriga verksamhetsområden
Det ﬁnns verksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt miljöbalken men som ändå kan ge upphov till
störningar för omgivningen och därför kräver skyddsavstånd till närmsta bebyggelse. En inventering har gjorts
över var det ﬁnns detaljplanelagda områden för industrimark i kommunen, inom vilka sådana verksamheter kan
komma till stånd. I staden Ystad, Köpingebro och Glemmingebro ﬁnns detaljplanelagda områden för industri. Det
ﬁnns områden i kommunen som tillåter småindustri, i Sövestad och Löderup. Småindustri får inte ge upphov till
störningar och har därför inte räknats med i inventeringen.

Kommunens ställningstagande
Vid detaljplaneläggning ska miljöstörande verksamheter prövas med miljöbedömning. Likaså måste bostäder och
andra samhällsfunktioners placering övervägas i relation till beﬁntliga och framtida risker. Inga av de beﬁntliga
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheterna ligger i närheten av föreslagna utbyggnadsområden. Av de grustäkter
som är i drift eller vilande ligger inga i närhet av föreslagen utbyggnad. Utbyggnad av Löderups samhälle föreslås i
sydväst, bortom vilande täkt.
I översiktsplanen föreslås ett utredningsområde för verksamheter (länken är endast tillgänglig i
onlineberättelsen)längs väg 19 mellan Öja och Stora Herrestad. Inom översiktsplanens planperiod kan kommunen

utreda markens lämplighet för etablering av ytkrävande verksamheter med stora markanspråk. Viktiga aspekter
att beakta i det kommande utredningsarbetet är att området ligger inom ett av kommunens vattenskyddsområde
för grundvattentäkt vilket medför krav på verksamhetsområdets påverkan.
En god bebyggelseutveckling sker oftast i anslutning till redan beﬁntlig bebyggelse. Miljöstörande verksamheter
kan dock tvärtom behöva lokaliseras bort från beﬁntlig bebyggelse. Nya verksamhetsområden utanför planlagda
områden prövas genom bygglov.
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Vattenskyddsområde
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Ovanligt goda

Vattentäkter
I Ystads kommun ﬁnns tre grundvattentäkter som alla är en del i den ordinarie dricksvattenförsörjningen. Dessa
vattentäkter är belägna i Fyledalen/ Nedraby, Glemmingebro och Stora Herrestad. Den största råvattentäkten ﬁnns
i Fyledalen, varifrån vatten pumpas till Nedraby vattenverk. Reservvatten för denna täckt utgörs av att
vattendomarna i Glemmingebro och Herrestad tillåter ett betydligt högre vattenuttag än det som görs idag.
Samtliga vattentäkter har skyddsområden med tillhörande föreskrifter vilket betyder att det förekommer
restriktioner utöver övrig lagstiftning. Det pågår en revidering av dessa föreskrifter för att anpassa nuvarande
lagstiftning.
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Det anses inte råda brist på ekosystemtjänsten färskvatten i Ystad, eftersom det fortfarande ﬁnns
uttagsmöjligheter som inte nyttjas. De två reservvattentäkterna är ett tecken på detta. Utöver dessa ﬁnns
ytterligare potential i ﬂera grundvattentäkter med ovanligt stor eller mycket stor grundvattentillgång. För att inte
gå miste om denna potentiella ekosystemtjänst så är det viktigt att även dessa täkter skyddas från föroreningar
och saltvatteninträngning.

Rening av vatten
Ekosystemtjänsten färskvatten är beroende av att den reglerande ekosystemtjänsten ”rening av vatten” fungerar,
eftersom det krävs en rening och inﬁltration av vatten för att grund- och ytvattentäkter med användbart
färskvatten ska fyllas på.
Vattenrening bidrar till minskad övergödning och algblomning, bättre syreförhållanden, ökad biologisk mångfald
och recirkulation av näringsämnen.
Sjöar, dammar och våtmarker renar vatten från näringsämnen partiklar, tungmetaller och miljögifter och
liknande. När vattenhastigheten avtar sjunker partiklar och biologiska och kemiska reningsprocesser börjar verka.
Vatten renas också effektivt när det inﬁltrerar i mark till exempel genom sand och grus.
På grund av den torrläggning av odlingslandskapet som skett i modern tid råder en generell brist på
ytvattenmiljöer i Ystads jordbruksområden. Bristen blir extra påtaglig eftersom åkermarkerna samtidigt läcker
stora mängder näringsämnen ut i vattendrag.
För att stärka vattenreningen kan man ny- eller återskapa olika vattenmiljöer. Se avsnittet Riktlinjer för att värna

och utveckla ekosystemtjänster under Riktlinjer i kapitel Användning av mark och vatten.
År 2016 antogs en ny vattenplan för kommunen. Vattenplanen är ett styrdokument för att uppnå en långsiktig och
hållbar VA-försörjning för hela kommunen. En långsiktigt hållbar VA-försörjning tillsammans med andra åtgärder
som redovisas i vattenplanen ska leda till att kommunens vattenförekomster når god status i enlighet med EU:s
vattendirektiv. Läs mer i avsnitt Vattenkvalitet under Miljö, hälsa och säkerhet i detta kapitel.
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Nedraby vattenverk

Kommunens ställningstagande
En av kommunens ordinarie vattentäkter ligger längs med väg 19 som är utpekad som led för farligt gods.
Vattentäkten är strategiskt viktig för den kommunala dricksvattenförsörjningen både nu och i framtiden. Att väg 19
är utpekad som led för farligt gods står i konﬂikt med detta. Kommunens avvägning är att det är rimligt att studera
behovet av samt genomföra skyddsåtgärder för vattentäkten och vattenskyddsområdet. Inom det ovannämnda
vattenskyddsområde föreslås ett utredningsområde för verksamheter. Att det föreslagna området ligger inom ett
av kommunens vattenskyddsområde för grundvattentäkt medför krav på verksamhetsområdets påverkan, vilket
kommer att utredas i det kommande utredningsarbetet.
I dagsläget går det inga transporter med farligt gods på sträckan järnvägssträckan Ystad - Simrishamn. Kommunen
menar att det inte heller är lämpligt att tillföra transporter med farligt gods där, med hänsyn till att järnvägen
passerar ett ﬂertal byar samt passerar genom ett vattenskyddsområde för en av kommunens större vattentäkter
som används för dricksvattenförsörjning. Kommunens ställningstagande är att järnvägssträckan Ystad-Simrishamn
inte längre bör pekas ut som en led för farligt gods.
Klimatförändringar skulle också kunna påverka vattentäkterna men klimatpåverkan anses idag låg. I en
konkurrenssituation om vattentäkterna är det främst lantbruket, följt av infrastruktur, som skulle kunna medföra
störst risk för konkurrens.
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Avfallshantering och kretslopp

Riskområden stadsbygd
Riskområden

Stadsbygd
Stadsbygd och
tätortsområde
Planerad
Beﬁntlig

Ekosystemtjänster
försörjande vatten

Ekosystemtjänster rening
av vatten

Försörjande vatten

Rening och reglering av
vatten

Vattenskyddsområde
Grundvattenförekomst används
Ingen info

Beﬁntliga vatten - sjöar,
dammar, våtmarker
Inﬁltration - sandjordar

Mycket goda utmärkta
Ovanligt goda

En hållbar samhällsutveckling kräver att avfallsmängderna minskar samtidigt som vi blir bättre på att återvinna,
återbruka och på ett säkert sätt ta hand om det avfall som inte kan återvinnas. Varje kommun ska enligt
miljöbalken ha en renhållningsordning med en avfallsplan samt avfallsföreskrifter.
Ystads kommun antog år 2021 renhållningsordningen ”Gemensam kretsloppsplan – från avfall till resurs”.
Kretsloppsplanen har tagits fram i samarbete mellan Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag) och följande
ägarkommuner: Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.
Syftet med kretsloppsplanen är att främja en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs, material och
produkter stannar i kretsloppet och där det avfall som uppstår ses som en resurs.
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Att redan i den tidiga samhällsplaneringen skapa goda förutsättningar för en hållbar avfallshantering är av stor
vikt. Att tänka efter i förväg kan innebära att det ges tillräckligt med utrymme för avfallshantering för de som ska
lämna och hämta avfall och att människor har nära till återbruk och återvinning i vardagen.
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Miljö, hälsa och säkerhet

Buller (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Luftkvalitet (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Vattenkvalitet (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Olycksrisk - farligt gods (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Förorenad mark (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Grundförhållanden (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
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Buller
+
–

Sök efter adress eller plats



Buller deﬁnieras som allt "oönskat" ljud, oavsett om det är direkt ohälsosamt eller om det är störande. I Ystads
kommun påverkas man av buller från väg, järnväg, hamn och industrier. Tillåtna bullernivåer regleras genom bland
annat bullerförordningen, Förordning om traﬁkbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:226), som till exempel anger
att buller från spårtraﬁk och vägar inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.
Vidare har Naturvårdsverket och Boverket tillsammans tagit fram vägledningar för planering av byggande av
bostäder i områden som är utsatta för buller från industri. Rapporterna Vägledning om industri- och annat

verksamhetsbuller (Rapport 6538) och Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder (Rapport 2015:21) ska underlätta en enhetlig och rättssäker tillämpning av Plan- och
bygglagen respektive Miljöbalken. Buller vägs även in i deﬁnitionen av vad som utgör en miljöfarlig verksamhet
enligt 9 kap. Miljöbalken.

Kommunens ställningstagande
I samband med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen av översiktsplanen gjordes bullerberäkningar för
planområdet. Resultatet från beräkningarna visar att planförslaget innebär obetydliga konsekvenser vad gäller
buller. Detta beskrivs utförligare i avsnittet Konsekvenser under ﬂiken Miljömässiga konsekvenser.
Utbyggnadsområden för Stora Herrestad, Glemmingebro, Sövestad och Kåseberga påverkas av buller. Riktlinjer för
hur detta kan åtgärdas i planläggning anges i kapitel Användning under Mark- och vattenanvändning.

281

Luftkvalitet

Miljökvalitetsnormerna för luft syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för
utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Det
ﬁnns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen,
kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. De ﬂesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som
ska följas, medan några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas.
Alla kommuner har skyldighet att kontrollera och ha kunskap om kommunens utomhusluft. Kontrollen ska ske i
form av mätning, modellering eller objektiv skattning beroende på luftkvalitetssituationen. Om ﬂera kommuner
samverkar kan den enskilda kommunens arbetsinsats och kostnader optimeras. I ett samverkansområde kan ﬂera
kommuner samordna sina mätinsatser genom ett minskat krav på antal mätplatser och gemensamt ﬁnansiera
kompetens för framtagande av kontrollstrategi, mätprogram och informationsförmedling. Dessutom ger det
förhoppningsvis en större helhetssyn och en bättre möjlighet att göra bra åtgärder för att förbättra luftkvalitén. Vid
Skånes luftvårdsförbunds extra insatta styrelsemöte den 24 oktober 2016 togs beslutet att samverkan i Skåne
skulle startas med början år 2017 och ge uppdraget till miljöförvaltningen i Malmö. Totalt ingår 32 av Skånes 33
kommuner i samverkansområde Skåne.
Ystads kommun har under ett antal år haft omfattande mätningar i staden som har visat att luftkvalitén generellt
sett är god. Fokus har varit på hamnverksamhetens påverkan och inga mätningar har överskridit
miljökvalitetsnormerna. Sedan år 2016 ingår Ystads kommun i den samordnade luftkvalitetskontrollen genom
Skånes Luftvårdsförbund.

Kommunens ställningstagande
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Den största påverkan på luften från verksamheter inom Ystads kommun kommer från hamnen. Inga mätningar
har överskridit miljökvalitetsnormerna. Det kan uppstå förhöjda värden av luftkvalitén i kommunen då luft från
kontinenten når Ystad.

Vattenkvalitet

Riskområden stadsbygd

Hydrologi

Blå och grönstruktur

Riskområden

Ekologisk status

Blå och grönstruktur

Stadsbygd
Stadsbygd och
tätortsområde

Dålig status

Grönstråk

Ej klassad

Vattenstråk

Måttlig status
<alla andra värden>

Planerad
Beﬁntlig

Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. Syftet med
normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet. En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en så kallad
vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen
god status samt att statusen för en vattenförekomst inte får försämras. Miljökvalitetsnormen bestäms utifrån en
statusklassiﬁcering för varje vattenförekomst. Klassiﬁceringen görs av Vattenmyndigheten. För ytvatten bedöms
ekologisk och kemisk status, för grundvatten kvantitativ och kemisk status. I kommunen ﬁnns miljökvalitetsnormer
för 27 olika vattenförekomster, 8 vattendrag, 3 kustvatten, 2 sjöar och 14 grundvattenförekomster, varav Stora
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Herrestad-Fårarp, Glemmingebro och Fyledalen har betydelse för den kommunala dricksvattenförsörjningen i
Ystads kommun. Läs mer om kommunens vattenförsörjning under avsnittet Vattenskyddsområde.
Kartan visar avrinningsområden i Ystads kommun. I kommunen ligger avrinningsområde för Sydkuståarna,
Kävlingeån, Nybroån samt Österlenåarna. Nedan redovisas vattenförekomsterna med miljökvalitetsnormer och
deras aktuella status.
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Kommunens ställningstagande
Övergödning, farliga ämnen och marint skräp anses ha störst påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten och
för havsmiljön. En långsam positiv trend syns med lägre halter av kväve och fosfor i vattendragen sedan 1990-talet,
vilket är effekten av en mer strategisk användning av gödsel i jordbruket.
Kommunen har större möjlighet att säkerställa att miljökvalitetsnormerna följs inom kommunalt
verksamhetsområde för VA. Inom de byar och tätorter där utbyggnad föreslås kommer kommunalt
verksamhetsområde för VA att utökas. En övergripande dagvattenstrategi för kommunen håller på att tas fram för
att minimera risken för negativ påverkan från dagvatten på miljökvalitetsnormerna för vatten. I
utbyggnadsområdena där kommunen har kunskap ﬁnns en övergripande beskrivning under avsnittet
286

markanvändning om hur dagvatten bör hanteras. Hur dagvatten från utbyggnadsområden ska tas om hand
behöver studeras vidare vid detaljplaneläggning. Detta är särskilt viktigt i närheten av vattenförekomster.
Frågan om eventuell påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten anses osäker främst vid enskilt avlopp.
Ansvaret för tillsyn av enskilda avlopp ligger hos Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Kommunen saknar
vägledning för hur en analys av hur föreslagen planering påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten i enskilda
vattenförekomster.
Utsläppen från Ystads avloppsreningsverk Sjöhög berör ytvattenförekomsten Ö sydkustens kustvatten.
Verksamhetens tillstånd reglerar vad som får släppas ut i recipienten. I tillståndsansökan inför ombyggnaden år
2016 utreddes påverkan på havsmiljön. Det nya tillståndet efter ombyggnaden innebär att den tillåtna halten
näringsämnen som får släppas ut att släppa ut i recipienten har minskat, vilket även innebär att verksamhetens
påverkan på recipienten har minskat sedan ombyggnaden. Utbyggnaden har skapat utrymme för framtida
anslutningar av glesbebyggelse och möjliggjort att mindre reningsverk kan läggs ner och anslutas till Sjöhög, vilket
totalt sett ger en positiv recipientpåverkan.
Näringsämnen i form av kväve och fosfor ﬁnns naturligt i miljön, men när extra näringsämnen tillförs vattnet på
grund av mänskliga aktiviteter kan övergödning uppstå. Övergödning har varit ett problem under många år i
kommunens vattendrag, sjöar och havsmiljö. Påverkan har framför allt skett historiskt, genom dikning, dränering,
sjösänkning eller rätning av vattendrag. Under avsnittet Riktlinjer för att värna och utveckla ekosystemtjänster
pekas områden för historiska våtmarker ut och även potentiella ytor för nya våtmarker. Dessa områden kan
användas för att skapa nya eller återskapa olika vattenmiljöer för att fördröja vattnet och rena det från
näringsämnen.
I markanvändningskartan pekas ett grönområde ut i västra delen av staden Ystad där det idag återﬁnns
jordbruksmark. Grönområdet kan både fördröja vatten för att minska belastningen på VA-ledningssystemet och i
viss mån inﬁltrera och rena vatten innan det släpps till recipienten.
I grön- och blåstrukturen pekas vattendragen Svarteån, Nybroån, Kabusaån,Tuvebäcken och Tyge å ut som stråk att
förstärka och utveckla för att förbättra förutsättningarna för djur- och växtliv samt rekreativa miljöer. Längs med
Svarteån är en beﬁntlig spridningslänk för akvatiska miljöer med hög biologisk mångfald och här ﬁnns det stor
potential att stärka blå och gröna värden, till exempel genom att anlägga våtmarker. Nybroån är en beﬁntlig
spridningslänk för akvatiska miljöer. Kabusaån – Tuvebäcken är ett viktigt stråk för att stärka gröna och blå värden i
de nordöstra delarna av kommunen där det råder brist på biologisk mångfald och livsmiljöer för djur och växter på
grund av storskaligt jordbruk. Tyge å har potential att utvecklas genom att återskapa en naturliga förlopp med
meanderslingor. Grön- och vattenområden fyller en viktig funktion för att ta hand om vatten genom att de kan
rena, fördröja och inﬁltrera vattnet. De naturliga processerna där växtligheten och andra organismer bryter ner
ämnen och tar upp näringsämnen bidrar till att bland annat dagvatten renas. Genom att återskapa vattendragens
naturliga slingrande förlopp ch öppna upp kulverterade vattendrag kan kommunen gynna vattenkvalitet och
biologiska mångfald. De utpekade områdena är tänkta att tjäna som vägledning för dem som har rådighet över att
utföra åtgärder, då kommunen ofta inte är fastighetsägare och därmed inte har rådighet över marken.
I avsnittet Förorenad mark visas identiﬁerade och potentiella misstänkta förorenade områden i mark, grundvatten,
ytvatten, sediment och byggnader. Kommunen har även identiﬁerat ett antal nedlagda deponier. Med god
kännedom om föroreningskällorna, kan kommunen göra medvetna val i samband med planering och byggande så
att föroreningar från olika källor minimeras eller avlägsnas.
Vattnet tar ingen hänsyn till gränser och kräver därför gränsöverskridande och långsiktiga samarbeten mellan till
exempel kommuner. Kommunens medlemskap i vattenråden, som samlar kommuner, föreningar, företag,
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organisationer och privatpersoner, är ett gränsöverskridande samarbetsorgan. Vattenråden och andra
vattensamarbeten bidrar till genomförandet av åtgärder som minskar utsläppen via dagvatten, markavvattning
och annan ytavrinning. Detta åtgärdsarbete bidrar också till att normerna så småningom kan komma att uppfyllas.
Genom dessa samarbeten genomförs årligen åtgärder för våra vattendrag, vilket i slutändan förbättrar statusen
för kommunens havsmiljöer.

Miljökvalitetsnormer för Nordsjön och Östersjön
Kommunen har ett ansvar att planera havet närmast kusten (gränsen går vid 12 nm = ca 22 km) och att i denna
planering beakta beslutade miljökvalitetsnormer. Havs- och vattenmyndigheten har upprättat en Marin strategi för
Nordsjön och Östersjön vilken innefattar ett åtgärdsprogram för myndigheter och kommuner och som syftar till att
uppnå miljökvalitetsnormerna för havet. Eftersom landbaserad belastning i hög grad påverkar havsmiljön så blir
vattenförvaltningen viktig också för att nå god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.
I tabellen nedan redovisas miljökvalitetsnormer för havsmiljön, enligt Hav- och vattenmyndighetens föreskrifter
HVMFS 2012:181, tillsammans med kommunens åtgärder för att normerna ska uppfyllas.
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Olycksrisk - farligt gods

23

237

Stadsbygd

Landsbygd

Stadsbygd och tätortsområde

Landsbygd

Planerad

Landsbygd Beﬁntlig

Beﬁntlig

E - Teknisk anläggning Beﬁntlig
O - Tillfällig vistelse Beﬁntlig
A - Energiproduktion Planerad
X - Elledning Planerad

Infrastruktur kan ge upphov till risker i form av transportleder för farligt gods (väg och järnväg) samt hantering av
farligt gods och osäkra passager vid större traﬁkleder. I Ystads kommun ﬁnns tre rekommenderade transportleder
för farligt gods: E65 (mot Malmö), väg 13 (mot Sjöbo) och väg 19 (mot Kristianstad). Även järnvägarna mot Malmö
och Simrishamn är transportleder för farligt gods.

Kommunens ställningstagande
Förslag på utbyggnad som kan påverkas av lederna för farligt gods är främst längs väg 19 och särskilt Stora
Herrestad. Utbyggnad i Sövestad föreslås öster om beﬁntligt samhälle, bort från transportled för farligt gods. All
utbyggnad längs infrastrutkruleder för farligt gods behöver ta hänsyn till riskaspekter som medförs vid transport
av farligt gods.
En av kommunens ordinarie vattentäkter ligger längs med väg 19 som är utpekad som led för farligt gods.
Vattentäkten är strategiskt viktig för den kommunala dricksvattenförsörjningen både nu och framtiden. Att väg 19
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är utpekad som led för farligt gods står i konﬂikt med det. Kommunens avvägning är att det rimliga är att studera
behovet av, samt genomföra, skyddsåtgärder för vattentäkten och vattenskyddsområdet.
I dagsläget går det inga transporter med farligt gods på järnvägssträckan Ystad-Simrishamn. Kommunen menar att
det inte heller är lämpligt att tillföra transporter med farligt gods där, med hänsyn till att järnvägen passerar ett
ﬂertal byar samt passerar genom ett vattenskyddsområde för en av kommunens större vattentäkter som används
för dricksvattenförsörjning. Kommunens ställningstagande är att järnvägssträckan Ystad-Simrishamn inte längre
bör pekas ut som en led för farligt gods.

Förorenad mark

Potentiell förorenade
områden

Stadsbygd och
tätortområde

Potentiell förorenade
områden

Stadsbygd och
tätortsområde

2

Planerad

3

Beﬁntlig

Verksamheter
Verksamheter
Beﬁntlig
Planerad

4
Uppgift saknas

Naturvårdsverket har arbetat fram en metodik för inventering och riskklassning av förorenad mark, den så kallade
MIFO-modellen. Länsstyrelserna har identiﬁerat och klassiﬁcerat potentiellt förorenade områden utifrån modellen.
I Ystads kommun har de ﬂesta potentiellt förorenade områdena lokaliserats inne i staden Ystad.
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I kartan visas identiﬁerade och potentiella misstänkta områden i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och
byggnader. Färgen anger det förorenade områdets riskklassning. Lila färg anger att området inte ännu har
riskklassats.
Kommunen har även identiﬁerat ett antal nedlagda deponier, främst deponier som avvecklats i samband med
kommunsammanslagningen år 1971. Dessa ﬁnns i Löderup, Öja, Bjäresjö, Glemmingebro, Skårby och Ystad. Kartan
visar endast ungefärliga platser för de nedlagda deponierna. Deponierna visas som gröna nålar i kartan.

Kommunens ställningstagande
I närheten av utbyggnadsområden för Löderup, Stora Herrestad och Svenstorp - Stora Köpinge ﬁnns utpekade
potentiellt förorenade områden. Vid vidare detaljplaneläggning eller bygglovsprövning i områden som misstänks
vara förorenade ska föroreningssituationen utredas vidare.
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Grundförhållanden

Stadsbygd och tätortsområden

Jordarter och radon

Stadsbygd och tätortsområde

Område med höga halter av radon i
marken

Planerad
Beﬁntlig

Område med risk för höga halter av radon i
marken. Bör undersökas ytterligare
Jordarter
Berg
Isälvssediment
Lera--silt
Morän
Moränlera eller lerig morän
Postglacial sand--grus
Torv
Vatten

Geoteknik
Geotekniska undersökningar utreder om ett område lämpar
294 sig för bebyggelse utifrån vad marklagren består av.

Jordartskartan ger en generell bild av det översta jordlagret, men säger inte mycket om vad som ﬁnns under det
lagret. Kunskap om områdets geologi i allmänhet och om jordarternas beskaffenhet i synnerhet samt var det har
funnits vatten i landskapet i historisk tid kan ge en ﬁngervisning om områden som lämpar sig mindre bra för
byggnation. Det ﬁnns jordarter som är väldigt blandade och innehåller många olika kornstorlekar, från de minsta
till de största och kallas då moränjordar. Det ﬁnns även en annan grupp jordarter som består av organiskt
material, så som torv, dy och gyttja.
I kommunens nordöstra del ﬁnns en utlöpare av Romeleåsen som är en del av det sydsvenska urbergsområdet.
Större delen av berggrunden i kommunen består annars av lagrade, så kallade sedimentära, bergarter som
geologiskt anknyter till Mellaneuropa. Dessa består av kalksten, mindre områden med sandsten samt ett bälte
med lerskiffer i öster utmed gränsen till Simrishamn. Berggrunden täcks nästan helt av lösa jordlager. Längs
kusten är jordarna sandiga. Norr om kustzonens sandområde ﬁnns morän som i kommunens norra delar är
särskilt steniga. Inom kommunen förekommer också större områden med torv (Öja mosse, Ingelstorps ängar,
Balkåkra/ Marsvinsholm).

Kommunens ställningstagande
Jordarter som består av organiskt material, som torv, dy och gyttja är sättningsgivande och därmed inte lämpliga
att bygga direkt på. Vid ny bebyggelse är det viktigt att genomföra geotekniska undersökningar för att säkerställa
markens lämplighet för bebyggelse. Jordegenskaper så som tjälfarlighet, kapillärsugning, bärighet och
sättningsbenägenhet ska beaktas. Kommunens samlade bedömning är att riskerna för skred och ras är
begränsade i kommunen. Kommunen kommer, vid kommande prövningar och planläggning, att genomföra
geotekniska undersökningar för att kunna bedöma markens lämplighet. De geotekniska undersökningarna ska
bland annat beakta risken för ras och skred där det kan vara aktuellt.

Radon
Radon uppstår ur berggrund och jordarter som innehåller uran och torium. En översiktlig radonanalys för Ystads
kommun utfördes 2004 utifrån kommunens jordarter. Utifrån denna analys ﬁnns höga halter av radon inom
följande områden:

Hörupsåsen och dess förlängning öster och västerut (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Närområdet Stora Köpinge och Svenstorp (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Fyledalsförkastningen (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Inom följande områden ﬁnns risk för höga halter av radon:
Öster om Ellestadssjön (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Området mellan Ystad och Stora Herrestad (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Nordöst samt nordväst om Svarte (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Kommunens ställningstagande
Utöver översiktlig analys har markradonundersökningar utförts inom avgränsade områden av kommunen vid
exempelvis detaljplaneläggning. Markradonundersökningar ska fortsatt göras vid planering av ny bebyggelse då
det ﬁnns misstankar om förhöjda radonhalter i eller i närheten av utbyggnadsområdet. Föreslagna
utbyggnadsområden där förhöjda halter av markradon kan ﬁnnas enligt utförd analys är Snårestad samt
eventuellt Löderup och Glemmingebro.
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Konsekvenser

Detta avsnitt redogör för de konsekvenser som översiktsplanen kan bedömas medföra.
Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för både planförslagets och nollalternativets konsekvenser, det vill säga om
ingen ny översiktsplan skulle tas fram och den kommunövergripande översiktsplanen från 2005 skulle fortsätta att
gälla. I detta avsnitt redogörs även de sociala och ekonomiska konsekvenserna av planförslaget.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanens konsekvenser tydligt kunna utläsas och enligt miljöbalken
(MB) ska översiktsplaner miljöbedömas. Konsekvensbeskrivningen för förslaget till översiktsplan för Ystads
kommun utgör en samlad bedömning av konsekvenserna enligt kraven i PBL och MB.
I översiktsplanen beskrivs strategiområden för kommunens utveckling och de övergripande fysiska strukturerna
för kommunen anges. Dessa tillsammans skapar viktiga ramar för hur kommunen ska utvecklas hållbart. De tre
hållbarhetsdimensionerna utgör utgångpunkten för konsekvensbeskrivningen. Konsekvensbeskrivningens
geograﬁska avgränsning följer samma som för översiktsplanen.
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Val av utvecklingsstrategi

Bostäder och verksamheter i de fördjupade översiktsplanerna
För Ystad, Svarte och Köpingebro ﬁnns det gällande fördjupningar av översiktsplanen. Fram till år 2030 möjliggörs
genom dessa fördjupningar följande antal bostäder och yta för verksamheter. Planeringshorisonten för
fördjupningen för staden Ystad är år 2030. Antalet bostäder som är möjliga att bygga utifrån fördjupningarna är
totalt cirka 3 750 bostäder. I den fördjupade planen för staden Ystad ﬁnns även cirka 70 hektar föreslaget som
verksamhetsområde, samt cirka 40 hektar som utredningsområde för verksamheter.
Planperioden för fördjupningen för Svarte är år 2008-2030. Antalet bostäder som är möjliga att bygga utifrån
fördjupningen är cirka 450 stycken. I planen ﬁnns även cirka 5 hektar föreslaget som verksamhetsområde.
Planeringshorisonten för fördjupningen av översiktsplanen för Köpingebro är ca 30 år. I planförslaget beskrivs en
utbyggnad i 10-års etapper (2025, 2035, 2045) där den sista etappen är en framtidsutblick. Etapp 1 fram till 2025
omfattar ca 200 bostäder, etapp 2 fram till 2035 omfattar även den ca 200 bostäder. För samma målår som för
den kommuntäckande översiktsplanen (samt fördjupningarna för Ystad och Svarte) bedömer kommunen att
fördjupningen för Köpingebro möjliggör för cirka 300 bostäder fram till år 2030. I planen ﬁnns även cirka 9,5
hektar föreslagit som område för småverksamheter (i detta ryms även ca 2 hektar för mindre verksamheter i
anslutning till blandstad).
Totalt innefattar de tre fördjupningarna möjligheter till cirka 3 750 bostäder. Kommunens mål om bostadstillväxt
anger 2 600 nya bostäder till år 2030. Förslaget till översiktsplan för Ystads kommun 2030 möjliggör för cirka
270 bostäder till år 2030.
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Kommunen behöver ha en större planberedskap för framtiden än vad som motiveras enbart av behovet, med
hänsyn till aspekter som att kommunen inte alltid har rådighet över marken och att alla utbyggnadsområden inte
kan realiseras. I de olika fördjupningarna för ﬁnns det också områden som har en längre utbyggnadstakt än 2030,
men vars planeringsperiod har sin början inom planperioden. Kommunen behöver dessutom ha beredskap för
behov av och förväntningar på bostäder, verksamhetsytor och andra ändamål i övriga delar av kommunen.

Vägen fram till en utvecklingsstrategi
Nedan ges en beskrivning för hur den övergripande strukturbilden i planförslaget arbetats fram, vilka
ställningstaganden som gjorts under vägen och vilka alternativ som valts bort. Som underlag till arbetet ligger
bland annat kommunens vision, Strategier för det ﬂerkärniga Skåne samt de fem strategiområdena för
översiktsplanen. Varje steg redovisas schematiskt på en karta.

Steg 1 – Utbyggnad och utveckling i kommunens centralort och stationsorter

Under de senaste åren har kommunens övergripande utbyggnadsstrategi varit att fokusera utbyggnaden till
kommunens huvudort Ystad samt kommunens ytterligare två stationsorter, Köpingebro och Svarte. Staden Ystad
har drygt 20 000 invånare och har befolkningstillväxt. Staden är inte bara kommunens huvudort utan också en
viktig nod som regional kärna i sydöstra Skåne. Utöver det är staden också en viktig förbindelsepunkt till Bornholm
och till Polen och vidare ut på kontinenten och har därmed en viktig roll att fylla för sitt omland.
Att utöver staden Ystad satsa på kommunens andra två stationsorter, handlar om att främja en hållbar utveckling
genom att stärka nyttjandet av beﬁntlig infrastruktur i Köpingebro och Svarte, framför allt i form av järnvägen men
även i gjorda investeringar i kommunal infrastruktur och service.
Köpingebro är kommunens näst största tätort med drygt 1 200 invånare, med en försiktig uppgång de senaste
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åren. Köpingebro är ett exempel på en stationsort där det ﬁnns stor potential att bygga tätt och blandat nära
stationen och utan att stora ytor för jordbruksmark behöver tas i anspråk. Järnvägen som går genom byn gör att
Köpingebro har goda förutsättningar att länkas samman med andra orter både inom och utanför kommunen.
Närheten till Ystad, Simrishamn och Tomelilla samt tågförbindelsen till Malmö bidrar till att Köpingebro kan bli en
stark ort så väl för kommunen som i ett regionalt sammanhang.
Svarte är kommunens fjärde största tätort med strax över 900 invånare. Befolkningsökningen förväntas öka då det
i dagsläget sker en utbyggnad av nya bostäder i Svarte. Pendlingsmöjligheterna är goda, med tåg till Ystad/SkurupSvedala-Malmö samt med buss till Trelleborg. Svarte ligger geograﬁskt väl till för att fungera som ett
servicecentrum för de västra byarna och kringliggande landsbygd. Möjligheten att utvecklas som serviceort
begränsas till viss del av att vägarna från byarna till Svarte är smala och kurviga.

Ställningstagande
Kommunen ser inte något alternativ till att inte fokusera utbyggnaden till dessa tre orter och ser inte heller det
som rimligt att studera något alternativ till det. Utifrån det här ställningstagandet har arbetet med en strukturbild
för kommunen gått vidare.

Steg 2 – Utbyggnad och utveckling för att stärka basorter/serviceorter

Att enbart fokusera utvecklingen till stationsorterna Ystad, Svarte och Köpingebro gör det tydligt att det blir långt
till en tätort som kan uppbära service för den östra delen av kommunen, och för vissa delar i norr. I planarbetet
har det prövats att lägga till två tätorter med potential att utvecklas till serviceorter. Sövestad prövades för att
täcka in de nordvästra delarna av kommunen och Löderup prövades för att täcka in de östra delarna av
kommunen. Kommunens tidigare ställningstagande har varit att dessa orter ska bära upp respektive del med
kommunal service. Förutsättningarna för dessa orter att i dagsläget fungera som serviceort ser dock lite olika ut. I
Löderup ﬁnns service i form av förskola, grundskola F-6, särskilt boende (för äldre), bibliotek, livsmedelsaffär,
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byggvaruhandel med mera. Orten har dessutom också haft en god befolkningstillväxt sedan år 2010. I Sövestad
ﬁnns kommunal service i form av förskola och grundskola F-6, men det ﬁnns ingen kommersiell service på orten.
Det har skett en svag minskning av befolkningen sedan år 2010.

Ställningstagande
Bedömningen är att Löderup i dagsläget fungerar som en serviceort, med både ett gott kommunalt serviceutbud
och ett kommersiellt utbud, för de östra kommundelarna och har potential att fortsätta göra det. Med en svag
minskning av befolkningen, inget utbud av kommersiell service, samt närheten till Ystad och Sjöbo som kan
erbjuda ett mycket brett serviceutbud, är bedömningen att Sövestad saknar förutsättningar att utvecklas som
serviceort. Tillgången till tät kollektivtraﬁk och nybyggd cykelväg gör att konkurrensen från centralorterna är allt för
stark.

Steg 3 – Kommunens övriga tätorter - orter med närhet till god kollektivtraﬁk, positiv
befolkningstillväxt och behov av ﬂer bostadsstorlekar

Det här steget fokuserar på att se om det ﬁnns andra faktorer, framför allt kopplat till hur befolkningstillväxten sett
ut de senaste åren och hur befolkningsprognosen ser ut för perioden 2020-2030, som ger skäl till utbyggnad i
kommunens tätorter. Men även hur strukturen med storleken på bostäder ser ut i orterna eller orters läge i
förhållande till goda kollektiva förbindelser med buss eller närhet till ort med tåg.
Nybrostrand med drygt 1 300 invånare har haft en mycket kraftig befolkningstillväxt sedan 2010, och befolkningen
väntas fortsätta öka. Orten ligger nära Köpingebro och har möjlighet att nyttja den kollektivtraﬁk och service som
ﬁnns där och samtidigt stärka underlaget. Cykelförbindelserna till både Köpingebro och Ystad är goda.
I kommunens dialogarbete Fokus på byarna, den tidiga dialogen för översiktsplanen, samt i underlaget till de nya
riktlinjerna för bostadsförsörjningen har det också framkommit att det ﬁnns orter som behöver kompletteras med
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andra boendestorlekar för att möjliggöra kvarboende på orten för äldre och på det sättet också generera
ﬂyttkedjor inom orten. Det här gäller till exempel för orter som Glemmingebro, Stora Köpinge och Sövestad.
Glemmingebro har också ett förhållandevis högt serviceutbud i förhållande till ortens storlek och en stark social
sammanhållning vilket är en attraktionsfaktor.
Stora Herrestad, som ligger ca 5 km nordost om Ystad längs med väg 19, är en ort med stor potential att utvecklas.
Riksväg 19 har dragits förbi tätorten. I samband med detta har även en cykelväg mellan orten och Ystad byggts.
Utöver det ligger orten längs med ett regionalt busstråk som är tänkt att utvecklas med högkvalitativ busstraﬁk
med Skåneexpressen. Det centralortsnära läget tillsammans med goda traﬁkförbindelser och närhet till stora
arbetsplatser gör Stora Herrestad attraktivt för barnfamiljer.
År 2016 ﬁck kommunen en ny tätort, Vallösa. Orten innefattar de tidigare småorterna Vallösa och Rynge. Tätorten
liknar inte strukturmässigt kommunens övriga tätorter. Orten visar inte en tätortsmässig struktur, utan består av
ett antal bebyggelsegrupper med släpp av jordbruksmark mellan. Tätorten omfattas inte heller av det som
vanligtvis kännetecknar tätorter, såsom exempelvis allmänna platser och heltäckande kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Ställningstagande
Nybrostrand uppvisar goda möjligheter för att fortsatt utvecklas som en stark boendeort. Närheten till Köpingebro
och den infrastruktur och service som ﬁnns där är viktig i sammanhanget. Bedömningen är att Nybrostrands
starka befolkningstillväxt tillsammans med Köpingebros potentiella utbyggnadsområden tillsammans kan ge en
hållbar struktur. Även Glemmingebro och Stora Herrestad är lämpliga orter för att stärka och anpassa
bostadsutbudet till den framtida befolkningsutvecklingen.
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Steg 4 – Besöks- och säsongsorter

Ystads kommun är en stark kommun vad gäller besöksnäringar. Två orter som är starkt präglade av
säsongsboende och besöksnäringar är Kåseberga och Löderups strandbad. De är två orter med relativt skilda
förutsättningar men med den gemensamma nämnaren att de växer under sommarhalvåret. Orterna ligger i
kommunens östra delar, vid kusten och med stark koppling till omkringliggande natur- och kulturvärden.
Kåseberga lockar årligen cirka 700 000 besökare, i första hand till Ales stenar, men också till hamnen samt till
naturen kring byn. På orten ﬁnns både permanentboende (ca 100 personer) samt säsongsboende (det ﬁnns cirka
140 fastigheter på orten). Merparten av befolkningen är i åldern 65-79 år vilket skiljer sig från andra orter och byar
i kommunen där medelåldern brukar ﬁnnas inom spannet 25-64 år. Servicen på orten är som starkast under
sommarsäsongen.
Löderups strandbad är ett område för fritidshusbebyggelse. Det ﬁnns omkring 300 fastigheter i området, knappt
30 personer är helårsboende. Den service som erbjuds på orten är framför allt riktad till sommarboende och
turister. Löderups strandbad är, tillsammans med västra Sandskogen, det område längs Ystads kommuns kust som
är hårdast drabbat av erosion.

Ställningstagande
Bedömningen är att bägge orterna är viktiga att lyfta fram i en strukturbild för kommunen för att synliggöra och
dra nytta av orternas roll för besöksnäringen. I Kåseberga, som uppvisar en annan struktur än Löderups
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strandbad, ﬁnns också vinster med att stärka orten året runt. Det stora underlaget för service gynnar också
kringliggande byar och landsbygden.

Steg 5 – Kommunens småorter, boende på landsbygden

Drygt 16 % av kommunens befolkning bor på landsbygden, det vill säga utanför tätorterna. Befolkningen på
landsbygden minskar. Cirka 1 100 personer av landsbygdens befolkning bor i någon av kommunens
småorter. Småorterna utgör en del av den för Skåne typiska ﬂerkärnigheten. Den primära funktionen för
kommunens småorter är att fungera som bostadsorter.
Då och då kommer det förfrågningar om utbyggnad för mer än enstaka småhus i småorterna. Kommunens
bedömning är att dessa förslag lämpligen prövas i översiktsplanen. I det tidiga arbetet med den här planen har två
sådana förslag kommit fram. Det ena rör Snårestad och det andra rör Bjäresjö. Snårestad ligger längs en väg som
knyter samman byarna i den västra delen av kommunen. Befolkningen i de delarna har en ålderssammansättning
som gör att det förväntas bli en befolkningstillväxt och ett ökat behov av bostäder. För att tillgodose behovet av
bostäder i den delen och för att behålla underlaget för kollektivtraﬁk för Snårestad och övriga byar väljer
kommunen att peka ut ett utbyggnadsområde. Bjäresjö ligger vid Gamla Lundavägen, och det ﬁnns önskemål om
att leda traﬁk och jordbruksmaskiner runt byn, vilket kan öppna en möjlighet att få ﬂer bostäder genom förtätning
av byn.
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Utöver utbyggnadsområdet i Snårestad pekar översiktsplanen ut två områden i Svenstorp och Stora Köpinge som
möjliga för utveckling av bostäder. Utbyggnadsområdena kan dra nytta av närheten till Köpingebro där det
återﬁnns ett bredare serviceutbud och kollektivtraﬁk i form av regionbuss och tåg. Utbyggnadsområdena planläggs
om det bedöms nödvändigt inom översiktsplanens planperiod.

Ställningstagande
Bedömningen är att småorterna bör fortsatt kunna utvecklas genom förtätning med bostäder i lämpliga lägen. Det
är också lämpligt att pröva möjligheten till lite större utbyggnad i Snårestad. Utöver det bör det vara möjligt att
bygga bostäder på landsbygden där det efter prövning bedöms lämpligt. Kommunen vill göra det möjligt att
upprätthålla en landsbygdsbefolkning när jordbruket rationaliseras för att möjliggöra en levande landsbygd. Ystad
har också näringsverksamheter med kopplingar till jordbruket som behöver utvecklingsmöjligheter och bostäder.

Steg 6 - Omlandet

Signiﬁkant för Skåne är den ﬂerkärniga ortsstrukturen. Det innebär också att alla kommuninvånare inte har staden
Ystad som enda målpunkt för sina ärenden eller att deras närmsta serviceort ligger inom kommunens gränser.
Större tätorter som ﬁnns i kommunens närhet är Skurup, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Det ﬁnns även ett
ﬂertal mindre tätorter som kan utgöra målpunkter för kommunens invånare när det gäller till exempel service eller
tillgången till infrastruktur, exempelvis när det gäller tågstationer.

Ställningstagande
Bedömningen är att kommunen behöver fortsätta satsa på Ystad som regional kärna som en del av utvecklingen
av det ﬂerkärniga Skåne. Kommunen behöver bryta ner ﬂerkärnigheten till en lokal nivå för att analysera och nyttja
närheten mellan kommunens orter, både inom och utanför kommungränsen. Kommunen behöver också verka för
att behålla service, kollektivtraﬁk och bostäder nära arbetsplatser
och målpunkter för besöksnäring, jordbruk och
304

matproduktion.

Utvecklingsstrategi
Utifrån ovanstående sex steg har kommunen landat i den föreslagna strukturbilden gällande bebyggelsestrukturen
som presenteras i planen.

Alternativ till planförslaget

I arbetet med miljökonsekvensbedömningen ingår det att studera alternativ till planförslaget. Alternativen ska vara
rimliga med hänsyn till planens syfte och geograﬁska räckvidd. I följande text presenteras dels alternativa
lokaliseringar inom ramen för utbyggnadsstrategin för planförslaget, dels två alternativ till den övergripande
strukturbilden. Som det framgår i stegbeskrivningen ovan så ser kommunen inte något rimligt alternativ till att inte
fokusera utbyggnaden till Ystad, Köpingebro och Svarte. Rimliga alternativ kan vara att stanna efter de olika steg
som beskrivs ovan. Kommunen har här valt att redovisa ett alternativ, som innebär att vi stannar efter steg 1, vilket
innebär endast utveckling i centralorten samt stationsorterna.
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Alternativ till strukturbilden - endast utbyggnad i centralorten och
stationsorterna

Ett alternativ till planförslaget skulle kunna vara att lyfta betydelsen av Ystad, Svarte och Köpingebro än mer och
enbart fokusera utbyggnaden till dessa orter. Detta för att stärka nyttjandet av beﬁntlig infrastruktur, i Svarte och
Köpingebro framför allt i form av järnvägen. Det behövs egentligen inte större områden än de som är utpekade i
fördjupningarna av översiktsplanen för respektive orter då dessa orter rymmer bostadsbehovet för Ystads
tillväxtmål de kommande 10-20 åren. Då handlar det snarare om att dessa orter kommer att behöva växa
snabbare för att klara bostadsbehovet till år 2030. Så egentligen handlar det om att helt säga nej till andra
utbyggnadsområden, samt ny utbyggnad på landsbygden.

+
Stärkt utnyttjande av beﬁntlig infrastruktur i form av järnvägen, då ﬂer kommer bo stationsnära än i
planförslaget och får på det sättet möjlighet till hållbart resande med kollektivtraﬁk.
Koncentrerad hushållning av marken, tidigare oexploaterad mark exploateras endast i dessa orter.
Orterna i fokus skulle få än större betydelse för omlandet, framför allt Svarte och Köpingebro, och
underlaget för kommersiell service skulle stärkas.

Utvecklingen är inte förenlig med kommunens vision om attraktiva boenden i den öppna
landsbygden.
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En del av kommunens attraktionskraft skulle kunna gå förlorad, då befolkningsökningen idag inte
enbart sker i dessa orter. I dagsläget sker befolkningstillväxt i ﬂera av kommunens orter, så som Stora
Herrestad, Nybrostrand, Glemmingebro och Löderup.
Att enbart fokusera utvecklingen till dessa orter kan försvåra möjligheterna till ett gott vardagsliv i
kommunens övriga orter och byar samt landsbygd. Kommunens mål för bostadsbyggande visar att de
behövs komplement av vissa bostadsstorlekar i en del byar, blandat för att möjliggöra kvarboende och
åstadkomma en ﬂyttkedja inom byn. Det här är också något som lyfts fram i kommunens dialogarbete
Fokus på byarna.
Att inte satsa på några andra orter eller landsbygden skulle kunna medföra en negativ utveckling för
invånarnas möjligheter till service, framför allt i de östra kommundelarna och inom de mindre orterna.
Den sociala hållbarheten minskar och de sociala strukturerna riskerar att lösas upp för kommunen i
stort.
Ökat ianspråktagande av värdefull jordbruksmark, särskilt i Svarte.
Svårare att matcha bostadsbehov mot lokal arbetsmarknad och arbeten inom jordbruk och
besöksnäring.
Risker/ hot mot detta utvecklingsalternativ är att det ﬁnns svårigheter med att komma i gång med
större utbyggnad i Köpingebro så länge en miljöpåverkande industri ﬁnns kvar inom det gamla
sockerbruksområdet. Kommunen har därmed inte full rådighet över utvecklingen av området. Det
ﬁnns även risker/hot mot en högre utbyggnadstakt i Svarte som handlar om att skolans kapacitet är
nådd samt att det saknas kommersiell service på orten.

Alternativa lokaliseringar inom ramen för strukturbilden för planförslaget

Inom ramen för utbyggnadsstrategin i planförslaget har alternativ för lokalisering av utbyggnad i de olika
tätorterna studerats. Nedan redovisas i bortvalda alternativ.
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Svarte - Det har tidigare funnits förslag på utbyggnad väster om området för fördjupad översiktsplan
för Svarte. Alternativet har inte förts vidare på grund av riksintresse för kustzon. Utifrån riksintresset
är det olämpligt att orten utvecklas längs med kusten.
Löderup - I översiktsplanen från år 2005 fanns utbyggnadsförslag norrut och söderut. Söderut är idag
ett naturområde med fördröjningsmagasin. Norrut fanns tidigare en detaljplan för bostäder som
upphävdes på 1980-talet då kommunen i stället ansåg att byn i första hand skulle förtätas inom
bykärnan och mot skolan, för att stärka sambandet mellan södra och norra delen.
Kåseberga - Här har ett utbyggnadsområde centralt i byn från översiktsplanen från år 2005 ersatts av
utbyggnad i norr. Utbyggnadsalternativet har dels tagit hänsyn till att den omfattning av bostäder som
presenterades i fördjupningen av översiktsplanen för Kåseberga inte är möjlig i förhållande till andra
behov så som parkering. Det framkom också vid ett tidigare detaljplanearbete (som avbrutits) att
omfattningen på bostadsutbyggnad centralt i byn inte bara står i förhållande till parkeringssituationen
för sommarturismen utan även är olämpligt på grund av förekomsten av groddjur.
Glemmingebro - I översiktsplanen från 2005 fanns utbyggnadsalternativ i sydöst och
utredningsalternativ i öster. I ny översiktsplan föreslås endast utbyggnad i öster på grund av att
efterfrågan på bostäder inte motsvarar storleken på utbyggnadsområdena.
I översiktsplanen från 2005 har ett stort område för fritidsbebyggelse markerats väster om Köpingebro
och Nybrostrand. Området har i ny översiktsplan utgått till stora delar, detta på grund av att området,
Öja mosse, är båtnadsområde för dikningsföretag samt ett låglänt översvämningshotat område. I
fördjupad översiktsplan för Köpingebro från 2014 har ett större område för fritidsbebyggelse avsatts
direkt väster om Köpingebro, norr om förslaget i översiktsplan 2005. I planförslaget föreslås därför ett
mindre område för fritidsbebyggelse, camping, väster om Nybrostrand, öster om järnvägen.
Ett centralt beläget utbyggnadsområde i Snårestad har valts bort då kommunen ser en större potential
i det västra utbyggnadsområdet. Kommunen har inte rådighet över marken, och väljer det förslag som
kan bli verklighet och som har en attraktivitet som lockar nya invånare.
Den norra delen av Stora Herrestad har valts bort efter avvägningar mellan jordbruksnäring,
hushållning med jordbruksmark och samhällsintresset av bostadsförsörjning. Kommunens
bedömning är att bostadsförsörjningen i området kan klaras med utpekade delar i Stora Herrestad
tillsammans med utbyggnadsområdet i Öja, se fördjupad översiktsplan för Staden Ystad 2030.
Delar av områden i Stora Köpinge och Svenstorp har utgått med anledning av det rörliga
strandskyddet.
Kommunen har gjort en avvägning mellan behovet av nya bostäder utifrån befolkningsprognosen för
Nybrostrand, och det allmänna intresset av att Kabusa skjutfält kan behålla sitt miljötillstånd och
ﬁnnas kvar. Kommunens val är att ge företräde för riksintresset för försvaret genom att inte bidra till
ﬂer bostäder inom påverkansområdet som Försvarsmakten pekat ut. Kommunen ser i stället
möjligheter att klara bostadsbehovet genom utveckling av Köpingebro.
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Alternativa lokaliseringar för utredningsområde för verksamheter

Ystads kommun har två större områden för industri och verksamheter med omgivningspåverkan; Öja
industriområde och Hedeskoga. Öja industriområde beräknas täcka behovet av mark för näringsverksamheter till
åren 2025-2030. I Hedeskoga ﬁnns Sysavs avfallsanläggning, och avsikten är att området kring centralen ska
reserveras för mer störande och transportintensiva verksamheter. Det betyder att kommunen under planperioden
behöver utreda en lokalisering av ett framtida verksamhetsområde. Avgränsningen av alternativa platser har
grundats på följande krav: närhet till kollektivtraﬁk för försörjning av arbetskraft, närhet till Europaväg eller riksväg
av hög standard för transporter, tillgång till mark som är plan eller kan göras så plan att stora hallar kan byggas,
möjlighet till hantering av dagvatten, låg eller ingen negativ påverkan på bostäder och på värdefulla natur- och
kulturområden. Bortvalda alternativ är:
•

Runt Svarte – Det saknas vägar av tillräckligt hög standard, och ett verksamhetsområde skulle ta jordbruksmark

i anspråk inom ett område med en värdefull landskapsbild och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
•

Runt Köpingebro – Sockerbruksområdet är utpekat för utveckling av blandad stadsbebyggelse, och det ﬁnns

risker för störningar på kommande bostäder. Söder om Köpingebro ﬁnns det värdefulla natur- och
rekreationsområden. Det saknas vägar av tillräckligt hög standard. Området anses inte så väl integrerat med
Ystads tätort som ett större verksamhetsområde behöver vara.
•

Ystad, öster om staden – Sandskogen är ett värdefullt natur- och rekreationsområde med stora värden för hela

staden, liksom för besöksnäringen. Det saknas vägar av tillräckligt hög standard. Särskilt svårt är det att leda
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ytterligare traﬁk på Dragongatan och väg 9. Risk för störningar på bostadsbebyggelse. Riksintresse för friluftsliv och
naturvård. Naturreservat. (ﬁgur A)
•

Ystad, öster om staden – norr om Sandskogen ﬁnns obebyggd ängs- och betesmark. Området är ett

båtnadsområde för ett dikesföretag, och det är dåliga grundförhållanden. Det ligger inom riskområde för
översvämningar. Jordbruksmark tas i anspråk. Strandskydd. (ﬁgur B)
•

Väster om riksväg 19, vid Öja by. Området svårt att koppla samman med beﬁntliga verksamhetsområden. Risk

för korsande traﬁk över riksväg 19. Risk för negativ påverkan på landskapsbilden. Risk för störningar på beﬁntliga
bostäder och byar. Jordbruksmark tas i anspråk. (ﬁgur C)
•

Norr om Dag Hammarskjölds park – Höga landskapsbildsvärden och ett kuperat landskap som lämpar sig

mindre bra för större byggnader. Många mindre byar med bostäder. Rikt på fornlämningar. Området svårt att
koppla samman med beﬁntliga verksamhetsområden. Jordbruksmark tas i anspråk. (ﬁgur D)
•

Område mellan byn Hedeskoga och avfallsanläggningen. Området behövs som en buffertzon mellan

Hedeskoga by och mer störande verksamheter. De norra delarna är redan utpekade för mer störande
verksamheter, och kommunens avsikt är att hushålla med mark för just detta ändamål. (ﬁgur E)
•

Ystad, väster om Källesjö – områden av riksintresse för kulturmiljövård, naturvård och kustzon. Rikt på

fornlämningar. Området svårt att koppla samman med beﬁntliga verksamhetsområden. Mycket värdefull
jordbruksmark tas i anspråk. Stor påverkan på landskapsbilden. (ﬁgur F och G)
•

Ystad, väster om västra industriområdet – områden av riksintresse för kulturmiljövård, naturvård och kustzon.

Området utpekat som en möjlig förlängning av Dag Hammarskjölds park för att knyta samman natur- och
rekreationsområden. (ﬁgur H)
•

Ystad, nordöstra staden – Området är i den fördjupade översiktsplanen för Staden Ystad (2016) utpekat för

blandad bostadsbebyggelse och grönområde samt handel för området närmast riksväg 19. Kommunen har
påbörjat ett planprogram för området som är förenlig med den fördjupade översiktsplanen. (ﬁgur I)
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Sociala konsekvenser

Barnperspektivet (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Folkhälsa
Bebyggelseutvecklingen i kommunen föreslås främst i de orter med tillgång till kollektivtraﬁk. Tillgång till
kollektivtraﬁk har särskilt god påverkan på den övergripande folkhälsan. Det underlättar för många grupper i
samhället att röra sig mer självständigt och främjar en mer jämlik fördelning av tillgång till kollektivtraﬁk och
service. Planförslagets fokus på förtätning av beﬁntliga strukturer underlättar även för människors vardagsliv. Det
skapar även goda förutsättningar utifrån ett folkhälsoperspektiv då ﬂer människor kan resa med cykel. Ökade
antal hållbara resor kan dock inte enbart lösas med fysisk planering, utan kräver insatser så som
beteendepåverkan och mobilitetsåtgärder. Planförslaget pekar ut behov av framtida länkar i cykelvägnätet. Dessa
skapar förutsättningar för hållbara resor lokalt och binder samman orter inom kommunen som idag saknar goda
cykelförbindelser. Planen betonar även bevarande och förstärkning av beﬁntliga grönstrukturer, vilket skapar
positiva effekter på folkhälsan. De föreslagna utbyggnadsområdena främjar blandad bebyggelse genom förtätning
och möjliggör för kompletteringar av bostadstyper som saknas i orterna, vilket kan ge positiva effekter utifrån ett
integrationsperspektiv. Planförslaget belyser även vikten av dialog och delaktighet i den fortsatta planeringen.

Trygghet
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Många av byarna inom kommunen ﬁnns utmed traﬁkerade vägar. Planförslaget föreslår generella
traﬁksäkerhetshöjande åtgärder för ﬂera av vägsträckorna inom planområdet. Att arbeta med
traﬁksäkerhetsåtgärder inom och utanför orterna och landsbygdsorterna har positiva effekter för alla
åldersgrupper, inte minst för barns möjlighet att röra sig fritt till fots eller med cykel. Flera busshållplatser ﬁnns
även utmed traﬁkerade vägar, där planförslaget anger att hållplatserna bör göras tryggare och säkrare för
människor som väntar på buss utmed dessa vägar. Trygghetsåtgärder kan även få ﬂer människor att resa
kollektivt.

Social gemenskap
Planförslaget fokuserar på att stärka kommunens serviceort Löderup, boendeorterna, besöks- och säsongsorterna
och landsbygdsorterna. Genom att arbeta med att förstärka orternas olika identiteter skapas förutsättningar för
att stärka gemenskapen i orterna. När det unika för olika platser stärks bidrar det till att stärka tillhörigheten och
identiteten. Ökat befolkningsunderlag kan även bidra till stärkt social sammanhållning med exempelvis
mötesplatser och förbättrat underlag för lokal service. Det i sin tur kan skapa bättre förutsättningar för
vardagslivet.
Genom att möjliggöra för tätare bebyggelsestruktur i orterna ökar möjligheterna att förbättra gång- och
cykeltraﬁken i orterna. Att binda samman orterna innebär också att viktiga målpunkter kan bindas samman inom
orten. I ﬂera byar ﬁnns aktiva föreningar och att binda samman orter kan få positiva effekter på den sociala
gemenskapen samt stärka orternas identitet. För att säkerställa att barn och unga på egen hand kan ta sig säkert
till olika platser bör kommunen, i samband med utbyggnader, säkerställa trygga och säkra gång- och cykelvägar
mellan målpunkter.
Att se Nybrostrand och Köpingebro i ett gemensamt perspektiv skapar positiva effekter bland annat utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv då invånare i Nybrostrand kan nyttja service och kollektivtraﬁk i Köpingebro, vilket även
stärker den sociala gemenskapen inom och mellan orterna.

Delaktighet
Kommunen har träffat kommunens byalag under det tidiga skedet av arbetet med planförslaget. Under mötena
fördes diskussioner kring bland annat ortens identitet och vilka värden invånarna identiﬁerar sig med, de olika
styrkorna och svagheterna i byn samt utvecklingsmöjligheter. Genom att ge varje by en utvecklingsstrategi skapas
förutsättningar för att invånarna ska kunna vara delaktiga i utveckling. Kommunen synliggör stora delar av
kommunen och anger inriktningar för de olika delarna av kommunen, som dessutom är anpassat utifrån områdets
storlek och skala.
När en översiktsplan tas fram ﬁnns enligt plan- och bygglagen krav på att samråd och granskningsutställning ska
genomföras. Det innebär att planen vid två tillfällen ska visas upp för att det ska vara möjligt för boende och
verksamma i kommunen att ta del av planen och lämna synpunkter. Under samrådet och utställningen av
översiktsplanen har det inkommit ett stort antal synpunkter på planförslaget från kommuninvånare, byalag och
intresseföreningar och I dokumenten samrådsredogörelse och utställningsutlåtande sammanfattas och bemöts de
synpunkter som kommit in.
I den fortsatta planering är det viktigt att kommuninvånarna, byalagen och intresseföreningarna ska kunna vara
delaktiga i utvecklingen.

Fritidsliv
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Planförslaget föreslår förstärkta gröna och blå kopplingar inom kommunen. Kåseberga stärks som både besöksoch säsongsort samtidigt som de gröna värdena stärks. Att stärka grön- och blåstruktur skapar bättre
förutsättningar för rekreation (även att stärka tillgängligheten till dessa), vilket skapar goda förutsättningar utifrån
ett folkhälsoperspektiv.
Planförslaget belyser att kommunen ska verka för stärkta gröna samband och närrekreation för möjligheten till
rörelse mellan orterna och landsbygden. Ställningstaganden är positiva utifrån ett folkhälsoperspektiv men kräver
att detta beaktas i samband med utbyggnad eftersom speciﬁka platser i byarna inte pekas ut för dessa ändamål.
I planförslaget ﬁnns grönområden och grönstråk med viktiga frilufts- och naturvärden utpekade för bevarande,
vilket av kommunen bedöms som positivt utifrån ett rekreations- och friluftsliv. Översiktsplanen föreslår även
förstärkt stråk av grönstrukturen på några platser samt ett nytt grönområde mellan Lilleskog och Dag
Hammarskjölds park, vilket är positivt utifrån ett frilufts- och rekreationsperspektiv.

Kulturmiljöer och kulturliv
I de orter som föreslås utvecklas med ny bebyggelse följer ett antal riktlinjer som behöver beaktas i den fortsatta
planeringen i syfte att skydda orternas identitet och kulturmiljövärden. Planförslagets riktlinjer för orterna och
landsbygden innebär att kulturarvet och kulturmiljöerna värnas samtidigt som det ger utrymme för samtiden att
avspeglas i den nya bebyggelsestrukturen. Det stärker tillhörigheten och igenkänningen för människor, vilket
stärker attraktionskraften för kommunen som helhet.
Utbyggnadsområdena möjliggör för blandad bebyggelse att utvecklas, vilket kan skapa positiva effekter för
beﬁntliga eller tillkommande kulturverksamheter i en ort.

Valfrihet
Att främja ett varierat boende och möjliggöra för komplettering av bebyggelse i kommunens orter möjliggör för
ﬂer människor att kunna ﬂytta inom sin ort om livssituation eller behov ändras. Kommunen kan inte styra
upplåtelseformer men kan genom detaljplanering möjliggöra för byggande av en mer varierad bebyggelsestruktur
som exempelvis ﬂerfamiljshus. Planförslaget möjliggör för detta genom att utbyggnadsområdena pekas ut som
blandad bebyggelse.
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Barnperspektivet

FN:s konvention om barnets rättigheter är svensk lag sedan 1 januari 2020 genom Barnrättslagen (SFS 2018: 1197).
Enligt barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig för att se till att barn får sina rättigheter
förverkligade. Familjen har huvudansvaret för sina barn, men varje stat är skyldig att underlätta för familjerna att
ta hand om sina barn på bästa sätt. Kommunen och dess folkvalda politiker beslutar hur till exempel skola,
förskola, fritidsverksamheter och allmän platsmark och allmänna anläggningar ska skötas och har ett
skyddsansvar.
I alla frågor, ärenden och beslut som berör barn direkt eller indirekt ska barnets bästa beaktas. Vad som är barnets
bästa går inte alltid att ge ett enkelt och entydigt svar på. Därför behöver utredare och beslutsfattare undersöka
den aktuella åtgärden och dess konsekvenser för barnet eller barnen i fråga. Undersökningen ska innehålla två
perspektiv; barnperspektivet och barnens perspektiv. Barnperspektivet är det som vuxna vet är bra för barn och
det vuxna vet att barn behöver. Barnens perspektiv är det som framkommer när barn och ungdomar tillfrågas
direkt. Om barnens bästa inte kan genomföras ska kompletterande åtgärder genomföras.
De artiklar i barnkonvention som är mest relevanta i den tidiga planeringsprocessen och i den översiktliga
planeringen är de fyra grundläggande principerna:
Artikel 2 (barns lika värde)
Artikel 3 (barnets bästa)
Artikel 6 (rätt till liv och utveckling)
Artikel 12 (rätt att uttrycka åsikter och få dem respekterade)
Dessa artiklar bildar en grund som alltid behöver beaktas i sammanhang som rör barn. Andra artiklar i
barnkonventionen som bör beaktas i den tidiga planeringsprocessen är framför allt:
Artikel 23 (barn med funktionsnedsättning och deras rätt till aktivt deltagande i samhället)
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Artikel 29 (barnets utbildning ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om
personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga samt utveckla respekt för naturmiljön).
Artikel 31 (barns rätt till vila, fritid, lek och rekreation).
Nedan beskrivs hur översiktsplanen beaktar barnperspektivet och hur detta ska beaktas i den fortsatta
planeringen kopplat till: delaktighet, vardagsliv samt hälsa och säkerhet.

Delaktighet
Genom att involvera barn och unga i arbetet med översiktsplanen skapas möjligheter för inﬂytande och
engagemang i samhällsplaneringen och kommunens framtid. Dialogen med barn och unga är också en väsentlig
del av arbetet med att fånga upp barnets perspektiv. Enligt barnkonventionens artikel 12 ska barn som är i stånd
att uttrycka egna åsikter ha rätt att fritt uttrycka dessa och barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till
barnets ålder och mognad.
Barn och unga påverkas mycket av utformningen av den byggda miljön i sina närområden. Den fysiska
utformningen påverkar deras möjligheter att röra sig självständigt i sin närmiljö och till och från målpunkter. Ett av
Ystads kommuns strategiska mål i Folkhälsoprogram för Ystads kommun 2019-2025 är "Trygga och attraktiva
miljöer som ger miljöer till möten mellan människor" med inriktningsmålet "Attraktiv boende- och närmiljö utifrån
livssituation". Här beskrivs hur Ystads kommuns samhällsplanering ska utgå från ett barnrättsperspektiv. Vid
planering av nya områden, samt större omstrukturering av beﬁntliga områden är det angeläget att prioritera och
involvera barn och unga och att förskolor och grundskolor planeras in på ett tidigt stadium. Kommunen ska
planera för att barn har likvärdig tillgång till goda utemiljöer.
Att växa upp i en god och stimulerande miljö förutsätter bland annat att barn och unga får uttrycka sina åsikter
och att åsikterna respekteras. Barn- och unga har involverats i översiktsplaneprocessen, både i tidigt skede och
under formellt samråd och utställning. Framförallt är det unga i mellan- och högstadieskolor samt gymnasium som
deltagit under dialogerna. I det tidiga skedet av arbetet med översiktsplanen hölls en workshop för
ungdomsfullmäktiges representanter. Under workshopen diskuterades bland annat vad barn och unga ofta gör på
sin fritid samt olika frågor som rörde både nutiden och framtiden. Representanterna i
ungdomsfullmäktige var under dialogprocessen bosatta i både tätorter, mindre orter och på landsbygden. Genom
att involvera kommunens representanter från ungdomsfullmäktige kan deltagarna agera ambassadörer för
översiktsplanen genom att sprida vidare kunskap till sina respektive skolor. Kommunens förhoppning är att
kontakten och dialogen med ungdomsfullmäktige skapar engagemang och delaktighet i samhällsplaneringen,
vilket kan påverka målgruppen unga vuxna som är den befolkningsgrupp som ﬂyttar från kommunen i störst
utsträckning. Att känna delaktighet i kommunens framtid kan i förlängningen leda till att samma målgrupp väljer
att bo kvar eller ﬂytta tillbaka till kommunen i vuxen ålder.
En digital föreläsning om översiktsplanen under utställningsskedet hölls på kommunens gymnasieskola,
Österportskolan, för eleverna på kursen Politik och hållbar utveckling. Eleverna skulle utifrån förslaget till
översiktsplan arbeta fram synpunkter om hur kommunen kan planera för ett mer hållbart samhälle. Synpunkterna
som skickades in till kommunen skulle eleverna sedan utveckla och göra ett större fördjupningsarbete kring.
Sammantaget visar barn och ungas synpunkter på att de är engagerade både i sin närmiljö och vardag och i större
miljö- och samhällsfrågor. De uttrycker dels behov av att träffa vänner, ﬂer möjligheter till aktiviteter i orterna,
bättre gång- och cykelvägnät, mer grönstruktur och ﬂer platser för spontanidrott och kulturutövning. Synpunkter
på att kommunen behöver bli bättre på miljöfrågor, kollektivtraﬁk och nöjes- och kulturutbud har även kommit
fram under dialogerna.
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Små barn och barn i lågstadieåldern har inte deltagit i dialoger om översiktsplanen. I fortsatt arbete med
förtätning och utbyggnad i orterna blir det viktigt att få med de yngre barnens perspektiv och deras kunskap om
sin ort. Detta så att förtätning och utbyggnad av orterna inte leder till försämringar för barn- och unga, till exempel
genom att platser som de i dag använder tas i anspråk för bebyggelse. Det är också viktigt att barnens sociala
nätverk kommer till tals, till exempel föräldrar och förskolepersonal.

Vardagsliv
Ett fungerande vardagsliv för barn handlar till stor del om tillgänglighet och möjlighet att ta sig självständigt till
viktiga målpunkter så som hem, skola och fritidsaktivsaktiviteter. Detta ställer krav på närhet, sammanhängande
och attraktiva gång- och cykelstråk och utformningen av kollektivtraﬁkens platser. Men ett fungerande vardagsliv
handlar också om att ha tillgång till platser för möten och lek. Artikel 31 i barnkonventionen lyfter upp barns rätt till
fritid, lek och rekreation och möjligheten att delta i kultur- och fritidsverksamhet, vilket påverkas av tillgång till och
möjlighet att ta sig till dessa funktioner.
Ett av översiktsplanens fem strategiområden Närhet handlar om både geograﬁsk och upplevelsemässig närhet.
Barn och unga tillbringar en stor del av sin tid i sin närmiljö. Det är viktigt att närmiljön är trygg, tillgänglig och
stimulerande för barn och ungas utveckling.
För små barns vardagsliv är närhet mellan funktioner av yttersta vikt, eftersom de varken orkar gå och cykla långt
eller har möjlighet att åka kollektivtraﬁk själva. Detta gäller också ofta för barn med funktionsvariationer. Även för
större barn, som kan cykla och åka kollektivtraﬁk, är närhet viktigt, eftersom det påverkar deras möjligheter att
självständigt att ta sig till skola, vänner och fritidsintressen. Utifrån artikel 2 och 23 i barnkonventionen ska varje
barn, oberoende av eventuella funktionsvariationer, visas respekt och tillförsäkras sina rättigheter och möjligheter
att delta i samhället.
För barn behöver närmiljön vara både tillgänglig och stimulerande, så att de både har möjlighet och intresse av att
vistas där. Översiktsplanens fokus på förtätning av beﬁntliga strukturer underlättar för barns vardagsliv genom att
förutsättningar för korta avstånd skapas.
Översiktsplanen fokuserar på ﬂera frågor som är viktiga för barns vardagsliv och som barn lyfter behov av i de
dialoger som hållits. Det handlar till exempel om utbyggnad av cykelnät för att binda ihop orter och byar,
förstärkning av kollektivtraﬁken och ökad tillgänglighet till och förstärkning av grönstrukturen. Översiktsplanen
belyser också behov av utbyggnad av mötesplatser, aktivitetsytor och förstärkning av kultur- och fritidsutbud, vilket
är positivt utifrån ett barnperspektiv. Detta kräver dock fortsatt konkretisering i efterföljande planering, eftersom
speciﬁka platser i orterna inte pekas ut för dessa ändamål. Undantagen är i orterna Sövestad och Kåseberga. I
Sövestad binder föreslaget utbyggnadsområde samman orten med idrottsplatsen och i Kåseberga kompletteras
orten med idrotts- och aktivitetsytor. I den fortsatta planeringen är det viktigt att de orter som förtätas inte tar
värdefulla platser för rekreation eller barns utevistelse i anspråk för exploatering.
Ur ett jämlikhetsperspektiv är det positivt att översiktsplanen inte endast fokuserar orter med service och
kollektivtraﬁk, utan också eftersträvar en levande landsbygd. Utbyggnad på landsbygden kan ge underlag till
kollektivtraﬁk och service och därmed ge kommunens barn en mer likvärdig tillgång till fritid och kultur.

Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet handlar om en hälso- och säkerhetsfrämjande lokalisering och utformning. Det handlar om att
uppnå traﬁksäkerhet och minska risken för olyckor och det handlar om att barn inte ska exponeras för
luftföroreningar och buller. Enligt artikel 6 i barnkonventionen har varje barn rätt till liv och deras överlevnad och
utveckling ska säkerställas, vilket innefattar en säker och hälsosam miljö.
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Först vid tolvårsåldern sägs barn vara traﬁkmogna. Det är först då de har förmåga att uppfatta vad som händer
runt omkring dem och bedöma risker. Säkra traﬁklösningar i orterna och mellan orterna är därför av största vikt
för barn. Många av orterna inom kommunen ﬁnns utmed traﬁkerade vägar, vilket innebär en utmaning vad gäller
traﬁksäkerhet. Många synpunkter har också kommit in under arbetet med översiktsplanen från barn och vuxna
om bristande gång- och cykelvägnät i kommunen. Planförslaget föreslår generella traﬁksäkerhetshöjande åtgärder
för ﬂera av vägsträckorna.
I fortsatt utveckling av orterna krävs en utformning som skapar en traﬁksäker miljö för barn även inne i och i
anslutning till orterna. Den framtida lokaliseringen av förskolor och skolor har stor betydelse för barnens trygghet
och säkerhet. När dessa lokaliseras nära bostäder och blir nåbara genom gångstråk och/eller cykelvägar blir miljön
runt skolorna tystare, lugnare och mer trygga och säkra. Det är viktigt att barn vågar och tillåts röra sig fritt i sin
närmiljö för rörelse, lek och samvaro med andra.
Förutsättningarna i översiktsplanen för att klara riktvärden för buller och luftkvalitet är goda. I orter som pekas ut
som utbyggnadsalternativ är bullernivåerna från traﬁken generellt låga och luftkvaliteten god. I Sövestad och Stora
Herrestad behöver dock bebyggelse planeras med hänsyn till buller från de större vägarna. Översiktsplanen
gynnar cykel- och kollektivtraﬁk och föreslår utökning av grönområden, vilket skapar potential för god ljudmiljö och
luftkvalitet. Barn är dock känsligare än vuxna för buller, särskilt små barn. Många barn med särskilda behov
behöver också extra tysta och lugna miljöer. Barn är också känsligare för avgaser, luftföroreningar och partiklar än
vuxna, bland annat för att de i förhållande till sin kroppsstorlek andas in större mängder luft.
Med utgångspunkt i vad som är barnets bästa i enlighet med barnkonventionens artikel 3, behöver detta beaktas
vid vidare utredning av lokalisering och utformning av miljöer där barn uppehåller sig under längre tid, till exempel
skolor, bostadsgårdar, idrottsanläggningar, aktivitetsytor och lekplatser. Dessa platser ska inte placeras utefter
traﬁkerade vägar, men väl tillgängliga från gång- och cykelvägnätet och med en utformning som stimulerar barns
utveckling.
Översiktsplanen betonar vikten av att tillgängliggöra grönområden. Grönområden främjar barns psykiska, sociala,
fysiska och motoriska utveckling. Bra grönområden i sammanhanget kan exempelvis vara lummiga och
omväxlande, med öppna ytor som innehåller stockar, stenar och stubbar att bygga med och klättra på. Även
fruktträd och vatten som inbjuder till vattenlek är positiva inslag barns utveckling.
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Ekonomiska konsekvenser

Kostnader och intäkter
Ystad kommun ska möjliggöra för att verka och bo i hela kommunen. Genom att kunna erbjuda attraktiva boenden
kan kommunen möjliggöra för en befolkningstillväxt vilket genererar underlag för välfärd och nya investeringar.
Tyngdpunkten av kommunens bebyggelseutveckling ligger i orterna Ystad, Svarte och Köpingebro. Dessa orter
väntas fortsatt växa de kommande åren, men kommunen stödjer även utvecklingen av nya områden i kommunens
byar och på landsbygden. Befolkningsökningen i dessa lägen bidrar även till en viss ökning av skatteunderlag för
kommunen.
I de orter där efterfrågan på byggande har varit låg föreslås inga nya utbyggnadsområden, men kommunen ser
möjligheter att förtäta i de beﬁntliga strukturerna. Kommunen har gjort avvägningar över var utbyggnader är mest
lönsamt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv (se avsnittet Val av utvecklingsstrategi, under Inledning i detta
kapitel).
Ökad inﬂyttning är även kopplat till ökade kostnader för kommunen. Ökade kostnader för den sociala omsorgen är
svår att förutspå då det beror på vilka åldersgrupper som ﬂyttar till kommunen. Ystad attraherar en äldre
befolkning och kommunen har idag en högre andel invånare över 65 år än genomsnittet i riket. En fördel för
kommunen vore om befolkningsfördelningen fördelades mer jämt. För att främja en jämnare
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befolkningssammansättning behöver kommunen i större utsträckning attrahera ﬂer målgrupper. Ökad inﬂyttning
innebär även ökade kostnader för skola och barnomsorg. Exempelvis kan en beﬁntlig skola i ett område till viss
mån klara av ökat elevunderlag, men när elevunderlaget är för stort behöver skolan byggas ut eller byggas ny vilket
innebär kostnader för kommunen.
Att samlokalisera och koncentrera ny bebyggelse i eller i anslutning till beﬁntliga strukturer innebär att kommunen
kan spara resurser genom att nyttja nya eller uppdaterade anläggningar för exempelvis vatten och avlopp och
fjärrvärme. Kommunen har gjort stora investeringar i vatten- och reningsverk, vilket innebär att kommunen har
god kapacitet för en ökad befolkningstillväxt. För att dra störst nytta av detta bör bebyggelse lokaliseras till de stråk
med högst kapacitet, vilket planförslaget främjar genom exempelvis sammanlänkning av orter och utvecklat stråk
från Ystad tätort mot Stora Herrestad. I de fall då kapaciteten inte är tillräcklig tillkommer initiala kostnader för
utbyggnad av den tekniska infrastrukturen som belastar kommunen, men som på sikt kan vara värt att investera i
då befolkningsunderlaget ökar. Kommunen arbetar idag med förebyggande investeringar, exempelvis med
fjärrvärmekulvert under vägar, tomrör för el och stadsnät.
En förutsättning för att kunna bygga ut föreslaget utbyggnadsområde i serviceorten Löderup är att allmän
platsmark skapas för att kunna säkerställa omhändertagande av dagvatten. Satsningen innebär en kostnad i
utbyggnad och underhåll samtidigt som den allmänna platsmarken innebär att ytorna kan användas som
mötesplats för invånarna.
Inom kommunen ﬁnns några av landets hårdast drabbade platser av erosion. Översiktsplanen anger riktlinjer för
skydd av kusten och för kommunen ﬁnns även Handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten. Genom att

följa fastslagna riktlinjer för skydd av kusten minskar risken för att kommunen drabbas av ökade kostnader till följd
av exploatering i högriskområden. De områden som behöver utredas vidare i den kommande planeringen är
Löderups strandbad samt Kåseberga hamn.

Sysselsättning och fördelning av resurser
Att möta en ökad befolkningstillväxt kan i sin tur kan möjliggöra för ﬂer arbetstillfällen. Valfriheten ökar och ﬂer
människor som vill kan välja att bosätta sig i kommunen. Ett ökat befolkningsantal innebär även att företag kan ha
större benägenhet att etablera sig inom kommunen då det ﬁnns större arbetskraftsutbud. Ökad inﬂyttning och
befolkningstillväxt skapar förutsättningar för en positiv utveckling av sysselsättningen. En aspekt som kommunen
måste arbeta vidare med är att säkerställa rätt kompetenser och utbildning i hela kommunen.
Översiktsplanen belyser vikten av förbättrade kopplingar till omkringliggande kommuner och inom kommunens
orter. Genom att stärka de regionala och lokala kopplingarna skapas positiva konsekvenser, både ekonomiska och
sociala, genom större möjligheter för pendling och ökad valfrihet för utbildning, arbete, boende och service.
Förbättrad tillgänglighet är en förutsättning för att utjämna socioekonomiska skillnader inom kommunens olika
delar. Det är viktigt både för att främja ökad sysselsättning och en jämn fördelning av resurser. Särskilt viktigt är
detta för att stärka serviceorten Löderups kopplingar till omkringliggande målpunkter.
Kommunen ser positiva samhällsekonomiska fördelar av att se Nybrostrand och Köpingebro i ett gemensamt
sammanhang. I den fortsatta planeringen kan det vara relevant att fortsätta att utreda möjligheterna av
Nybrostrands närhet till Köpingebro för framförallt pendlingsmöjligheterna men även för att nyttja och stärka
serviceutbudet.
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Tillväxt
I de orter där efterfrågan på nybyggnation varit låga eller där kollektivtraﬁken inte är tillräckligt god föreslås ingen
ny bebyggelse i planförslaget. Orterna som ansetts ha för låg efterfrågan är Sjörup och Vallösa. Att koncentrera ny
bebyggelse utifrån var störst efterfrågan ﬁnns och där det ﬁnns störst potential för kollektivtraﬁken att utvecklas
bedöms av kommunen som en hållbar ekonomisk utveckling.
Att kunna erbjuda attraktivt boende i bra lägen är viktigt för kommunen för att attrahera invånare att ﬂytta till eller
inom kommunen. Landsbygden och orternas unika kultur- och naturvärden har stor betydelse för näringslivet och
invånarna. Planförslaget innehåller en kulturmiljöinventering som ger vägledning i hur dessa värden bör bevaras
och utvecklas. Genom bevarande och utveckling av kultur-, natur- och rekreationsvärden skapar planen goda
förutsättningar för besöksnäringen. Att identiﬁera och ta fasta vid det som är unikt för Ystads kommun är positivt
för både invånare och besökare samt stärker attraktionskraften för framtida inﬂyttare till kommunen.
Utifrån ett näringslivsperspektiv är det positivt att översiktsplanen möjliggör för blandad bebyggelse i orterna och
på landsbygden. Det möjliggör för etableringar av mindre verksamheter, exempelvis gårdsbutiker, service samt
camping. Detta stödjer kommunens starka besöksnäring och starka företagskultur. De nya cykelförbindelserna
som föreslås är positiva utifrån ett näringslivsperspektiv, då cykelvägar utgör viktiga stråk för turism och
rekreation. Planen föreslår utveckling av huvudcykelnätet i kommunen som bland annat stärker tillgängligheten till
områden för rekreation. Att stärka tillgängligheten kan ge positiva effekter kopplat till turism och bidra till att
stödja besöksnäringen inom kommunen.
De areella näringarna är en viktig del av kommunens näringsliv. Planförslaget har en restriktiv syn på bebyggelse
som kan innebära negativ påverkan på jordbruket. Viss bebyggelse föreslås ta jordbruksmark i anspråk och i vissa
fall kan en sådan utveckling medföra positiva effekter kopplade till jordbruksnäringen, vilket bör tas hänsyn till i
den fortsatta planeringen.
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Miljömässiga

Avgränsning
Geograﬁsk avgränsning
Det aktuella områdets geograﬁska avgränsning motsvarar området som ingår i översiktsplanen. Utvecklingen av
staden Ystad, Svarte och Köpingebro kommer att ske enligt de gällande fördjupningarna av översiktsplanen (FÖP)
för respektive ort. Miljökonsekvenserna av orternas utbyggnad framgår i respektive FÖP.

Avgränsning miljöaspekter
Omfattning och detaljeringsgrad av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska, enligt miljöbalken stå i proportion
till projektets eller åtgärdens miljöpåverkan. MKB:n ska redovisa de uppgifter som behövs för att bedöma
projektets huvudsakliga inverkan på människornas hälsa, miljö och hushållning med mark och vatten samt andra
resurser. Detta innebär att vissa effekter blir mer belysta än andra och att aspekter som har liten betydelse kan
behandlas översiktligt eller utelämnas. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter.
Hänsyn ska även tas till att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och
program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.
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Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har avgränsats till följande miljöaspekter som bedömts relevanta:
Landskapsbild
Naturmiljö
Kulturmiljö
Rekreation och friluftsliv
Buller
Risk
Hushållning med jordbruksmark
Klimatförändringar
Utöver detta görs en avstämning mot aktuella miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål.
Miljökonsekvensbeskrivningen tillhör en översiktsplan varmed bedömningarna görs på en mer översiktlig nivå.
Exempelvis görs inga bedömningar avseende eventuellt intrång i strandskyddade områden eller påverkan på
biotopskyddade objekt eller arter som omfattas av artskyddsförordningen.
Miljökonsekvensbeskrivningen hanterar inte heller konsekvenser avseende utvinning av sand från Sandhammar
bank eller den nya elförbindelsen Hansa PowerBridge mellan Sverige och Tyskland. Konsekvenserna av
utvinningen av sand, som är en tillståndspliktig verksamhet, bedöms och hanteras inom separat
tillståndsförfarande enligt miljöbalken. Även konsekvenserna av den nya elförbindelsen hanteras inom en separat
tillståndsprövning enligt miljöbalken.

Metod
För de miljöbedömningar som görs i MKB:n används begreppen ”påverkan”, ”effekt” och ”konsekvens”. Påverkan
avser förändring av miljön genom exempelvis fysiskt intrång eller störningar i form av buller. Effekt är en
förändring i miljön som påverkan medför, som till exempel förlust av värdefulla naturmiljöer eller förändringar i
miljökvalitet som kan mätas, beräknas eller på annat sätt beskrivas. Konsekvens är en bedömning av de effekter
som uppkommer, den verkan de uppkomna effekterna har på en viss företeelse, till exempel biologisk mångfald.
Som underlag för att bedöma olika effekters betydelse används där det är tillämpligt underlag i form av t.ex.
lagkrav, riktvärden, miljökvalitetsnormer (MKN), värdebeskrivningar för skyddade/värdefulla områden,
miljökvalitetsmål, projektmål och bevarandeplaner. Vid bedömningen av konsekvensernas storlek beskrivs de
enligt ﬁgur nedan.
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Konsekvenser bedöms utifrån en sammanvägning av intressets värde och förväntad effekt (effekten anges som
ingreppets/störningens omfattning i ﬁguren).

Konsekvenserna anges i en skala från ingen/ obetydlig konsekvens, små konsekvenser, måttliga konsekvenser till
stora konsekvenser. 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). En liten-medelstor effekt som berör ett högt värde (eller
många människor) kan alltså bedömas som en stor konsekvens. På motsvarande sätt kan en stor effekt på ett
litet/obetydligt värde bedömas som en liten konsekvens. Positiva konsekvenser uppstår då beﬁntliga värden
förstärks och/eller nya värden tillförs.
Planförslagets konsekvenser bedöms i förhållande till nollalternativet, det vill säga i förhållande till Översiktsplan
2005. Detta eftersom Översiktsplan 2005 är gällande plan för kommunens utveckling så länge som ingen ny plan
har tagits fram (för närmare deﬁnition av nollalternativet, se nedan). Nollalternativet bedöms i jämförelse med
nuläget.
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Nollalternativ

Nollalternativet innebär en förväntad utbyggnad enligt Översiktsplan 2005, fördjupning av översiktsplanen för

Kåseberga samt tillägg till Översiktsplan 2005 som antogs 2011 (tilläggen är: Handlingsplan för förvaltning och
skydd av kusten, Utbyggnadsstrategi för bostäder, verksamheter och handel samt Vindkraftsplan). Några
justeringar behöver dock göras för att nollalternativet ska vara rimligt.
Det är inte längre rimligt att anta att en förbifart kommer byggas förbi Sövestad. Traﬁkverket ställde sig tveksamma
redan under framtagandet av Översiktsplan 2005 och frågan har inte fått mer gehör efter det. Den lilla vägen som
är inritad i Översiktsplan 2005 som går från väg 19 mellan Ystad och Öja och västerut, mot dåvarande grustäkt, är
inte heller rimlig som nollalternativ. Täkten som vägen skulle gå till är nedlagd. Nollalternativet omfattar inte heller
det utredningsområde för fritidsbebyggelse, norr om Sandskogen, eller verksamhetsområdet, norr om Ystad
tätort, som ingick i Översiktsplan 2005. Utredningsområdet för fritidsbebyggelse utgick i samband antagande av
fördjupningen av översiktsplanen för Köpingebro och verksamhetsområdet släcktes i Utbyggnadsstrategi för
bostäder, verksamheter och handel från 2011.
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Markanvändningskarta översiktsplan 2005
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Fördjupad översiktsplan för Kåseberga, antagen 2009
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Konsekvenser

Landskapsbild
Konsekvenser nollalternativet
Sammantaget bedöms nollalternativet innebära små negativa konsekvenser för landskapsbilden. Denna
bedömning förutsätter att tillkommande bebyggelses utformning och placering anpassas till det omgivande
landskapet, i linje med kommunens riktlinjer i översiktsplanen från 2005. Negativa konsekvenser uppstår då
utbyggnadsområden och infrastruktur påverkar beﬁntliga strukturer i landskapet och byar och/eller begränsar
siktlinjer i landskapet. I nollalternativet bedöms detta främst ske i Stora Herrestad och Stora Köpinge och
genom ny väg mellan Stora Herrestad och Glemmingebro. Nollalternativets utbyggnadsområden berör inga
områden med landskapsbildskydd eller riksintressen där terrängformen utgör en väsentlig del av riksintresset.
Landskapet inom Ystad kommun är av varierande karaktär och är därmed också olika känsligt för ingrepp så som
exploatering med ny bebyggelse och infrastruktur. Delar av landskapet omfattas av landskapsbildskydd, som är en
äldre typ av skydd, men inga i nollalternativet föreslagna utbyggnader ligger inom dessa områden. Även
riksintresseområden för naturvård kan ibland ange att terrängform eller landskapsbild utgör en del av
riksintressets värde. Exempelvis utgör landskapet kring Kåsebergaåsen, som är mycket tilltalande och säreget, del
av riksintresset för naturvård Kusten Simrishamn-Nybrostrand (N72). Utbyggnaden i Kåseberga som ligger inom
riksintresseområdet bedöms inte medföra en påtaglig påverkan på landskapsbilden, eftersom den tillkommande
bebyggelsens påverkan endast bedöms som lokal i byn.
Utbyggnader föreslås i orter och/eller som tillägg i utkanten av orterna. Om hänsyn tas till den beﬁntliga
bebyggelsens karaktär och skala, enligt riktlinjer i Översiktsplan 2005, bedöms förtätning av orter generellt
innebära en liten påverkan på landskapsbilden då den tillkommande bebyggelsen sannolikt kommer att läsas ihop
med den beﬁntliga. Utbyggnadsområden som tillägg till i orternas utkanter bedöms däremot kunna innebära att
läsbarheten av beﬁntlig bebyggelsestruktur försvåras. Exempelvis gäller detta i Stora Herrestad och Stora Köpinge,
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byar med bebyggelse huvudsakligen grupperad längs bygatan, där större tillägg med samlad bebyggelse innebär
att den beﬁntliga bykaraktären förändras. Påverkan bedöms som måttlig. Utbyggnader i utkanter av orter kan även
i vissa fall begränsa beﬁntliga siktlinjer i och ut i landskapet.
Vidare innebär den planerade vägen från Stora Herrestad till Glemmingebro ett nytt element som bryter mot
beﬁntliga strukturer i landskapet. Påverkan på landskapsbilden bedöms huvudsakligen som måttlig.
Nollalternativet omfattar även två möjliga utbyggnadsområden för vindkraft i centrala och norra delen av
kommunen. Landskapsbilden i båda områdena bedöms som känslig och eventuella vindkraftsetableringar behöver
studeras vidare avseende påverkan på landskapet.

Konsekvenser planförslaget
Sammantaget bedöms planförslaget innebära små negativa konsekvenser för landskapsbilden. Negativa
konsekvenser uppstår då utbyggnadsområden och infrastruktur påverkar beﬁntliga strukturer och byar
och/eller begränsar siktlinjer i landskapet. Planförslagets utbyggnadsområden berör ett område med
landskapsbildskydd och två riksintresseområden där terrängformen utgör en väsentlig del av riksintresset. I
planförslaget ﬁnns riktlinjer gällande utformning och anpassning till beﬁntliga strukturer och bebyggelse,
vilket är positivt för bevarande av landskapsbilden.
Till skillnad från nollalternativet innebär planförslaget utbyggnad av bostäder i Snårestad, ett område väster om
byn, som omfattas av landskapsbildskydd. Utbyggnaden i Snårestad, föreslås på jordbruksmark, söder om
landsvägen. Planförslaget anger att höjdsättningen i området bör hanteras med stor varsamhet till landskapet och
tomter inte bör terrasseras utan marknivå och terrängform bör behållas. Vidare ska det även fortsatt ﬁnnas fria
utblickar ut mot havet och över åkerlandskapet. Samtidigt föreslås det att inom utbyggnadsområdet tillförs värden
som är typiska för landskapet, såsom trädalléer och dungar av stora träd, vilket kan begränsa de fria utblickarna.
Med förutsättningen att riktlinjer om fria utblickar efterföljs och att kommande planarbete inleds med fördjupade
analyser av platsen, så som anges i översiktsplanen, bedöms konsekvensen för landskapsbilden sammantaget
som liten.
Planförslaget berör även riksintresseområden för naturvård, där terrängform eller landskapsbild utgör en del av
riksintressets värde. Detta gäller utbyggnaden i Stora Köpinge, där utbyggnad sker inom riksintresseområde samt
utbyggnaden i Snårestad, som sker i anslutning till riksintresseområde. Utbyggnaden i Stora Köpinge innebär en
betydande utbyggnad av den beﬁntliga byn med förändring av bebyggelsestrukturen som följd. Byn ligger längs
med Nybroån med bebyggelsen placerad längs vägen. Inom utbyggnadsområdet ligger idag en gård. Planförslaget
innebär en betydande utbyggnad som bedöms få små konsekvenser som följd. Utbyggnaden i Snårestad sker i
direkt närhet till riksintresseområdet (Bjärsjöholm-Marsvinsholmsområdet N79) och berör riksintresseområdets
huvuddrag, som beskriver hur det storskaliga backlandskapet söderut, ner mot havet, övergår i allt lugnare former
ner till det ﬂacka strandplanet. Påverkan är liten och konsekvenserna bedöms som små.
Så som i nollalternativet bedöms större utbyggnadsområden, som tillägg till orter, kunna innebära att läsbarheten
av beﬁntlig bebyggelsestruktur försvåras. Utbyggnad i utkanter av orter kan även i vissa fall begränsa beﬁntliga
siktlinjer i och ut i landskapet och mot havet.
Utbyggnadsområdet i Kåseberga skiljer sig något i utbredning jämfört med nollalternativet men bedöms, som
nollalternativet, innebära endast en påverkan på landskapsbilden lokalt i byn. Därmed bedöms konsekvenserna
motsvarande som för nollalternativet.
Den planerade solcellsparken öster om Svarte, samt eventuella bullerskydd längs större vägar vid planerade
utbyggnadsområden, bedöms kunna innebära påverkan på landskapsbilden. Solcellsparken som lokaliseras
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mellan väg 9 och järnvägen bedöms påverka landskapsbilden lokalt och främst för dem som rör sig längs vägen
och järnvägen. Kontakten från landskapet norr om solcellsparken och till havet bedöms inte påverkas, förutsatt att
anläggningens höjd inte är för hög. Vilken påverkan eventuella bullerskydd vid planerade utbyggnadsområden kan
få på landskapsbilden är beroende av bullerskyddens utformning och är något som kommer behöva studeras
vidare. Konsekvenser av satsning på utvecklingsstråket Köpingebro - Nybrostrand samt utvecklingsstråk Öja - Stora
Herrestad får bedömas i en framtida fördjupning av översiktsplanen.
Så som i nollalternativet behöver en eventuell etablering av vindkraftverk föregås av en analys avseende
konsekvenserna för landskapet.
Inom landskapsbildsskyddade områden krävs dispens för åtgärder som i väsentlig mån kan skada upplevelsen och
förståelsen av landskapet.
Föreslagna riktlinjer i översiktsplanen, avseende utformning och gestaltning av tillkommande bebyggelse på
landsbygden, bedöms som positivt ur landskapsbildssynpunkt.

Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Fördjupad analys av påverkan på landskapet vid en utbyggnad av vindkraft.
Studera eventuella bullerskyddens utformning. Det är viktigt att säkerställa att beﬁntliga siktlinjer
bevaras i största möjliga mån.

Naturmiljö
Konsekvenser nollalternativet
Sammantaget bedöms nollalternativet innebära små negativa konsekvenser för naturmiljön. Trots att ﬂera
utbyggnadsområden föreslås inom områden av riksintresse för naturvården, bedöms de överlag inte påverka
riksintressena negativt eftersom utbyggnad främst föreslås i form av förtätning eller i anslutning till beﬁntlig
bebyggelse och huvudsakligen på jordbruksmark. Däremot bedöms föreslagen utbyggnad längs Nybroån samt
föreslagen vägutbyggnad mellan Stora Herrestad – Stora Köpinge – Glemmingebro påverka naturvärden och
riksintresset Sjöbo Ora Fyleden - Nybroån med biﬂöden (N75). Förutsättningar för att hänsyn till naturvärden
ska tas vid exploatering ﬁnns delvis genom de uttalade ambitioner som ﬁnns i Översiktsplan 2005, om att
stärka gröna stråk och ekologiska korridorer och genom de utpekade naturområden där extra hänsyn till
naturvärden ska tas.
-Riksintressen
Nollalternativet innebär utbyggnad inom tre riksintresseområden för naturvård;
Sjöbo Ora Fyledalen - Nybroån med biﬂöden (N75)
Kusten Simrishamn - Nybrostrand (N72)
Hörupsåsen (N73)
Intrånget gäller utrednings- och utbyggnadsområdena i Stora Köpinge (N75), Svenstorp (N75), Nybrostrand (N72),
Löderup (N73) och Kåseberga (N72) samt väg mellan Stora Herrestad – Stora Köpinge – Glemmingebro (N75).
Utbyggnaden i orterna görs i huvudsak på jordbruksmark och bedöms inte påverka naturvärden, eftersom
jordbruksmarken saknar de värden som riksintressena är menade att skydda. Utbyggnad av ny väg, samt
utbyggnad av Stora Köpinge - Svenstorp bedöms däremot riskera att påverka naturvärden i och längs med
Nybroån som utgör en värdekärna i riksintresset N75. Intrånget är relativt litet men sker i kärnområden och
biotopöar, som är viktiga för vilda växt- och djurarter, och i närheten av område med sällsynta/skyddsvärda
djurarter. Effekten av exploateringen kan bli förlust av naturvärde samt risk för försämrad vattenkvalitet i Nybroån.
Konsekvenserna bedöms som små till måttliga beroende på dagvattenhantering och bebyggelsens placering i
förhållande till naturvärdena i och längs med Nybroån (se vidare under kapitel Miljökvalitetsnormer).
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Förutsättningar för att hänsyn till naturvärden ska tas vid exploatering ﬁnns delvis genom de uttalade ambitioner,
om att stärka gröna stråk och ekologiska korridorer, som ﬁnns i Översiktsplan 2005. I Översiktsplan 2005 har även
ett 20-tal naturområden, som inte är av riksintresse eller omfattas av områdesskydd, pekats ut som områden där
stor hänsyn ska tas till naturvärden och friluftslivets intressen vid förändring av pågående markanvändning. Dessa
ambitioner innebär förutsättningar för bevarande och säkerställande av naturvärden och biologisk mångfald.
Nollalternativet innebär även utbyggnad inom riksintresset för kustzon (MB 4 kap). Riksintresset omfattar hela
kuststräckan och sträcker sig 3–5 km in i landet och en bit ut i havet. De utbyggnadsområden som ligger inom
riksintresse för naturvård, enligt ovan, ligger även inom riksintresse kustzon, med samma konsekvenser. Utöver
dessa utbyggnadsområden ligger även föreslagna utbyggnadsområden i Stora Herrestad inom riksintresse för
kustzon. Utbyggnaden sker i huvudsak på jordbruksmark och bedöms inte påverka naturvärden.

Vidare berör nollalternativet även tre Natura 2000-områden:
Art- och habitatdirektivet: Kabusa och Sandhammaren - Kåseberga
Fågeldirektivet: Sandhammaren
Detta gäller utbyggnadsområdet i Kåseberga (Sandhammaren-Kåseberga och Sandhammaren) och det östra
utredningsområdet i Nybrostrand (Kabusa). En tidigare genomförd fördjupad naturvärdesinventering i Kåseberga
visar att utbyggnad inte sker i angränsning till någon Natura 2000-klassad naturtyp.
Nollalternativet berör även ett naturvårdsområde:
Hammarsbackar – Kåsebergaåsen
Ovanstående naturvårdsområde berörs av utbyggnad i Kåseberga, som omges av naturvårdsområdet.
Nollalternativet innebär utbyggnad huvudsakligen på jordbruksmark i direkt anslutning till naturvårdsområdets
avgränsning. Nollalternativet bedöms inte strida mot naturvårdsområdets syfte och tar stor hänsyn till platsens
naturvärden. Nollalternativet bedöms inte innebära några konsekvenser för de utpekade naturvärdena i området.
-Regionala och kommunala intressen
Naturvårdsprogram för Ystad stämmer väl överens med länsstyrelsens naturvårdsprogram. Utbyggnad enligt
planförslaget sker inom följande områden som är utpekade som värdefulla naturområden både i regionalt och
kommunalt naturvårdsprogram:
14. Nybroåns dalgång, samt Sandskogen-Nybrostrand
17. Hörupsåsen
18. Kustlandskapet runt Kåsebergaåsen
Detta gäller utbyggnad i Stora Köpinge - Svenstorp (14), Nybrostrand (14), Glemmingebro (17), Löderup (17) och
Kåseberga (18). Utbyggnad sker huvudsakligen på jordbruksmark inom områden med naturvärde terrängform,
men i Kåseberga inom område med naturvärde klass 1 och i Nybrostrand i angränsning till område med
naturvärde klass 2.
Utbyggnad enligt nollalternativet bedöms inte påverka några av de utpekade naturvärdena, förutom utbyggnad av
ny väg, samt utbyggnad av Stora Köpinge – Svenstorp där naturvärden i och längs med Nybroån, som utgör ett
kärnvärde i område 14, bedöms påverkas med små till måttliga konsekvenser som följd (för vidare bedömning se
bedömning av riksintressen ovan).
I vindkraftsplanen föreslås två områden som lämpliga att pröva för vindkraft; Sövestadsområdet och
Glemmingebro - Södra Spjuttorpsområdet. I områdena bedöms det inte ﬁnnas några omedelbara konﬂikter
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riksintressen eller skyddsvärda naturvärden. Landskapsbilden är dock känslig och nya vindkraftverk bör i första
hand få en förankring i beﬁntliga landskapsstrukturer. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som små.

Konsekvenser planförslaget
Sammantaget bedöms planförslaget innebära inga till små negativa konsekvenser för naturmiljön. Trots att
ﬂera utbyggnadsområden föreslås inom områden av riksintresse för naturvården och/eller områden utpekade
som värdefulla naturområden i regionalt och kommunalt naturvårdsprogram, bedöms de överlag inte påverka
naturvärdena negativt, eftersom utbyggnad främst föreslås på jordbruksmark. Detta förutsätter dock att
hänsyn tas till de naturvärden som till viss del ﬁnns i jordbruksmarken, i form av till exempel alléer,
åkerholmar och andra småbiotoper. Förutsättningar för att hänsyn till naturvärden ska tas vid exploatering i
kommunen ﬁnns genom strategier och riktlinjer, hänsynsbeskrivningar för respektive utbyggnadsområde,
liksom uttalade ambitioner om att bevara och stärka gröna samband.
-Riksintressen
Planförslaget innebär utbyggnad inom två riksintresseområden för naturvård;
Kusten Simrishamn - Nybrostrand (N72)
Sjöbo Ora Fyledalen - Nybroån med biﬂöden (N75)
Planförslaget innebär också utbyggnad i nära anslutning till ett riksintresseområde för naturvård:
Bjärsjöholm- Marsvinsholmsområdet (N79)
Utbyggnad inom riksintresseområde planeras i orterna, Stora Köpinge (N75), Kåseberga (N72) och för camping i
Nybrostrand (N72). Utbyggnad i nära anslutning till riksintresse planeras i Snårestad (N79).
Utbyggnaden i Stora Köpinge och Kåseberga planeras i huvudsak på jordbruksmark som inte är betesmark och
konsekvenserna för naturvärden bedöms därmed som små. Marken i Kåseberga används till stor del redan idag
dock till parkering och husvagnsuppställning. Vid utbyggnad på jordbruksmarken är det av stor betydelse att små
restbiotoper såsom alléer, åkerholmar, brynzoner, småvatten, stenmurar och odlingsrösen med mera inte tas i
anspråk då dessa miljöer utgör viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för ﬂora och fauna. Eftersom markmiljön i
kommunen till stor del är uppodlad och naturmiljön fragmenterad är alla livsmiljöer, spridningsvägar och
kopplingar som ﬁnns i dag viktiga att bevara och även förstärka.
Vid utbyggnad i Svenstorp - Stora Köpinge har planförslaget tagit hänsyn till Nybroåns strandskydd och placerat
utbyggnadsområdet utanför strandskyddat område, vilket bedöms som positivt. Genom föreslagen utbyggnad i
Löderup går den kulverterade Tuvebäcken. Både Nybroån och Tuvebäcken är utpekade i översiktsplanen som blåa
stråk som behöver förstärkas.
Utbyggnad av camping i Nybrostrand planeras i skogsområde, vilket innebär att delar av skogen och dess
naturvärden försvinner. Utbyggnaden bedöms dock inte påverka riksintressets värde, som främst utgörs av ﬂora i
naturbetesmarker, geologi i form av sedimentär bergart, ås, klintkust, sandkust och dyner. Dock bedöms
naturvärden generellt påverkas då delar av skogen försvinner, se nedan under kommunalt intresse.
Föreslagen utbyggnad i nära anslutning till riksintresse i Snårestad (N79) planeras direkt söder om riksintresset.
Riksintresseområdets värde utgörs främst av geologi i form av geomorfologi (backlandskap). Vid utbyggnad i
Snårestad behöver stor hänsyn tas till backlandskapet och höjdsättning anpassas. Översiktsplanen innehåller
inriktning och hänsyn som ska tas till backlandskap och landskapsbild vid utveckling, vilket bedöms som positivt.
Någon risk för påverkan på andra värden, som riksintresset har, såsom skada på kalkärr eller gammal bokskog,
bedöms inte uppstå genom utbyggnaden.
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Planförslaget innebär även utbyggnad inom riksintresset för kustzon (MB 4 kap). De utbyggnadsområden som
ligger inom riksintresse för naturvård, enligt ovan, ligger även inom riksintresse Kustzon. Utöver dessa
utbyggnadsområden ligger även föreslagna utbyggnadsområden i Stora Herrestad och Snårestad inom riksintresse
för kustzon.
Riksintresset omfattar hela kuststräckan och sträcker sig 3–5 kilometer in i landet och en bit ut i havet. Detta
riksintresse utgör en sammanlagring av ett ﬂertal intressen och syftar till att exploatering inom kustzonen ska
prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång till och tillgänglighet till strandområdena inte påverkas negativt.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det inte möter hinder enligt §§ 2-8
och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna
utgör inte hinder för utveckling av beﬁntliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Föreslagen utveckling, enligt
översiktsplanen, bedöms inte skada naturvärden påtagligt och inte heller allmänhetens tillgång och tillgänglighet
till strandområden. Föreslagen utveckling bidrar till utveckling av beﬁntliga tätorter.
Vidare ligger två föreslagna utbyggnadsområden i närheten av tre Natura 2000-områden:
Kabusa (Art- och habitatdirektivet)
Sandhammaren - Kåseberga (Art- och habitatdirektivet
Sandhammaren (Fågeldirektivet)
Detta gäller utbyggnaden i Kåseberga (som ligger i kanten av Natura 2000-området Sandhammaren och Natura
2000-området Sandhammaren - Kåseberga) och utbyggnaden av campingen i Nybrostrand (som ligger strax norr
om Natura 2000-området Kabusa). Planförslaget berör till stor del områden som redan i dag är ianspråktagna och
utbyggnaden bedöms inte påverka kustdynsområden direkt. Däremot skulle det ökade besökstrycket, som
satsningar på besöksnäring och nya verksamheter och anläggningar ger upphov till, kunna innebära påverkan på
Natura 2000-områdena. Det ökande besökstrycket behöver hanteras och regleras genom detaljplaner i
Nybrostrand och Kåseberga. Påverkan på Natura 2000 och hur denna påverkan kan minskas behöver därför
studeras vidare vid detaljplaneläggning.
Ingrepp som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område kräver tillstånd av länsstyrelsen
enligt 7 kapitlet 27–29 § miljöbalken. Detta gäller oavsett om ingreppet sker inom eller utanför ett Natura 2000område. I dagsläget går det inte att utesluta att tillstånd behöver sökas.
Planförslaget innebär utbyggnad i anslutning till ett naturvårdsområde:
Hammarsbackar – Kåsebergaåsen
Detta gäller utbyggnad i Kåseberga, som omges av naturvårdsområdet. Planförslaget bedöms inte påverka
naturvårdsområdet negativt, eftersom utbyggnadsområdet ligger utanför naturvårdsområdets gränser och
eftersom naturvårdsområdet i denna del bestå av jordbruksmark. Syftet med naturvårdsområdet är att bevara
biologisk mångfald, skydda och återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av område för
friluftslivet samt vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. I utvecklingen av Kåseberga är det viktigt att de värden
som ﬁnns inom området i form av till exempel trädrader bevaras, vilket översiktsplanen lyfter upp.
-Regionala och kommunala intressen
Naturvårdsprogram för Ystad stämmer väl överens med länsstyrelsens naturvårdsprogram. Utbyggnad enligt
planförslaget sker inom följande områden som är utpekade som värdefulla naturområden både i regionalt och
kommunalt naturvårdsprogram:
10. Backlandskapet V Nöbbelöv, Vallösa m.ﬂ.
14. Nybroåns dalgång, samt Sandskogen - Nybrostrand
17. Hörupsåsen
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18. Kustlandskapet runt Kåsebergaåsen/18b. Hammars backar - Kåseberga - Sandhammaren
Intrånget gäller utbyggnad i Snårestad (10), Stora Köpinge - Svenstorp (14), Glemmingebro (17) och Kåseberga (18).
Utbyggnad sker huvudsakligen på jordbruksmark inom områden med naturvärd terrängform, men i Kåseberga
inom område med naturvärde klass 1. Konsekvenserna för naturvärden av utbyggnad i dessa orter är som bedömt
ovan för de nationella intressena.
I översiktsplanen redovisas de områden som har de största natur- och rekreationsvärdena och där dessa värden
bör vara överordnade andra värden. I översiktsplanen pekas också gröna och blå stråk ut, där det kan vara lämpligt
att förbättra förutsättningarna för djur- och växtliv och rekreation. I översiktsplanen ingår en ekosystemtjänst
analys, där beﬁntliga ekosystemtjänster och brister redovisas samt hur ekosystemtjänster kan värnas och
utvecklas. Detta bedöms vara ett bra underlag till den efterföljande planeringen. Ambitionen att bevara och
utveckla natur- och rekreationsvärden bedöms som positivt och har potential att bidra positivt till naturmiljön i
kommunen.
Nytt område för camping i Nybrostrand påverkar ett skogsområde, med effekten att viss del av skogen försvinner.
Detta bedöms få vissa negativa konsekvenser för naturvärden. En naturvärdesinventering behöver göras vid
detaljplanearbetet för att styra lokaliseringen och ta hänsyn till naturvärden i så stor utsträckning som möjligt.
Konsekvenser för naturvärdena av förtätning i Landsbygdsorter bedöms på en generell nivå som inga/ringa, men
behöver bedömas från fall till fall beroende på vilken del av orterna som förtätas, eftersom konsekvenserna kan bli
stora för naturmiljön i orten om det är just markytor med naturvärden som tas i anspråk.
Konsekvenser av satsning på utvecklingsstråket Köpingebro - Nybrostrand samt utvecklingsstråk Öja - Stora
Herrestad får bedömas i en framtida fördjupning av översiktsplanen. Viktigt för naturmiljön är att Köpingebro och
Nybrostrand fortsatt skiljs åt av grönområden, liksom att fortsatt utveckling och planering tar hänsyn till
naturvärden längs Nybroån, vilket också är ambitioner som framgår av översiktsplanen.
Utveckling för vindkrafts innebär ingen skillnad jämfört med nollalternativet.

Förslag till åtgärder
Ta fram konkreta riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med förstärkning av naturvärden och
ekosystemtjänster på kommunalt ägd mark och i dialogen med privata fastighetsägare.
Anpassa utbyggnaden på jordbruksmarken utifrån de småbiotoper som kan ﬁnnas i form av till
exempel alléer, åkerholmar, diken och buskvegetation, så att dessa bevaras. Utöver naturvärde skapar
dessa även andra värden, så som till exempel upplevelsevärden, skuggning och vindskydd. (Dispens
från biotopskydd krävs vid eventuell påverkan på objekt som omfattas av generellt biotopskydd.)
Vid exploatering i Svenstorp - Stora Köpinge och Löderup bör naturvärdena längs åarna stärkas genom
att, i Svenstorp - Stora Köpinge bredda naturmarken på det som i dag är jordbruksmark och i Löderup
genom att återskapa den naturliga ån och naturvärdena kring den. Förslagsvis kan jordbruksmarken
regleras som NATUR i detaljplan för att säkerställa markanvändningen och allmänhetens tillträde.

Kulturmiljö
Konsekvenser nollalternativet
Sammantaget bedöms nollalternativet innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljön. Flera
utbyggnadsområden bedöms innebära att siktlinjer och utblickar över orternas omgivande landskap påverkas.
Om tillkommande bebyggelses utformning och placering anpassas till det omgivande landskapet, i linje med
kommunens riktlinjer i översiktsplanen från 2005, bedöms konsekvenserna bli små. Däremot kan
nollalternativet innebära små till måttliga konsekvenser för riksintresset M166 Högestad - Stora Köpinge m.m.
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av utbyggnad i Svenstorp, Stora Köpinge och planerad väg mellan Stora Herrestad – Stora Köpinge –
Glemmingebro, då utbyggnad innebär att beﬁntliga bystrukturer bryts och att läsbarheten av utpekade uttryck
inom riksintresset försvåras.
-Riksintressen för kulturmiljövård
Nollalternativet innebär utbyggnad inom fyra stycken riksintresseområden för kulturmiljövård;
M162 Krageholm
M174 Ingelstorp - Valleberga - Hagestad
M166 Högestad - Stora Köpinge m.m.
M173 Kåseberga
Ovanstående gäller utrednings- och utbyggnadsområdena i orterna Sövestad (M162), Stora Köpinge (M166),
Svenstorp (M166), Löderup (M174) och Kåseberga (M173). Utbyggnad i dessa orter bedöms innebära att siktlinjer
och upplevelse av orternas omgivande landskap påverkas med små till måttliga konsekvenser som följd.
Utbyggnad i Svenstorp kan även innebära att vyn över Nybroåns dalgång och läsbarheten av Svenstorps kvarn
samt Svenstorps villa, som står som uttryck för riksintresset M166 Högestad - Stora Köpinge m.m. påverkas. Vidare
kan föreslagen väg mellan Stora Herrestad – Stora Köpinge – Glemmingebro innebära att läsbarheten och
upplevelsen av landskapet inom samma riksintresseområde (M166) påverkas.
Intrångets omfattning i riksintresset M166 Högestad - Stora Köpinge m.m. kan innebära små till måttliga
konsekvenser beroende på hur vägdragningen anpassas till landskapets terräng samt nytillkommande byggnaders
utformning och lokalisering i förhållande till Nybroån samt Svenstorps kvarn och villa.
De utbyggnadsområden som ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, enligt ovan, ligger även inom riksintresse
kustzon (MB 4 kap.), med samma konsekvenser. Utöver dessa utbyggnadsområden ligger även föreslagna
utbyggnadsområden i Stora Herrestad inom riksintresse för kustzon. Utbyggnaden sker i huvudsak i anslutning till
tätorter och bedöms inte skada kulturvärden inom planområdet påtagligt.
I Översiktsplan 2005 ﬁnns vision och målsättning med syfte att stärka och bevara kulturmiljön i kommunen. I
Översiktsplan 2005 har ett 20-tal kulturmiljöer, som inte är av riksintresse (enligt 3 kap. MB) eller omfattas av andra
restriktioner, pekats ut som områden där stor hänsyn ska tas till kulturmiljövärden vid förändring av pågående
markanvändning. Dessa ambitioner innebär goda förutsättningar för bevarande av kulturmiljövärdena i
kommunen i nollalternativet.
-Fornlämningar
Nollalternativet bedöms kunna beröra ett antal fornlämningar, bytomter/ gårdstomter, angivna som
bevakningsobjekt i FMIS (Fornminnesinformationsystem), och boplatser som är undersökta och borttagna. Även
om fornlämningar inte fysiskt påverkas bör även hänsyn tas till upplevelsen av karaktäristiska lämningar.
Utbyggnad av Stora Köpinge, kan innebära att upplevelsen av gravhögarna i området påverkas. Det går inte att
utesluta att nollalternativet kan innebära negativa konsekvenser avseende fornlämningarna.
-Regionala intressen
Nollalternativet innebär utbyggnad inom sju områden utpekade som särskilt värdefulla kulturmiljöer i
länsstyrelsens kulturmiljöprogram;
Krageholm-Sövestad
Högestad - Ö Ingelstad
Ingelstorp - Valleberga - Löderup - Hagestad radby
Nybrostrand
Köpinge backar - Tingshögarna – Kabusa
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Kåseberga - Ales stenar
Västra Nöbbelöv - Marvinsholm - Bergsjöholm
Detta gäller utrednings- och utbyggnadsområdena i Rynge, Sövestad, Stora Herrestad, Svenstorp, Stora Köpinge,
Nybrostrand, Löderup och Kåseberga. Utbyggnad i Svenstorp, Stora Köpinge och Stora Herrestad påverkar
värdekärnor i området Högestad-Ö Ingelstad. Nollalternativet innebär att de äldre bystrukturerna bryts, vilket
påverkar läsbarheten av orternas kulturhistoriska sammanhang. Vidare påverkas kopplingen och siktlinjerna över
ortens omgivande odlingslandskap. Intrånget bedöms som måttligt och om krav på placering och utformning av
tillkommande bebyggelse ställs, i enlighet med kommunens riktlinjer, bedöms nollalternativet sammantaget
innebära små negativa konsekvenser för utpekade kulturmiljövärden inom området Högestad-Ö Ingelstad.
Nollalternativet innebär även utbyggnad inom fem kulturmiljöstråk utpekade i Skånes kulturmiljöprogram;
Landsvägen Trelleborg- Ystad – Simrishamn – Brösarp
Skånelinjen
Grevebanan Malmö-Ystad järnväg
Ystad-Eslövs järnväg
Landsvägen Trelleborg-Ystad-Simrishamn-Brösarp (väg 9)
Detta gäller utbyggnadsområdena i Rynge, Svenstorp, Stora Köpinge, Nybrostrand och Kåseberga. Nollalternativet
bedöms inte innebära påverkan på läsbarheten av de utpekade värdena i kulturmiljöstråken. Nollalternativet
bedöms därför inte innebära några konsekvenser för dessa.
-Kommunala intressen
Nollalternativet innebär utbyggnad i sju orter som omfattas av bevarandeprogram; Sövestad, Stora Herrestad,
Glemmingebro, Löderup, Stora Köpinge, Rynge och Svenstorp. Orten Kåseberga omfattas inte av
bevarandeprogram, men av en fördjupad översiktsplan, där vissa riktlinjer för kulturmiljön ﬁnns. För bedömning av
påverkan på kulturmiljövärdena, se riksintressen och regionala intressen ovan.
Föreslagna områden för vindkraft kan innebära att riksintresseområden för kulturmiljövård påverkas, även om
exploateringen beﬁnner sig utanför riksintressets geograﬁska avgränsning.
De västra delarna av området Glemmingebro - Södra Spjuttorp ligger i nära anslutning till riksintresseområdet för
kulturmiljövård Örup - Toserup - Bollerup (L9), beläget norr om kommungränsen i Tomelilla. Hur och i vilken grad
kulturmiljövärden påverkas får utredas i ett senare skede.

Konsekvenser planförslaget
Sammantaget bedöms planförslaget innebära små till måttliga negativa konsekvenser för kulturmiljön. Liksom
i nollalternativet bedöms ﬂera utbyggnadsområden innebära att beﬁntliga bystrukturer, siktlinjer och
utblickar, liksom läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhanget påverkas. Till skillnad mot
nollalternativet innebär planförslaget även utbyggnad i Snårestad, som utgör värdekärna i riksintressena för
kulturmiljövård M158 Sjörup - Charlottenlund - Snårestad.
Förutsättningar för att hänsyn till kulturmiljövärden ska tas vid exploatering ﬁnns delvis genom uttalade
ambitioner i planförslaget, om att uppdatera bevarandeprogram och ta fram ett kulturmiljöprogram för
kommunen, och genom riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö samt utformning och gestaltning. Riktlinjer
för hänsyn av kulturmiljövärdena bedöms som positiva, men riskerar att inte kunna efterlevas i utbyggnad av
exempelvis Snårestad då denna inte följer det beﬁntliga bevarandeprogrammets riktlinjer. Utbyggnad enligt
planförslaget i Snårestad bedöms innebära måttliga konsekvenser för kulturmiljövärdena.
-Riksintressen
Planförslaget innebär utbyggnad inom fem stycken riksintresseområden för kulturmiljövård;
M158 Sjörup - Charlottenlund - Snårestad
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M162 Krageholm
M166 Högestad - Stora Köpinge
M173 Kåseberga
M174 Ingelstorp - Valleberga - Löderp - Hagestad
Intrånget gäller utbyggnadsområdena i Snårestad (M158), Sövestad (M162), Stora Köpinge - Svenstorp (M166) samt
Löderup (M174) och Kåseberga (M173). Till skillnad från nollalternativet innebär planförslaget utbyggnad i
Snårestad. Förutom denna, innebär planförslaget motsvarande konsekvenser som nollalternativet; Utbyggnaden
bedöms innebära att siktlinjer och upplevelse av orternas omgivande landskap påverkas med små till måttliga
konsekvenser som följd. Utbyggnad i Svenstorp kan även innebära att vyn över Nybroåns dalgång och läsbarheten
av Svenstorps kvarn samt Svenstorps villa, som står som uttryck för riksintresset M166 Högestad-Stora Köpinge

m.m. påverkas. De förstärkningsåtgärder på vägen mellan Stora Herrestad – Stora Köpinge – Glemmingebro som
planeras bedöms inte innebära någon påverkan på riksintresset M166 Högestad-Stora Köpinge m.m.
I Snårestad bedöms påverkan bli större. Snårestad by står som uttryck för riksintresset M158 Sjörup-

Charlottenlund-Snårestad. Bebyggelsen i Snårestad är placerad längs med byvägen och samlad mellan denna och
stora vägen mot Ystad, med öppna vyer över det ﬂacka kustlandskapet som nämns i riksintressebeskrivningen.
Planförslaget innebär utbyggnad västerut i byn, liksom förtätning av bebyggelsen på lucktomter i samlad
bybebyggelse eller genom att bygga vidare på beﬁntliga bystrukturer. Utbyggnadsområdet västerut innebär att vyn
över det ﬂacka kustlandskapet och mot havet påverkas samt att den beﬁntliga bystrukturen påverkas, vilket får till
följd att upplevelsen av byn och läsbarheten av dess struktur och utveckling försvåras till viss del. Även om
planförslaget innehåller riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö samt utformning och gestaltning, bedöms
planförslaget innebära ett litet intrång med måttliga konsekvenser för riksintresseområdet M158 Sjörup-

Charlottenlund-Snårestad.
De utbyggnadsområden som ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, enligt ovan, ligger även inom riksintresse
Kustzon (MB 4 kap), med samma konsekvenser. Utöver dessa utbyggnadsområden ligger även föreslagna
utbyggnadsområden i Stora Herrestad inom riksintresse för kustzon. I Snårestad bedöms utbyggnaden västerut
innebära att den beﬁntliga bystrukturen påverkas och att läsbarheten av byns struktur och utveckling försvåras.
Riktlinjer för utveckling av Snårestad i väster anger att ny bebyggelse ska lokaliseras så att det fortsatt ska ﬁnnas
fria utblickar ut mot havet och över åkerlandskapet. Samtidigt föreslås det att inom utbyggnadsområdet tillförs
värden som är typiska för landskapet, såsom trädalléer och dungar av stora träd, vilket kan begränsa de fria
utblickarna. Intrånget bedöms som litet, med måttliga konsekvenser för kulturmiljövärdena i Snårestad.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära ett litet intrång med måttliga konsekvenser för riksintresset för
kustzon.
I planförslaget ﬁnns riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö samt för gestaltning och utformning vid
bygglovsprövning med syfte att stärka och bevara kulturmiljön i kommunen. Det ﬁnns även uppdaterade
avgränsningar för kulturhistoriskt värdefulla miljöer, där lovplikt för så kallade Attefallåtgärder gäller. Vidare ﬁnns
en ambition att uppdatera bevarandeprogrammet från 1985 och att ta fram ett kulturmiljöprogram. Dessa
åtgärder och ambitioner innebär goda förutsättningar för bevarande av kulturmiljövärdena i kommunen.
-Fornlämningar
Inom planområdet ﬁnns ett ﬂertal fornlämningar såväl på land som till havs, övriga kulturhistoriska lämningar och
bytomt/gårdstomt, angivna som bevakningsobjekt i FMIS, vilka bedöms kunna beröras av en utbyggnad enligt
planförslaget. Den planerade utvinningen av sand, i anslutning till beﬁntlig täkt, söder och väster om
Sandhammaren, kan påverka kända havsvrak med status av fornlämning. Påverkan på dessa fornlämningar får
tydliggöras i separat tillståndsärende för sandutvinningen. Även om fornlämningar inte fysiskt påverkas bör även
hänsyn tas till upplevelsen av karaktäristiska lämningar. Utbyggnad av solcellsparken öster om Svarte, liksom
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utbyggnadsområdet i Stora Köpinge kan innebära att upplevelsen av gravhögarna i området påverkas. Det går inte
att utesluta att planförslaget kan innebära negativa konsekvenser avseende fornlämningarna. En översiktlig
arkeologisk utredning i senare skede får tydliggöra fornlämningssituationen.
-Regionala intressen
Planförslaget innebär utbyggnad inom sex områden utpekade som särskilt värdefulla kulturmiljöer i länsstyrelsens
kulturmiljöprogram;
Krageholm - Sövestad
Högestad - Ö Ingelstad
Ingelstorp - Valleberga - Löderup - Hagestad radby
Köpinge backar - Tingshögarna – Kabusa
Kåseberga - Ales stenar
Västra Nöbbelöv - Marvinsholm - Bergsjöholm.
Detta gäller utbyggnadsområdena i Snårestad, Sövestad, Stora Herrestad, Stora Köpinge, Svenstorp, Löderup och
Kåseberga samt utredningsområde för verksamheter norr om Öja. Samtliga utbyggnadsförslag inom
kulturmiljöområdena, bedöms innebära att siktlinjer och utblickar över orternas omgivande landskap påverkas.
Värdekärnor i Kåseberga - Ales stenar utgörs bland annat av byn Kåseberga. Utbyggnadsområdet föreslås
användas för olika funktioner, däribland utbyggnad av cirka 12 bostäder. Då riktlinjer för hur utbyggnad ska ske
med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden ﬁnns, bedöms planförslaget innebära ett litet intrång med små
konsekvenser.
Snårestad utgör värdekärna i området Västra Nöbbelöv - Marsvinsholm - Bergsjöholm. För bedömning av påverkan
på kulturmiljövärdena, se bedömning av riksintresset M158 Sjörup - Charlottenlund - Snårestad ovan.
Utbyggnadsområdena i Stora Herrestad - Svenstorp och Stora Köpinge sker i samma omfattning som
utbyggnadsförslagen i nollalternativet. Planförslaget innebär således motsvarande konsekvenser för
kulturmiljöområdet Högestad - Östra Ingelstad som nollalternativet; de äldre bystrukturerna bryts, vilket påverkar
läsbarheten av orternas kulturhistoriska sammanhang. Vidare påverkas kopplingen och siktlinjerna över ortens
omgivande odlingslandskap. Intrånget bedöms som måttligt och om krav på placering och utformning av
tillkommande bebyggelse ställs, i enlighet med kommunens riktlinjer, bedöms nollalternativet sammantaget
innebära små negativa konsekvenser för utpekade kulturmiljövärden inom området Högestad - Östra Ingelstad.
Planförslaget innebär även utbyggnad inom fem kulturmiljöstråk utpekade i Skånes kulturmiljöprogram;
Landsvägen Trelleborg - Ystad – Simrishamn – Brösarp
Skånelinjen
Grevebanan Malmö - Ystad järnväg
Ystad-Eslövs järnväg
Landsvägen Trelleborg - Ystad - Simrishamn - Brösarp (väg 9)
Ovanstående gäller utbyggnadsområdena i Stora Köpinge, Glemmingebro, Svenstorp och Kåseberga. Planförslaget
bedöms inte innebära påverkan på läsbarheten av de utpekade värdena i kulturmiljöstråken. Planförslaget
bedöms därför inte innebära några konsekvenser för dessa. Planförslaget innebär således motsvarande
konsekvenser som nollalternativet.
-Kommunala intressen
Planförslaget innebär utbyggnad i sju orter som omfattas av bevarandeprogram från 1985 (Bevarandeprogran för

byar i Ystads kommun); Snårestad, Sövestad, Svenstorp, Stora Herrestad, Stora Köpinge, Glemmingebro och
Löderup. Även samtliga Landsbygdsorter där förtätning föreslås omfattas av bevarandeprogram. Vidare omfattas
Ingelstorp, samt område öster om Kåseberga av områdesbestämmelser.
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Utbyggnad i Snårestad följer inte de riktlinjer i bevarandeprogrammet som anger att Snårestads by inte bör utökas
utan kompletteras genom förtätning.
Utbyggnad av Stora Herrestad bedöms innebära att förhållandet mellan det kring orten öppna landskapet och
bebyggelsen, liksom utblickarna över landskapet och vyerna in mot orten, påverkas i relativt hög utsträckning.
Konsekvenserna bedöms dock som små.
Konsekvenser för kulturmiljön av förtätning i Landsbygdsorter bedöms på en generell nivå som inga/ ringa, men
behöver bedömas från fall till fall beroende på vilken del av orterna som förtätas.
Konsekvenser av satsning på utvecklingsstråket Köpingebro - Nybrostrand samt utvecklingsstråk Öja - Stora
Herrestad får bedömas i en framtida fördjupning av översiktsplanen. Viktigt för kulturmiljövärdena är att tillskott
mellan Öja och Stora Herrestad görs med hänsyn till beﬁntliga strukturer, så att gränsen mellan Ystad och
anslutande landsbygd fortsatt är läsbar samt att fortsatt utveckling och planering tar hänsyn till kulturmiljövärden
längs Nybroåns dalgång.
Utbyggnaden av vindkraft innebär ingen skillnad jämfört med nollalternativet.

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Kommande planarbete i Snårestad bör inledas med fördjupade analyser av bebyggelsemönster och
siktlinjer. Dessa analyser bör sedan vara vägledande för fortsatt planering. Höjdsättning bör hanteras
med stor varsamhet till landskapet och tomter bör inte terrasseras utan marknivå och terrängform
bör behållas.
Kulturmiljöer i havet, till exempel skeppsvrak, bör ingå i det planerade arbetet med uppdatering av
bevarandeprogrammet och framtagande av ett kulturmiljöprogram.

Rekreation och friluftsliv
Konsekvenser nollalternativet
Sammantaget bedöms nollalternativet innebära inga eller obetydliga konsekvenser för rekreation och
friluftsliv. Denna bedömning förutsätter att hänsyn tas till natur- och rekreationsvärden längs Nybroån och att
exploatering sker på avstånd från ån.
-Riksintressen
Hela kuststräckan är utpekad som riksintresse för friluftsliv (MB 3 kap); FM 17- Kuststräckan Trelleborg - Abbekås Sandhammaren - Mälarhusen - Simrishamn. I nollalternativet föreslås utbyggnad av bostäder inom riksintresset i
Kåseberga. Utbyggnad föreslås på jordbruksmark och område som används som husbils-camping, med obetydliga
negativa konsekvenser som följd för rekreation och friluftsliv.
Längs hela kusten sträcker sig också riksintresset för kustzon (MB 4 kap). Riksintresset omfattar hela kuststräckan
och sträcker sig 3–5 km in i landet och en bit ut i havet. Utöver utbyggnadsområde i Kåseberga ligger även
utbyggnadsområden i Stora Herrestad, Stora Köpinge och Nybrostrand, inom riksintresse för kustzon. I miljöbalken
4 kap. anges att kusten är ett riksintresse för sina samlade natur- och kulturvärden. Riksintresset innebär att
förändringar ska ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Lagstiftningen syftar
även till att säkerställa att allmänheten har tillgång till och kan nyttja områdena för rekreation och friluftsliv. Stor
restriktivitet gäller för ny fritidsbebyggelse. Inga utbyggnadsförslag omfattar ny fritidsbebyggelse.
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Utbyggnad i Stora Köpinge ligger i Nybroåns dalgång. Nybroån har stora naturvärden samt kvaliteter för
tätortsnära rekreation och friluftsliv. Vilka konsekvenserna blir för rekreation och friluftsliv till följd av en utbyggnad
av området beror till viss del på utformning och omfattning av bebyggelsen och hur nära ån som exploatering sker.
Effekten kan bli att naturvärden och därmed även rekreationsvärden försvinner. Samtidigt kan en begränsad
exploatering göra dalgången mer tillgänglig, men detta förutsätter riktlinjer och en uttalad ambition. Riktlinjer om
rekreation ﬁnns till viss del i nollalternativet, se nedan. Utbyggnad i Nybrostrand ligger inom Nybrostrands Änga
park, som har visst när- rekreationsvärde.
-Kommunala intressen
I nollalternativet pekas två områden ut som lämpliga för prövning av vindkraft. Inga av dessa områden är
utpräglade områden för rekreation och friluftsliv eller påverkar utpekade rekreations- och friluftsintressen. Inga
negativa konsekvenser bedöms uppstå för rekreation- och friluftsliv av vindkraftsetablering i utpekade områden.
I Översiktsplan 2005 ﬁnns vision och målsättning med syfte att stärka gröna stråk och ekologiska korridorer, som
ska förbinda tätorterna med omgivande rekreationslandskap och göra Ystad till en attraktiv kommun för fritid och
turism. Där ﬁnns också förslag att stärka riksintressen för friluftsliv genom att göra dem till naturreservat. I
Översiktsplan 2005 har även ett 20-tal naturområden, som inte är av riksintresse (enligt 3 kap. MB) eller omfattas
av områdesskydd (enligt 7 kap. MB), pekats ut som områden där stor hänsyn ska tas till naturvården och
friluftslivets intressen vid förändring av pågående markanvändning. Dessa ambitioner innebär förutsättningar för
utveckling för rekreation och friluftsliv och positiva konsekvenser.

Konsekvenser planförslaget
Sammantaget bedöms planförslaget innebär små positiva konsekvenser för rekreation och friluftsliv. Detta på
grund av att hänsyn tagits till Nybroåns stränder genom att dra bort föreslagen bostadsutveckling från
Nybroån. Vidare grundar sig bedömningen på de utpekade naturområden och stråk där natur- och
landskapsvård är överordnad annan markanvändning samt de ambitioner och riktlinjer som ﬁnns för att
utveckla och stärka närrekreation i stads- och serviceorterna.
-Riksintressen
En stor del av föreslagna utbyggnadsområden sker på jordbruksmark och för dessa bedöms inga negativa
konsekvenser uppstå för rekreation och friluftsliv. I planförslaget ﬁnns, precis som i nollalternativet, föreslagna
utbyggnadsområden inom riksintresse för friluftsliv i Kåseberga och inom riksintresse för kustzon i Stora Herrestad
och Svenstorp - Stora Köpinge.
I Kåseberga föreslås utbyggnad delvis på jordbruksmark och område som i dag används som husbils-camping.
Tillgänglighet för allmänheten för promenader och naturupplevelser bedöms kvarstå. I Stora Herrestad föreslås
utbyggnad också på jordbruksmark, utan påverkan på rekreation- och friluftsliv. I Stora Köpinge - Svenstorp ﬁnns
två utbyggnadsområden i anslutning till Nybroån. I avgränsningen av utbyggnadsområdena har hänsyn tagits till
det strandskydd som ﬁnns längs ån, vilket bedöms ge förutsättningar för allmänhetens tillgänglighet till ån.
Tillgängligheten till ån kan även förbättras vid en exploatering. Ökad tillgänglighet till ån måste dock ske på ett sätt
så att naturvärden inte påverkas negativ, vilket i sin tur skulle kunna få negativa effekter på de rekreativa värdena.
För riksintresse FM 12 - Fyledalen (MB 3 Kap) anger kommunen att området bör bevaras som det är, vilket bedöms
positivt för rekreation och friluftsliv. Vidare anger översiktsplanen riktlinjer för lovgivning inom Fyledalen, för
hantering av såväl riksintresset för friluftslivet som naturvården. För riksintresse för rörligt friluftsliv- Sjö- och
ålandskapet vid Romelåsen (MB 4 kap) bedöms eventuell förtätning i Rögla inte innebära några negativa
konsekvenser på riksintresset.
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-Kommunala intressen
I översiktsplanen är grönområden och stråk med stora friluftslivs-, natur- eller landskapsbildsvärden utpekade. I
dessa natur- och landskapsvård överordnad annan markanvändning och jord- och skogsbruk bör bedrivas på ett
sätt som är förenligt med dessa värden. Bevarande av dessa värden bör bedöms positivt för rekreation och
friluftsliv och att även jordbruksmark och annan privat, icke tillgänglig mark, till viss del ingår i redovisningen.
I översiktsplanen framgår att i Stad och serviceorterna (Ystad, Köpingebro, Svarte, Löderup) och Boendeorterna
(Sövestad, Stora Herrestad, Nybrostrand, Glemmingebro) ska kommunen verka för att det ﬁnns allmän platsmark
för lek/möten/ närrekreation samt möjligheter för rörelse mellan orten och landsbygden. Detta bedöms som
positivt för rekreation och friluftsliv. Dock ﬁnns inte mark för denna utveckling generellt avsatt, utan avses vara en
del av ortsutvecklingen. På markanvändningskartan ﬁnns dock nytt grönområde/stråk mellan Lilleskog och Dag
Hammarskjölds park och i strukturbildavsnittet ﬁnns gröna samband med behov att förstärka. Vidare bedöms
föreslagna åtgärder avseende rekreation och friluftsliv i Kåseberga som positiva.
Planens utvecklingsstrategi för cykelstråk bedöms positiv för rekreation och friluftsliv.
Konsekvenser för rekreation och friluftsliv av förtätning i Landsbygdsorter bedöms på en generell nivå som
inga/ringa, men behöver bedömas från fall till fall beroende på vilken del av orterna som förtätas, eftersom
konsekvenserna kan bli stora för orten om det är just rekreationsmark eller mark för lek, sport och fritid som tas i
anspråk.
Konsekvenser av satsning på utvecklingstråket Köpingebro - Nybrostrand samt utvecklingsstråk Öja - Stora
Herrestad får bedömas i en framtida fördjupning av översiktsplanen. Viktigt för rekreation och friluftsliv är att
området kring Nybroån hålls allmänt tillgängligt och gärna även förbättras.
Möjligheter till och upplevelser vid, rekreation och friluftsliv påverkas också till stor del av de natur- och
kulturmiljövärden som ﬁnns i kommunen och till exempel av de fria siktstråk och utblickar som ett kuperat och
öppet landskap kan ge. Områden med väl förvaltade och tillgängliga natur- och kulturmiljöer är attraktiva för
rekreation och friluftsliv, se därför även under konsekvenser för natur- och kulturmiljö.

Buller
Konsekvenser nollalternativet
Sammantaget bedöms nollalternativet innebära inga- obetydliga konsekvenser vad gäller buller jämfört med
nuläget.
Konsekvenserna vad gäller traﬁkbuller bedöms för nollalternativet jämförbara med konsekvenser av planförslaget.
För planförslaget har en bullerutredning genomförts. I utredningen utreds översiktligt hur traﬁkbullernivåerna från
de större vägarna och järnväg sprider sig i kommunen och på vilket dessa nivåer skulle kunna påverka föreslagna
utbyggnadsområden. I orterna där det sker en utbyggnad även enligt nollalternativet bedöms konsekvenserna
motsvarande som i planförslaget. Bedömningen bygger på att den prognostiserade traﬁkökningen till 2040
bedöms lika stor både i nollalternativet som i planförslaget. Bullerutredningen visar att det är möjligt att bygga nya
bostäder på alla i planförslaget föreslagna områdena utan större åtgärder, se beskrivning nedan.

Konsekvenser planförslaget
Sammantaget bedöms planförslaget innebära inga- obetydliga konsekvenser vad gäller buller.
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Vägtraﬁken alstrar generellt mest buller i västra delen av kommunen. Störst bullerpåverkan på närområdet har väg
E65 och delar av väg 9. Järnvägen har som störst bullerpåverkan på sträckan från Ystad mot Malmö.
Traﬁkbullerberäkningen, utförd av Tyréns 2018-03-13, som omfattar de sju största vägarna och järnvägarna i
kommunen, visar att traﬁken till följd av planförslaget, och nollalternativet, kommer att öka till prognosåret 2040. I
planförslaget, så som i nollalternativet, kommer ljudnivåerna utmed de största vägarna och järnvägen att öka med
cirka 1-2 dBA i jämförelse med nuläge, vilket är en försumbar ökning av den upplevda ljudnivån. I orter som pekas
ut som utbyggnadsalternativ är bullernivåerna från traﬁken generellt låga, då de inte ligger nära någon av de mest
traﬁkerade vägarna. Konsekvenser av satsning på boende i utvecklingsstråket Öja - Stora Herrestad (längs väg 19)
får bedömas i en framtida fördjupning av översiktsplanen, då det är känt hur en sådan utveckling skulle se ut. Att
tänka på vad gäller buller är att ljudnivåerna från väg 19 är relativt höga. För att uppfylla gällande riktvärden på
ekvivalentnivåer om 60 dBA bör nya bostäder inte placeras närmare än cirka 80 meter från vägkant. Förläggs
byggnaderna närmare anger traﬁkbullerförordningen att man bör planera för genomgående lägenheter där minst
hälften av rummen vetter mot sida där Leq 55/Lmax 70 dBA uppfylls alternativt vidta åtgärder i form av
bullerskydd.
I övrigt visar bullerutredningen att det är möjligt att bygga nya bostäder på alla föreslagna områden utan större
åtgärder. I utbyggnadsområdena i Stora Herrestad och Sövestad krävs ett visst minsta avstånd till vägkant för att
uppfylla grundriktvärdet 60 dBA vid fasad. Detta har översiktsplanen tagit hänsyn till. Utbyggnadsförslagens
avgränsning har anpassats till ett lämpligt avstånd från de större vägarna för att klara bullerkraven.

Risk
Konsekvenser nollalternativet
Sammantaget bedöms nollalternativet innebära små negativa konsekvenser vad gäller risk jämfört med
nuläget, eftersom transporter av farligt gods på väg kan medföra krav på skyddsåtgärder vid utbyggnad i Stora
Herrestad.
Konsekvenserna vad gäller risk bedöms för nollalternativet jämförbara med konsekvenser av planförslaget. För
planförslaget har en riskutredning genomförts. Bedömningen bygger på att utbyggnadsområdena som skulle
kunna utsättas för risk i stort är samma i nollalternativet som i planförslaget, se beskrivning nedan.

Konsekvenser planförslaget
Sammantaget bedöms planförslaget innebära små negativa konsekvenser vad gäller risk, eftersom transporter
av farligt gods på väg kan medföra behov av skyddsåtgärder vid utbyggnad i Stora Herrestad.
En riskutredning avseende akuta olycksrisker, som kan få påverkan inom översiktsplanens område, har
genomförts. Utifrån riskbedömningarna för respektive ort har en samlad bedömning av konsekvenserna avseende
akut olycksrisk för översiktsplanen gjorts. I stora delar medför planförslaget inga konsekvenser, men transporter
av farligt gods på väg kan påverka utbyggnadsområdet Stora Herrestad. Av planförslaget framgår att utbredningen
av utbyggnadsområdet i Stora Herrestad har utformats för att klara bullerriktvärdena, vilket innebär att området
inte bör placeras närmare än 80 meter från Rv 19. Ur risksynpunkt är detta avstånd inte tillräckligt, utan RIKTSAM
föreskriver 150 meter. Det innebär att utbyggnadsområdet kan behöva utformas med skyddsåtgärder med hänsyn
till transport av farligt gods.
Om schablonavstånden i RIKTSAM följs bedöms planförslaget inte medföra några konsekvenser avseende akut
olycksrisk. Om riktlinjerna i RIKTSAM inte följs behöver utbyggnad enligt förslaget i Stora Herrestad utredas
ytterligare avseende akut olycksrisk kopplad till transport av farligt gods. En sådan utredning kan visa på om
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aktuellt förslag är acceptabelt utan åtgärder, om behov av riskreducerande åtgärder föreligger antingen vid
planerad bebyggelse eller i anslutning till riskkällan (väg med transport av farligt gods), eller om förslaget måste
ändras.
Konsekvenser av satsning på boende i utvecklingsstråket Öja- Stora Herrestad får bedömas i en framtida
fördjupning av översiktsplanen, då det är känt hur en sådan utveckling skulle se ut. Att tänka på vad gäller risk är
att beakta de riktlinjer som anges i RIKTSAM.
Verksamheter med hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor samt andra verksamheter med bidrag till
den akuta olycksrisken med påverkan på utbyggnadsområdena inom översiktsplanen har inte kunnat identiﬁeras i
riskutredningen. Utredningen har dock inte beaktat framtida sådana verksamheter varför ytterligare inventering
kan vara nödvändig i senare skeden.

Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Om bebyggelse planeras närmare än 150 meter från riksväg 19 vid utbyggnaden i Stora Herrestad
behövs en utredning genomföras avseende akut olycksrisk kopplad till transport av farligt gods.

Hushållning med jordbruksmark
Konsekvenser nollalternativet
Sammantaget bedöms nollalternativet innebära små negativa konsekvenser för hushållning med
jordbruksmark. Utbyggnad av de ﬂesta orterna innebär att jordbruksmark kommer att tas i anspråk.
Ianspråktagandet bedöms som godtagbart utifrån att kommunen avser i första hand prioritera utbyggnad i de
områden som karaktäriseras som omvandlings- eller förtätningsområden och de områden som har tillgång till
kollektivtraﬁk och/ eller utbyggd infrastruktur.
Utbyggnad av de ﬂesta orterna innebär att jordbruksmark kommer att tas i anspråk. Ianspråktagandet är litet i
förhållande till den totala arealen jordbruksmark i kommunen men innebär att värdefull åkermark (huvudsakligen
klass 8 och 9) exploateras och att andelen odlingsbar mark i kommunen minskar. För enskilda brukare kan en
exploatering innebära, förutom markförlust, försvårande av rationellt brukande genom försämrad tillgänglighet
och förändrad åkermarksstruktur. I nollalternativet är det särskilt den planerade vägen från Stora Herrestad till
Glemmingebro som bedöms kunna innebära en fragmentering och försvårande av brukning av jordbruksmark.
Även en utbyggnad av vindkraft med tillhörande servicevägar bedöms kunna innebära en fragmentering av
jordbruksmarken. Utbyggnaderna av byarna sker huvudsakligen i anslutning till beﬁntlig bebyggelse och vägnät,
och även viss förtätning av orter föreslås.
Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Kommunens ställningstagande i Översiktsplan 2005 är att bostadsutbyggnad är ett väsentligt samhällsintresse
men det är viktigt att i första hand prioritera utbyggnad i de områden som karaktäriseras som omvandlings- eller
förtätningsområden och de områden som har tillgång till kollektivtraﬁk och/ eller utbyggd infrastruktur.
Utifrån kommunens ställningstagande och att utbyggnadsområdena huvudsakligen ligger i orter med
kollektivtraﬁk och/eller utbyggd infrastruktur, samt föreslagen förtätning bedöms intrånget i jordbruksmarken
innebära små negativa konsekvenser.

Konsekvenser planförslaget
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Sammantaget bedöms planförslaget innebära små till måttliga negativa konsekvenser för hushållning med
jordbruksmark. Ur hushållningssynpunkt bedöms ianspråktagandet av jordbruksmarken som negativt då
jordbruksmark inte går att återskapa på någon annan plats. Förlust av jordbruksmark kan i förlängning
begränsa möjligheten till livsmedelsproduktion samt innebära att värden kopplade till natur- och kulturmiljö
samt ekosystemtjänster kopplade till odlingslandskapet går förlorade. Den totala arealen ianspråktagen
jordbruksmark bedöms som mindre i jämförelse med nollalternativet. Till skillnad mot nollalternativet föreslås
dock utbyggnad av Snårestad, som har inga eller få servicefunktioner idag. Utbyggnaden av Snårestad bedöms
som motiverat som utbyggnad av beﬁntlig tätort. Positivt för hushållning av jordbruksmark generellt är dock
att utvecklingen av Ystad kommun koncentreras till stad och serviceorter med god service och struktur.
Planförslaget, så som nollalternativet, innebär att de föreslagna utbyggnaderna huvudsakligen sker på
jordbruksmark. Den totala arealen ianspråktagen jordbruksmark är mindre än nollalternativet. I planförslaget
föreslås bebyggelse huvudsakligen på jordbruksmark av klass 7 till 9. I planförslaget är det framför allt,
utbyggnaden av vindkraften, som bedöms kunna innebära en fragmentering och försvårande av brukning av
jordbruksmark. Utbyggnaderna av orterna sker i anslutning till beﬁntlig bebyggelse och vägnät.
Kommunens ställningstagande är att en utbyggnad av beﬁntliga tätorter och byar som uppvisar god struktur och
ett tydligt mål om att möta bostadsförsörjningens behov bedöms vara ett sådant samhällsintresse som kan ske på
brukningsvärd jordbruksmark.
Ur hushållningssynpunkt bedöms ianspråktagandet av jordbruksmarken som negativt då jordbruksmark inte går
att återskapa på någon annan plats. Förlust av jordbruksmark kan i förlängning begränsa möjligheten till
livsmedelsproduktion samt innebära att värden kopplade till natur- och kulturmiljö samt ekosystemtjänster
kopplade till odlingslandskapet går förlorade. Trots att förtätning av beﬁntlig bebyggelse föreslås i ﬂera orter,
innebär planförslaget att jordbruksmark tas i anspråk för utbyggnadsområdena. Ianspråktagandet kan bedömas
som motiverat främst i orter med beﬁntlig service som servar sitt närmsta omland och där möjligheterna till
service förstärks ytterligare med utbyggnadsområdena samt i orter med god möjlighet till kollektivtraﬁk. Dock bör
föreslagen förtätning göras i första hand, för att på så sätt kunna minska exploateringen på jordbruksmark.
Vidare innebär planförslaget en utbyggnad av Landsbygdsorten Snårestad som har få servicefunktioner idag. I
översiktsplanen motiveras utbyggnaden i orten bland annat utifrån möjligheten att främja en levande landsbygd. I
Snårestad har en avvägning mellan jordbruksmarken och platsens övriga förutsättningar gjorts. Storleken på
utbyggnadsområdet motiveras med hänsyn till topograﬁ, landskapsbild och kulturmiljövärden. En mer exakt
avgränsning av utbyggnadsområdet kommer att göras i samband med fortsatt planering av området. Utbyggnaden
i Snårestad bedöms uppfylla ett sådant samhällsintresse som motiverar ianspråktagandet av jordbruksmark.
Utifrån resurshushållning med mark bör dock förtätning av beﬁntlig bebyggelse ske i första hand.
I översiktsplanen utpekas ett utredningsområde för verksamheter på jordbruksmark. En lokaliseringsstudie
avseende verksamhetsområdet har gjorts och den valda lokaliseringen bedöms sammantaget som godtagbar.
Dock medför lokaliseringen negativa konsekvenser utifrån resurshushållning med jordbruksmark.
Utredningsområdet ligger inom det prioriterade utvecklingsstråket mellan Ystad och Stora Herrestad. Beroende på
vad fortsatt planering av stråket innebär kan ytterligare jordbruksmark komma att tas i anspråk.

Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Prioritera förtätning i beﬁntlig bebyggelse i första hand för att minska ianspråktagandet av
jordbruksmarken.
Studera påverkan på brukningsenheter, anpassa bebyggelsen så att inte restytor skapas eller onödig
fragmentering som försvårar ett rationellt brukande.
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Översvämning vid skyfall och höga havsnivåer
Konsekvenser nollalternativet
Sammantaget bedöms nollalternativet innebära små konsekvenser.
När ett område bebyggs skapas ﬂer hårdgjorda ytor, vilket i sin tur ger större avrinning vid regn. Samtliga
utbyggnadsområden kräver att hänsyn tas till konsekvenser uppströms och/eller nedströms bebyggelseområdet.
Till exempel kan översvämning uppströms- och nedströms orsakas av att dagvattenledningar blir för hårt
belastade, svämområden försvinner eller avledning av dagvatten till vattendrag ökar. Kompensationsåtgärder kan
behöva skapas, till exempel genom vattenvägar där avrinning kan ske kontrollerat via gator eller grönområden
utan att orsaka översvämningar på bebyggelse och/eller genom att platser för tillfällig fördröjning skapas. I
nollalternativet ﬁnns behov av kompensationsåtgärder särskilt i Stora Herrestad och Löderup.
Föreslagna utbyggnadsområden i Stora Herrestad och Löderup bedöms som särskilt känsliga för översvämning. De
negativa konsekvenserna är kopplade till att relativt stora avrinningsområden som passerar orterna samtidigt som
möjligheterna att leda vatten vidare är begränsade. Områdena ligger även inom utströmningsområden för
grundvatten. Området i Löderup ligger delvis inom svämplan. Vid framtida höga havsnivåer (+3 m) kan eventuellt
även föreslaget utbyggnadsområde i Nybrostrand få problem. En högvattennivå på +3 m stiger ända fram till
Nybrovägen.

Konsekvenser planförslaget
Sammantaget bedöms planförslaget innebära inga/obetydliga konsekvenser. Inga föreslagna
utbyggnadsområden bedöms vara påverkade av höga vattennivåer från havet eller höga ﬂöden i vattendrag.
Den problematik som ﬁnns är främst knuten till avrinning av avledning av regnvatten. Byggnation och mer
hårdgjorda ytor kan påverka den naturliga avrinningen av regnvatten och orsaka översvämningar. Hänsyn till
detta tas i planen för vardera utbyggnadsorten. Generella riktlinjer om skyfall, översvämning och erosion för
kusten ﬁnns.
Inga föreslagna utbyggnadsområden bedöms vara påverkade av höga vattennivåer från havet. Kommunens
handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten har inarbetats i översiktsplanen, med riskområden och riktlinjer
avseende skyfall och översvämning och erosion, vilket bedöms som positivt.
Precis som i nollalternativet kan negativa konsekvenser av exploateringarna uppstå och kompensationsåtgärder
komma att krävas. Generellt gäller för många av orterna att det är komplicerade förhållanden gällande
dagvattenhantering. I många orter har kommunen delar av dagvattennätet och dikningsföretag andra. Ofta
ansluter dikningsföretag uppströms till dagvattennätet och sedan ska dagvattennäten avvattnas till dikningsföretag
nedströms. Detta är ett problem som kommer att bli en ännu större utmaning i framtiden med högre
grundvattennivåer, höga havsnivåer och större avrinning på markytan.
Av föreslagna utbyggnadsområden är det framför allt Löderup och Stora Herrestad som kan få problem kopplat till
översvämning, men problematik ﬁnns även i till exempel Kåseberga.
I översiktsplanen ﬁnns vägledning för utveckling av vardera orten, inklusive den hänsyn som behöver tas till
dagvattensituationen och den potentiella översvämningsproblematiken. Detta bedöms som positivt.
Kommunen arbetar med att ta fram en skyfallsplan som inkluderar en dagvattenplan, vilken också blir ett viktigt
underlag till utvecklingen av orterna.
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Miljökvalitetsnormer

Konsekvenser nollalternativet
Sammantaget, om åtgärder vidtas avseende dagvattenhanteringen, bedöms nollalternativet inte förhindra
uppfyllande av miljökvalitetsnormer för vatten. Vidare bedöms inte genomförandet av nollalternativet
innebära risk för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft.

Vatten
Flertalet av utbyggnadsorterna bedöms kunna beröra vattenförekomster med fastställda miljökvalitetsnormer. I
samtliga orter där utbyggnad föreslås ﬁnns tillgång till VA (vatten och avlopp) eller det planeras för en utbyggnad
eller komplettering av VA-nätet. Belastningen av den ökade mängden spillvatten från utbyggnadsområden på
recipienter hanteras inom ramen för tillstånd för reningsverk.
Utbyggnader kan generellt innebära växande problem med dagvatten. I tätorter med stora hårdgjorda ytor rinner
vattnet snabbt av på ytan, vilket kan leda till översvämningar i ledningsnät och dikessystem samt ﬂödestoppar i
recipienten. Dagvatten från exploaterade ytor innehåller ofta en viss mängd oönskade ämnen som till exempel
tungmetaller. I nuläget ﬁnns inga krav på rening av dagvatten eller reningsanläggningar för dagvatten i
kommunen. Hur hanteringen av dagvattnet kan ske med avseende på rening och fördröjning i respektive
utbyggnadsområde behöver studeras vidare i samband med detaljplanearbete. Detta är särskilt viktigt i de orter
där vattenförekomster (ytvatten- och grundvattenförekomster i sand och grusavlagring) kan beröras. Generellt
bedöms inte grundvattenförekomster i det sedimentära berget påverkas av utbyggnaderna.
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De föreslagna utbyggnadsområdena ligger huvudsakligen på jordbruksmark. Övergödningen utgör idag ett stort
miljöproblem för många vattendrag generellt. Nollalternativet bedöms i det sammanhanget kunna innebära viss
positiv effekt för miljökvalitetsnormer genom att ianspråktagande av jordbruksmark medför att näringsläckaget till
vattendrag kan förväntas minska något.

Luft
Ystads kommun har under ett ﬂertal år genomfört omfattande mätningar som visar att luftkvaliteten generellt är
god och inga mätningar har överskridit miljökvalitetsnormerna. Problem med att klara miljökvalitetsnormer för luft
uppstår huvudsakligen i täta stadsmiljöer med mycket traﬁk. En utbyggnad enligt nollalternativet sker i mindre
orter ute på landsbygden. Genomförandet av nollalternativet bedöms inte innebära risk för överskridande av
miljökvalitetsnormer. Dock bedöms en utbyggnad av orter utan service eller bra kollektivtraﬁk- och gång- och
cykelförbindelser innebära en ökning av traﬁk och därmed även öka luftföroreningarna.

Konsekvenser planförslaget
Sammantaget, om åtgärder vidtas avseende dagvattenhanteringen och en tillfredsställande avloppshantering
anordnas där kommunalt VA (vatten och avlopp) i dag saknas, bedöms planförslaget inte förhindra
uppfyllande av miljökvalitetsnormer för vatten. Vidare bedöms inte genomförandet av planförslaget innebära
risk för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft.

Vatten
Något ﬂer av utbyggnadsområdena enligt planförslaget bedöms kunna beröra vattenförekomster med fastställda
miljökvalitetsnormer jämfört med nollalternativet.
Inom de ﬂesta orterna där utbyggnad föreslås ﬁnns tillgång till kommunalt VA (vatten och avlopp) eller det
planeras för en utbyggnad eller komplettering av VA-nätet. Belastningen av den ökade mängden spillvatten från
utbyggnadsområden på recipienter hanteras inom ramen för tillstånd för reningsverk.
Liksom nollalternativet innebär genomförandet av planförslaget ytterligare hårdgjorda ytor i utbyggnadsorterna.
Hur hanteringen av dagvattnet med avseende rening och fördröjning kan ske i respektive utbyggnadsområde
behöver studeras vidare i samband med detaljplanearbete. Detta är särskilt viktigt i de orter där
vattenförekomster (ytvatten- och grundvattenförekomster i sand och grusavlagring) bedöms kunna beröras, som
till exempel Löderup. Generellt bedöms inte grundvattenförekomster i det sedimentära berget påverkas av
utbyggnaderna.
En övergripande dagvattenstrategi för kommunen håller på att tas fram för att minimera risken för negativ
påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. För utbyggnadsområdena i översiktsplanen ﬁnns övergripande
beskrivet hur dagvatten bör hanteras och viktig hänsyn som behöver tas. I detaljplaneskedet kommer
dagvattensituationen behöva studeras vidare för vartdera området. I översiktsplanen pekas också lämpliga platser
ut för anläggande av våtmarker för att fördröja och rena vatten från näringsämnen och det ﬁnns ambitioner att
förbättra förutsättningarna för djur och växtliv kring vattendragen som också kan bidra till att vatten fördröjs och
renas innan det når vattendragen. Detta bedöms sammantaget som positivt.
Så som nollalternativet innebär planförslaget att de föreslagna utbyggnadsområdena ligger huvudsakligen på
jordbruksmark. Planförslaget bedöms i det sammanhanget kunna innebära viss positiv effekt för
miljökvalitetsnormer genom att ianspråktagande av jordbruksmark medför att näringsläckaget till vattendrag kan
förväntas minska något.
Om åtgärder avseende dagvattenhantering (fördröjning och rening) vidtas bedöms planförslaget inte förhindra
uppfyllande av miljökvalitetsnormer för vatten. Där utbyggnad sker utanför kommunalt verksamhetsområde för
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VA behöver en tillfredsställande avloppshantering kunna anordnas, för att undvika negativ påverkan på
miljökvalitetsnormer.

Luft
Planförslaget, så som nollalternativet, innebär utbyggnad i mindre orter ute på landsbygden där det generellt inte
ﬁnns problem med luftkvaliteten. Genomförandet av planförslaget bedöms inte innebära risk för överskridande av
miljökvalitetsnormer. Dock bedöms en utbyggnad av orter utan service eller bra kollektivtraﬁk- och gång- och
cykelförbindelser innebära en ökning av traﬁk och därmed även öka luftföroreningarna.

Påverkan på miljökvalitetsmål

Nationella miljökvalitetsmål
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. Enligt miljöbalken ska
man för en plan beskriva hur relevanta miljömål har beaktats. De miljömål som bedöms relevanta för
översiktsplanen har markerats med fet stil.
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
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7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
Nedan beskrivs vilken påverkan översiktsplanen har på miljökvalitetsmålen och om planen medverkar till eller
motverkar till att målen nås.

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning
Dessa miljömål är kopplade främst till utsläpp till luft. En av de största källorna till luftföroreningar och klimatgaser
som påverkar miljö och hälsa är användningen av fossila bränslen och fordonstraﬁk. Utsläppen från
transportsektorn bidrar till att koldioxidhalterna i atmosfären ökar, vilket påverkar klimatsystemet. Hälsofarliga
ämnen som kväveoxider, partiklar och bensen påverkar luftkvaliteten och bidrar till övergödning. Andra
föroreningar, exempelvis svaveldioxid, bidrar till försurning av sjöar, vattendrag och skogsmark.
Målen motverkas något då planförslaget innebär viss ökad traﬁkering sett till helheten. Ur klimatsynpunkt är de
föreslagna utbyggnader som sker i orter med god tillgänglighet till kollektivtraﬁk och gång- och cykelvägar samt
närhet till service och handel positiva.

Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt och djurliv
Målen innebär bland annat att sjöarnas, vattendragens och havens värden för den biologiska mångfalden skyddas.
Hotade arters populationer och spridningsmöjligheter säkerställs och arter ska kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.
Målen motverkas något genom att delar av naturmiljöer med ekologiska värden tas i anspråk. Den negativa
påverkan på ekosystem och biologisk mångfald bedöms dock som liten.

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ges en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och
djur i sjöar och vattendrag.
Målet bedöms varken med- eller motverkas av översiktsplanen.

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som biologisk
mångfald och kulturmiljövärden bevaras och stärks.
Motverkas genom att jordbruksmark tas i anspråk och kulturmiljövärden påverkas negativt.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och
globalt god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
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lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.
Målet motverkas något till följd av ianspråktagande av jordbruksmark (hushållning) och negativ påverkan på naturoch kulturmiljövärden.

Lokala miljömål
Ystad kommun har antagit fem strategiska miljömål, inom vilka 15 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen är
inarbetade. De fem strategiska miljömålen baseras på de utmaningar som Länsstyrelsen Skåne har identiﬁerat i
sitt åtgärdsprogram ”Skånska åtgärder för miljömålen 2012-2016”. Miljöprogrammet för Ystads kommun kommer
att sträcka sig från 2014-2020. De fem miljömålen för Ystad är:

1. Havet, sjöarna och vattendragen har en god miljö.
2. Förvaltningen av kommunens mark- och vattenresurser är hållbar.
3. Natur- och kulturvärden bevaras, den biologiska mångfalden är stor och det ﬁnns goda möjligheter för
friluftsliv.

4. Alla verksamheter i kommunen har en konsumtion som är skonsam för miljön och socialt hållbar.
5. Transporter och infrastruktur är miljöanpassade och möjligheter ﬁnns till ett liv fritt från fossilt
bränsle.
Samtliga mål berörs av planförslaget men nummer 1, 2, 3 och 5 bedöms som extra relevanta. Liksom vissa av de
nationella miljökvalitetsmålen bedöms även vissa av de lokala miljökvalitetsmålen motverkas av planförslaget till
följd av ianspråktagande av jordbruksmark och negativ påverkan på kulturmiljövärden. Ur klimatsynpunkt är de
föreslagna utbyggnader som sker i orter med god tillgänglighet till kollektivtraﬁk och gång- och cykelvägar samt
närhet till service och handel positiva.

Samlad bedömning
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I översiktsplanen redovisas bebyggelsestrukturens utveckling kopplat till fyra olika ortsnivåer (Serviceort,
Boendeort, Besöks- och säsongsort samt Landsbygdsort) samt två utvecklingsstråk (Ystad- Stora Herrestad samt
Nybrostrand- Köpingebro). Fokus på utvecklingen av kommunen ligger på serviceorterna Ystad, Svarte och
Köpingebro, som redan i dag har god kollektivtraﬁkförsörjning och utbyggd kommunal service. Av boendeorterna
är Nybrostrand högst prioriterad för utbyggnad av bostäder. Detta eftersom orten ligger nära Köpingebro där
kollektivtraﬁk och service ﬁnns. Denna strategiska inriktning, som översiktsplanen har, att främst satsa på
kollektivtraﬁk- och servicestarka orter, bedöms generellt som positiv för ﬂera miljöaspekter. Detta eftersom den
redan byggda miljön kan nyttjas mer effektivt och miljöpåverkan från till exempel transporter minska.
Miljökonsekvenserna av utvecklingen av staden Ystad, Svarte och Köpingebro framgår av respektive fördjupade
översiktsplan som ﬁnns för orterna.
I översiktsplanen pekar kommunen även ut utbyggnadsområden i boendeorterna Sövestad, Stora Herrestad och
Glemmingebro och i landsbygdsorten Snårestad samt i besöks- och säsongsorten Kåseberga. Utbyggnad i dessa
orter motiveras av målsättningen om en levande landsbygd. Utbyggnaden ger underlag för service och
komplettering av boendeformer och boendestorlekar, vilket möjliggör för boende på orten i livets olika skeden.
Kommunen har i sin avvägning av motstridiga intressen tagit ställning för landsbygdsutveckling i förhållande till
jordbruksmarken och odlingslandskapet.
En stor del av de föreslagna utbyggnadsområdena i dessa orter föreslås på jordbruksmark och utbyggnaden
hamnar därmed i konﬂikt med hushållning av jordbruksmark. Detta får negativa effekter både för
jordbruksmarken i sig, men i vissa fall också för kulturmiljövärden samt landskapsbilden. Areal ianspråktagen
jordbruksmark i förhållande till totala arealen jordbruksmark i kommunen är liten, men ur hushållningssynpunkt
bedöms ianspråktagandet av jordbruksmark som negativt, eftersom den inte går att återskapa på någon annan
plats. Ianspråktagandet av jordbruksmark i utkanter av orter innebär också att tätortens yta blir större och ortens
struktur förändras och i vissa fall påverkas då kulturmiljön negativt genom att förståelsen av den ursprungliga
bystrukturen försvåras. Även landskapsbilden påverkas på ett negativt sätt av denna förändring. Ianspråktagandet
av jordbruksmark kan bedömas som motiverat i orter med beﬁntlig service och där möjligheterna till service
förstärks ytterligare med utbyggnadsområdena. Även i orter med god möjlighet till kollektivtraﬁk kan
utbyggnaderna bedömas som motiverade. Planförslaget bedöms innebära små till måttliga negativa konsekvenser
för kulturmiljön och för hushållning med jordbruksmark samt små negativa konsekvenser för landskapsbilden.
Utbyggnadsområdet som föreslås Snårestad bedöms innebära särskilt negativa konsekvenser för kulturmiljön.
Snårestad utgör värdekärna i riksintresseområde för kulturmiljövård. Även landskapsbilden påverkas då Snårestad
omfattas av landskapsbildskydd. I översiktsplanen ﬁnns framtagna riktlinjer för exploateringen i Snårestad, vilket
bedöms minska påverkan på landskapsbilden. Riktlinjerna bedöms även positiva ur ett kulturmiljöperspektiv, men
riskerar att inte kunna efterlevas då utbyggnaden inte följer det beﬁntliga bevarandeprogrammets riktlinjer.
Utbyggnaden i Snårestad bedöms innebära måttliga konsekvenser för kulturmiljövärdena.
Positivt i planförslaget för både naturmiljön och rekreation och friluftsliv är att naturområden och stråk har pekats
ut där natur- och landskapsvård är överordnad annan markanvändning och att det ﬁnns ambitioner och riktlinjer
för att utveckla och stärka natur- och rekreationsvärden. Trots att ﬂera utbyggnadsområden föreslås inom
områden av riksintresse för naturvården och/eller områden utpekade som värdefulla naturområden i regionalt och
kommunalt naturvårdsprogram, bedöms de över lag inte påverka naturvärdena negativt, eftersom utbyggnad
främst föreslås på jordbruksmark. Detta förutsätter dock att hänsyn tas till de naturvärden som till viss del ﬁnns i
jordbruksmarken, i form av till exempel alléer, åkerholmar och andra småbiotoper.
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Med hänsyn till dagens och beräknade framtida traﬁkbullernivåer från större vägar och järnväg, bedöms inget av
föreslagna utbyggnadsområden problematiskt ur bullersynpunkt. Vad gäller risk så bedöms transporter av farligt
gods på väg kunna medföra behov av skyddsåtgärder vid utbyggnad av Stora Herrestad.
Byggnation och mer hårdgjorda ytor kan påverka den naturliga avrinningen av regnvatten och orsaka
översvämningar. Generellt gäller för många orter i Ystad att det är komplicerade förhållanden gällande
dagvattenhantering. Hänsyn till detta tas i planen för vardera utbyggnadsorten och generella riktlinjer om skyfall,
översvämning och erosion för kusten ﬁnns, vilket bedöms som positivt.
Planförslaget bedöms inte innebära risk för överskridande av miljökvalitetsnormer för vatten och luft.
Generellt innebär planförslaget färre negativa konsekvenser än nollalternativet, till viss del beroende på framtagna
riktlinjer och strategier för bevarande och utveckling. Dock medför planförslagets utbyggnadsområde i Snårestad
större negativa konsekvenser som nollalternativet inte har.
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Åtgärder för begränsad påverkan, fördjupningar
och fortsatt planering

Detta avsnitt visar de åtgärder som kommunen behöver vidta eller beakta för att uppfylla översiktsplanens
intentioner. Här listas även behov av fortsatt arbete med fördjupningar, program och planer som identiﬁerats
under planprocessen.
Ta fram en fördjupad översiktsplan för Köpingebro och Nybrostrand för att visa hur orterna kan
utvecklas så att de stödjer och kompletterar varandra, och som ger en mer behovsinriktad och
genomförbar plan för orterna.
Ta fram en fördjupad översiktsplan för Öja och Stora Herrestad för att visa hur Ystad tätort och Stora
Herrestad kan växa och utvecklas, med bibehållande av respektive orts identitet.
Ta fram en detaljplan för Kåseberga för att fördela plats mellan olika intressen och behov, och för att
reglera vad som ska vara möjligt med syfte att skapa en bra helhet och ett uttryck för Kåsebergas
identitet.
Ta fram en landsbygdsstrategi med syfte att mer detaljerat visa vad olika ortskategorier kan innebära
och vilken kommunal service invånarna kan vänta sig på respektive ort.
Skapa nya värden i bebyggelse och naturmiljöer. I den framtida planeringen behöver kommunen
arbeta med att möjliggöra för tillskapande av nya värden, som kan ta sig uttryck i ny bebyggelse och
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komplettering i beﬁntliga strukturer.
Kommunen behöver fortsatt verka för att värna god tillgänglighet för olika grupper till kommunens
höga natur- och kulturvärden.
Använd analysen av ekosystemtjänster för att ta fram förslag på hur kommunen ska arbeta med
förstärkning av naturvärden och ekosystemtjänster samt kompensationsåtgärder på kommunalt ägd
mark och genom dialog med privata fastighetsägare.
Effektivisera användningen av mark, för att hushålla med värdefull jordbruksmark och med
naturmark.
Ta fram en skyfallsplan som inkluderar en dagvattenstrategi eller dagvattenplan, vilken blir ett viktigt
underlag till utvecklingen av orterna.
Ompröva eller upphäva detaljplaner där det ﬁnns outnyttjade byggrätter inom översiktsplanens
identiﬁerade riskområden för erosion och översvämning i Nybrostrand och Löderups strandbad.
Ta fram ett kulturmiljöprogram i syfte att tillvarata och utveckla de kulturhistoriska värdena i
kommunen, och lyfta fram den resurs som kulturmiljön är.
Uppdatera bevarandeprogrammet för Ystads byar och landsbygd, i syfte att få med senare tiders
bebyggelse och att göra värderingen på nutida grunder.
Ta fram ett arkitekturprogram som uttrycker kommunens långsiktiga ambitionsnivå och vilja för den
gestaltade livsmiljön. Ett arkitekturprogram syftar till att få ett helhetsperspektiv över den byggda miljö
som omfattar både beﬁntlig och kommande bebyggelse.
För att förbättra möjligheter till rekreation och mötesplatser krävs olika insatser. I serviceorter och
boendeorter har kommunen större rådighet och kan genom planläggning arbeta med beﬁntliga
allmänna platser eller skapa nya platser. I landsbygdsorter kan kommunen stödja föreningar och
organisationer att hitta former och platser för möten och rekreation.
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Process

Antagande (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Utställning (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Samråd (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Tidig dialog (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Länsstyrelsens yttrande (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Hur en översiktsplan ska tas fram står angivet i plan- och bygglagen. Den säger att dokumentet ska skickas ut för
granskning vid två tillfällen, dessa tillfällen kallas för samråd och utställning. Vid samråd och utställning går planen
på remiss till olika myndigheter och ställs ut för kommuninvånarna så att de kan lämna synpunkter. Kommunen
valde att utöver samråd och utställning även hålla en tidig dialog, för att få ett bredare underlag. Mer om den
processen går det att läsa under rubriken tidig dialog.
Ystads kommun vill tacka alla som tagit sig tid att tycka till om översiktsplanen Kommunen Ystad 2030.
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Tidplan för översiktsplanen

Antagande

Kommunen har gjort förtydliganden, kompletteringar och justeringar i översiktsplanen inför antagande av
översiktsplanen. Förändringarna är gjorda dels utifrån de synpunkter som har kommit in under utställningen, dels
diskussioner med den politiska styrgruppen samt diskussioner som har förts internt inom kommunen. Nedan
presenteras förändringarna som gjorts i översiktsplanens olika avsnitt.
Inledning
Avsnittet har kompletterats med ett förord.
Ystads kommun
En del av statistiken har uppdaterats.
Fem strategiområden
Möjligheter: text om Regions Skånes arbete med regionplanen har lagts till.
Boende: bostadsprognosen för planperioden har uppdaterats utifrån de ändringar som har gjorts i
markanvändningskartan.
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Närhet: strategiområdet har döpts om från Nära till Närhet.
Strukturbild
Regional struktur: färjetraﬁk till Tyskland har lagts till i text och karta.
Kommunikationsstruktur: texterna till Ystad-Österlenbanan och vägarna E65, 13, 19 och 9 har
uppdaterats. Färjetraﬁk till Tyskland har lagts till i text och karta.
Cykelstråk: kartan över vilka cykelvägar som är planerade och vilka som är kommunens önskemål har
tydliggjorts. Text om Regions Skånes planer på supercykelstråk och regionala cykelleder har lagts till.
Användning av mark och vatten
Riksintressen och förutsättningar: förtydliganden kring riksintressen utifrån synpunkter från
Länsstyrelsen och Försvarsmakten.
Riktlinjer för kulturhistoriskt värdefull miljö: område som pekats ut som kulturhistoriskt särskilt
värdefull bebyggelse i Nybrostrand anges i stället som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Avgränsningen för särskilt värdefull bebyggelse och värdefull bebyggelse i Rynge har ändrats med
hänsyn till riksintresset anläggningar för kommunikationer. En avgränsning för kulturhistorisk
värdefull miljö för Bellinga slott har lagts till.
Vägledning Stadsbygd och tätortsområden: riksintresseanspråken och kommunens ställningstagande
till utbyggnadsområdena har tydliggjorts. Utbyggnadsområdet för bostäder i Nybrostrand har utgått
med hänsyn till riksintresset för totalförsvarets militära del. Utbyggnadsområdet och den föreslagna
vägsträckningen i Bjäresjö har utgått med hänsyn till riksintresset för kulturmiljövården. I norra
Snårestad har en fastighet utgått från kartlagret Stadsbygd och tätortsområden.
Vägledning Transporter och infrastruktur: texterna till Ystad-Österlenbanan och vägarna väg E65, 13,
19 och 9 har uppdaterats.
Vägledning landsbygd: texterna till ytorna för energiproduktion har uppdaterats utifrån Länsstyrelsens
och Försvarsmaktens synpunkter. Utredningskorridoren för elförbindelsen Hansa PowerBridge har
lagts till i markanvändningskartan.
Vägledning vatten: avgränsningen för totalförsvarets skjutområde i havet och för farlederna 23 och
237 har reviderats.
Hänsyn
Elförsörjning: ledningsgata med tillhörande buffert har lagts till i kartan.
Avfallshantering och kretslopp: ett avsnitt om avfallshantering och kretslopp har lagts till i
översiktsplanen.
Vattenkvalitet: avsnittet har kompletterats med en beskrivning av status för grundvattenförekomster
och miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för havsmiljön.
Grundförhållanden: text om ras och skred har tillkommit.
Konsekvenser
Val av utvecklingsstrategi och alternativ till planförslaget: texterna har reviderats utifrån
förändringarna i markanvändningskartan.
Sociala konsekvenser: avsnittet har kompletterats med en barnkonsekvensbeskrivning.
Miljökonsekvensbeskrivning: miljökonsekvensbeskrivningen har reviderats utifrån förändringarna i
mark- och vattenanvändningskartan.
Process
Kompletterat med nya avsnitt om antagande och utställningen, inklusive utställningsutlåtande och
Länsstyrelsens granskningsyttrande.
Referenser
Referenslistan har uppdaterats.
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Utställning

I september 2020 beslutade kommunstyrelsen (KS § 176/2020-09-30) att översiktsplanen Kommunen Ystad 2030
skulle ställas ut för granskning. Utställningen ägde rum under perioden 19 oktober – 31 december 2020.
Myndigheter, invånare och verksamma inom kommunen samt övriga berörda har getts möjlighet att ta del av
planhandlingarna under utställningstiden. Underrättelse har funnits på kommunens hemsida, samt kungjorts i
Ystads Allehanda. En broschyr om inbjudan och information om utställningen har skickats ut till alla hushåll i
Ystads kommun. Informationsﬁlmer har annonserats på kommunens sociala medier.
Den digitala planen har funnits tillgänglig på läsplattor och som utskriven version på Stadsbyggnadsavdelningens
expedition, Nya Rådhusets foajé samt på biblioteken i Ystad, Löderup, Glemmingebro, Svarte samt Köpingebro. På
kommunens bokbuss, som når stora delar av kommunen, har översiktsplanens planhandlingar funnits tillgängliga
att läsa i utskrivet format.
Med anledning av de rådande omständigheterna kring smittspridningen av Covid-19 under vintern 2020 stängdes
Bokbussen ner den 25 november och kommunens bibliotek den 22 december. Kommunen bedömer trots detta att
det fanns goda möjligheter att ta del av planförslaget under utställningsperioden.
På webbplatsen ystad.se/kommunen2030 har planförslaget och tillhörande handlingar hållits tillgängligt.
Planförslaget gick att ta del av både genom den digitala versionen och i PDF-format. På webbplatsen fanns också
information om planprocessen samt instruktioner om hur synpunkter på förslaget ska lämnas in. Möjligheter
fanns att lämna synpunkter direkt i den digitala planen under ﬂiken ”tyck till” och via mejl samt brev. På
webbplatsen återfanns en inspelad presentation av planförslaget och en instruktionsﬁlm som visade hur man
navigerar i den digitala översiktsplanen.
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Föredragningar och presentationer
En digital föreläsning om översiktsplanen hölls på kommunens gymnasieskola, Österportskolan, för eleverna på
kursen Politik och hållbar utveckling. Eleverna skulle utifrån förslaget till översiktsplan arbeta fram synpunkter om
hur kommunen kan planera för ett mer hållbart samhälle.
Synpunkterna som skickades in till kommunen skulle eleverna sedan utveckla och göra ett större
fördjupningsarbete kring. Kommunen tackar för de många intressanta synpunkterna som har kommit in och för
möjligheten att involvera gymnasieeleverna i arbetet med översiktsplanen.
Planförslaget har också föredragits för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden under
utställningsperioden.
Intern kommunikation – sprida information mellan förvaltningar
Den interna avstämningen och kommunikationen har varit en viktig del för att alla kommunens förvaltningar ska
stå bakom översiktsplanen. Projektgruppen har under hela arbetsprocessen haft kontinuerliga avstämningar med
representanter från samtliga förvaltningar samt haft tematiska arbetsmöten. Till arbetet med översiktsplanen har
funnits en referensgrupp bestående av representanter från kommunens olika verksamheter och kommunala
bolag.
Mellan utställning och antagande
Efter att utställningen avslutats har översiktsplanen bearbetats, bland annat med hjälp av de synpunkter som har
kommit in. Arbetsgruppen för översiktsplanen har också haft en fortsatt dialog om hur Ystad ska utvecklas och
bevaras tillsammans med kommunens förvaltningar. En tidig sammanställning av alla inkomna synpunkter har
presenterats för kommunens politiska styrgrupp (KSAU). Styrgruppen har sedan tagit ställning till det fortsatta
arbetet med översiktsplanen.
Yttranden
Under underställningen har 61 yttranden kommit in, varav 32 är från privatpersoner. Fyra yttranden kom in utan
erinran. Synpunkterna ﬁnns sammanställt och besvarat i ett utställningsutlåtande som går att läsa här (länkad).

Länsstyrelsens och Region Skånes synpunkter redovisas i sin helhet tillsammans med kommunens kommenterar.
Länsstyrelsens yttrande ﬁnns även att läsa i sin helhet under avsnittet Länsstyrelsens yttrande. Övriga yttranden är
sammanfattade och sorterade i utställningsutlåtande efter vilket kapitel eller vilken strategi i planen som
synpunkterna berör. Några synpunkter berör inte något speciﬁkt kapitel utan sorteras under rubriken övriga
synpunkter.
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Samråd
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I januari 2019 beslutade kommunstyrelsen (KS § 12/2019-01-30) att översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 skulle
ställas ut för samråd. Planförslaget har varit föremål för samråd under 15 februari – 30 april 2019.
I plan- och bygglagen, PBL, 3 kap § 11 (2010:900) står angivet att:

Kommunen ska redovisa resultatet av samrådet i en samrådsredogörelse som också ska innehålla de förslag som
framförda synpunkter har gett anledning till. Samrådsredogörelsen ska ﬁnnas tillsammans med planförslaget.
Inbjudan till samråd – extern kommunikation
Myndigheter, invånare och verksamma inom kommunen samt övriga berörda har getts möjlighet till dialog under
samrådstiden. Underrättelse om samråd har funnits på kommunens hemsida, samt kungjorts i Ystads Allehanda.
En broschyr om inbjudan och information om samråd har skickats ut till alla hushåll inom den geograﬁska
avgränsningen för översiktsplanen. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida. Den digitala
planen har funnits tillgänglig på läsplattor och som utskriven version på Stadsbyggnadsavdelningens expedition
samt på biblioteken i Ystad, Löderup, Glemmingebro samt Köpingebro. På biblioteket i Svarte har det funnits en
utskriven version av översiktsplanen att tillgå.
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Via länken ystad.se/op2030 har planförslaget hållits tillgängligt, tillsammans med information om processen,
tidplan och aktuella mötesinbjudningar. En informationsﬁlm om samrådet lades ut på Facebook och Instagram.
Digital översiktsplan
Möjligheter fanns att lämna synpunkter direkt i den digitala översiktsplanen. Kommunens förhoppning var att
planförslaget skulle nå ut till ﬂer invånare genom den digitala versionen.
Öppet hus på biblioteken och stadsbyggnadsavdelningen
Representanter från kommunen fanns på plats på öppet hus under två tillfällen på alla kommunens bibliotek. Då
fanns möjligheter att ställa frågor om översiktsplanen och kommunens representanter kunde förklara planens
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innehåll och syfte. Samrådsförslaget fanns även tillgängligt under ordinarie öppettider på kommunens
stadsbyggnadsavdelning, där det fanns möjlighet att ställa frågor om översiktsplanen.
Föredrag och presentationer
Under samrådet har det funnits möjligheter för exempelvis företagare och verksamma inom kommunen att bjuda
in kommunens tjänstepersoner att föredra planförslaget. Föredrag har hållits för Näringslivsrådet, jordägare,
besökare på näringslivsfrukost på Ystads arena, Byalagrådet och Nybrostrands byalag. Föredrag har hållits för fyra
politiska partier (SD, MP, S och C). Planförslaget har även föredragits för samhällsbyggnadsnämnden och
kulturnämnden.
Workshop med ungdomsfullmäktige
Föredragning hölls för ungdomsfullmäktige där medlemmarna ﬁck information om översiktsplanens syfte och
innehåll samt gavs möjlighet att via en digital app lämna synpunkter på hur översiktsplanen utifrån vad de anser är
viktigt för framtiden.
På samhällsbyggnadsnämndens ungdomsutskott (Ung-SAM) gavs information om översiktsplanen och deltagarna
ﬁck diskutera olika frågor kopplade till sina boendemiljöer och vad ungdomarna prioriterar i sina närmiljöer.
Intern kommunikation – sprida information mellan förvaltningar
Den interna avstämningen och kommunikationen är viktig för att alla kommunens förvaltningar ska stå bakom
översiktsplanen. Projektgruppen har under hela arbetsprocessen haft kontinuerliga avstämningar med
representanter från samtliga förvaltningar samt haft tematiska arbetsmöten.
Mellan samråd och utställning
Efter att översiktsplanens samrådstid avslutades har planförslaget bearbetats. Mellan samråd och utställning har
kommunen gjort justeringar, kompletteringar och förtydliganden i många delar av översiktsplanen.
Förändringarna är bland annat gjorda utifrån inkomna synpunkter under samrådet från exempelvis statliga
myndigheter, grannkommuner, föreningar, byalag och privatpersoner. Förändringar i översiktsplanen är också
gjorda utifrån den fortsatta interna dialogen om hur Ystad ska utvecklas, förvaltas, nyttjas och skyddas tillsammans
med kommunens förvaltningar och den politiska styrgruppen.
Inkomna yttranden
Under samrådstiden (15 februari - 30 april, 2019) har 60 yttranden kommit in, varav 22 är från privatpersoner. 8
yttranden kom in utan erinran. I samrådsredogörelsen (länkad) besvaras de inkomna yttrandena tillsammans med

synpunkter som kommit in genom de olika tillfällena för öppet hus och dialogtillfällen under samrådstiden.
Synpunkterna besvaras tematiskt utifrån översiktsplanens struktur i den digitala planen. Den tematiska
uppdelningen av yttranden har kommunen gjort för att underlätta för läsaren. Om ett inkommet yttrande
innehåller ﬂera olika teman kan svaret återﬁnnas på ﬂera ställen i samrådsredogörelsen.
Samtliga yttranden ﬁnns i sin helhet i kommunen diarium (SAM 2017/11).
Förändringar i mark- och vattenanvändningskartan
Nedan följer en sammanfattning av de större förändringar som har gjorts i mark- och vattenanvändningskartan.
Stadsbygd och tätortsområden
Snårestad: Kommunen föreslår inför utställning endast ett utbyggnadsområde i Snårestad. Det västra
utbyggnadsområdet har prioriterats.
Stora Herrestad: Utbyggnadsområdet i norra Stora Herrestad har minskats efter önskemål från markägare.
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Stora Köpinge & Svenstorp: Utbyggnadsområdena har reviderats med hänsyn till det ﬂytande strandskyddet.
Nybrostrand: Utbyggnadsområdet i Nybrostrand har minskats, enbart en mindre del av utbyggnadsområdet
(camping) är kvar i östra delen av Nybrostrand. Inför utställning har ett riskområde pekats ut på
markanvändningskartan som visar var byggrätter bör ses över.
Glemmingebro: Utökat utbyggnadsområde i norra delen av Glemmingebro.
Kåseberga: Intentionerna med utbyggnads-/ utvecklingsområdet har förtydligats i markanvändningskartan.
Löderups strandbad: Inför utställning har ett riskområde i Löderups strandbad pekats ut på
markanvändningskartan som visar var byggrätter bör ses över.
Verksamheter
Verksamhetsområde: Ett utredningsområde för verksamheter föreslås mellan Öja och Stora Herrestad. Inom
översiktsplanens planperiod kan kommunen utreda markens lämplighet för ett verksamhetsområde.
Transporter och infrastruktur
Cykelväg: Den planerade cykelvägen mellan Köpingebro och Stora Köpinge har lagts till i markanvändningskartan.
Landsbygd
Energiproduktion: Den föreslagna solcellsanläggningen öster om Svarte har utvidgats efter önskemål från
markägaren.
Vatten
Brytning: Området för potentiell utvinning av sand har fått en större yta.
Försvarsmakten: Vattenanvändningskartan har kompletterats med övningsområdet utanför Kabusa skjutfält.
Areell näring: Riksintresset för yrkesﬁske redovisas inte i vattenanvändningskartan inför utställningen.
Elledning: Dragningskorridoren för kommande elförbindelser har fått en ny avgränsning.
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Tidig dialog

Under 2017 genomfördes en tidig dialog om den nya översiktsplanen. Vill du läsa mer om den tidiga dialogen så
ﬁnns den dokumenterad. Följ länken här, eller läs sammanfattningen nedan.

Hur upplevs kommunen idag?
Ystads kommun upplevs idag som en attraktiv och trygg kommun att bo och verka i. Kommunen erbjuder både en
bevarad stadskärna med handel, restauranger och caféer, kulturutbud och närhet till grönområden och havet,
samt en landsbygd med attraktiva boendeorter, natur- och kulturutbud och många turistattraktioner som lockar
tusentals besökare per år. Men många upplever också att det ﬁnns utvecklingspotential i ﬂera frågor.

Vilka utmaningar och utvecklingsmöjligheter ﬁnns för kommunen?

Bostadsbebyggelse/utbyggnadsstrategi
Bostadsfrågan är vanligt förekommande bland de inkomna synpunkterna. Många menar att det måste ﬁnnas
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tydliga riktlinjer på vad som gäller för bostadsutbyggnaden i kommunen och var det är lämpligt med ny
bebyggelse. Synpunkter har även kommit in angående behovet av variation i upplåtelseformer för att kunna
tillgodose och locka olika målgrupper till kommunen. Störst behov verkar ﬁnnas på mindre lägenheter till yngre
samt till 55+ och äldre. Balansen mellan fritidsområden och åretruntboende behöver studeras. Sett till
kommunens orter och landsbygd visar större delen av förslagen att man vill att kommunen satsar på att förtäta
tätorterna och byarna, istället för att vid nybyggnation ta jordbruksmark i anspråk.

Naturområden och det offentliga rummet
Angående kommunens natur- och grönområden har förslag kommit in på att skapa ﬂer sammanhängande gröna
stråk och korridorer, både i tätorterna och på landsbygden. Boende på landsbygden värnar möjligheten att kunna
ta sig runt i landskapet och till de större tätorterna. Stråk och korridorer skulle möjliggöra för att koppla samman
staden med omlandet och genom dessa stråk utvecklas möjligheten till rörelse samt möjligheten till ekologiska
spridningskorridorer.

Grönt stråk i landskapet

Ystads kommun som en del i regionen
Flera synpunkter belyser utvecklingspotentialen i Ystads kommuns roll som en del i regionen. Genom att bland
annat förbättra och göra infrastrukturen i kommunen och sydöstra Skåne mer tillgänglig, kommer invånare och
besökare kunna känna större förtroende för kollektivtraﬁken. På så sätt ﬁnns möjligheter till att ﬂer väljer att
bosätta sig i sydöstra Skåne och ändå ha möjlighet att pendla till och från starka arbetsmarknader och
utbildningsplatser. Vidare ﬁnns det synpunkter på att en utvecklad infrastruktur även kan bidra till att arbetskraft
kan pendla till och från arbetsplatsen, vilket ökar möjligheterna för företag att etablera sig i kommunen. Ystads
kommun har visionen om att kommunen år 2020 ska vara en av Sveriges främsta tillväxtkommuner, detta genom
att kommunen och företagen tillsammans har skapat en hållbar utveckling av samhället.

Infrastruktur och kommunikationer: kopplingen stad och land
Utvecklingsförslag och idéer om infrastruktur och kommunikationer är de mest förekommande bland inlämnade
synpunkter. Synpunkterna berör framförallt kopplingen mellan kommunen och sydvästra Skåne, där man menar
att restiden till Skånes tillväxtmotorer Malmö och Lund, samt Köpenhamn måste kortas ner. Ett förslag är att bygga
ut väg E65 till dubbelﬁlig motorväg hela sträckan, och järnvägen till dubbelspårig järnväg för att kunna öka både
turtätheten och punktligheten, samt att vissa tider på dygnet, framförallt morgon och kväll köra, direkttåg till
Malmö och Lund. Vidare ﬁnns synpunkter på att kommunen måste arbeta mer med kombinationsresande.
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Sett till regionbussarna och stadsbussarna menar medborgare att det är positivt att dessa går genom mindre orter
och samhällen, men att turtätheten skulle kunna bli bättre, speciellt på kvällar och helger. Många synpunkter har
också kommit in angående kommunens gång- och cykelvägnät. Det har poängterats att man vill skapa en helhet
genom att binda samman land och stad, samt koppla samman orterna med varandra.

Havet, kusten och stränderna
Kusten är viktig för kommunen, invånarna och besökare då den tillhandahåller förutsättningar för rekreation,
arbetstillfällen och boende. Ystads kommuns kuststräcka är en av Sveriges mest välbesökta kuster och en viktig
faktor för invånarna när de väljer boende är just närheten till havet. Delar av kommunens kuststräckor är i vissa
delar landets hårdast drabbade av kusterosion. Det ﬁnns synpunkter på att riksintresset för kustzon är negativt för
bebyggelseutvecklingen då många människor vill bo längs kusten, kommunen måste hitta ett gemensamt
förhållningssätt vid planering av mark- och vattenfrågor.

Ystads kust är viktig för kommunen

Kultur och fritid
Ystad har under en längre tid kallat sig för en kulturstad. Man vill att kulturen ska vara en del av Ystads identitet.
Genom ett stort engagemang från kommunens invånare och många kulturarrangemang i kommunen skapas en
positiv känsla av gemenskap.

Utvecklingspotential i orterna och på landsbygden
Många synpunkter, tankar och idéer kring utvecklingen har kommit in. Majoriteten upplever idag att orterna och
landsbygden glöms bort, och att störst fokus ﬁnns på Ystad tätorts utveckling. Många menar i sina synpunkter att
kommunen saknar en helhet i kopplingen mellan stad och land. Idag upplevs inte kommunens orter och landsbygd
lika prioriterade som staden, vilket har lett till att det saknas en tydlig identitet i byarna. Många önskar att det görs
tätortsåtgärder i form av nybyggnation på lämpliga platser. Man vill också att beﬁntlig infrastruktur kompletteras
och rustas upp samt att gång- och cykelvägnätet byggs ut och på så sätt kopplar samman byarna med staden.
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2021-01-14

Ystads kommun
sam@ystad.se

Granskningsyttrande över Översiktsplan Ystad 2030,
Ystads kommun
Kommunens dnr KS 2016/285, SAM 2017/11

Redogörelse för ärendet
Ystads kommun har remitterat utställningsförslag för Ystads kommuns översiktsplan
2030, här hänvisad till som ÖP2030. ÖP2030 omfattar hela kommunen utom
planområden för gällande fördjupningarna för FÖP Ystad staden (antagen 2016), FÖP
Köpingebro (antagen 2014) och FÖP Svarte (antagen 2009). Länsstyrelsen, Ystads
kommun och Försvarsmakten har haft planmöten inför framtagandet av
utställningsförslaget och Länsstyrelsen ser vikten av en fortsatt dialog. ÖP2030 finns
under utställningstiden redovisad både som karttjänst och i PDF:er på kommunens
hemsida. Den nu gällande kommunövergripande översiktsplanen för Ystad antogs
2005.
Av planhandlingarna framgår att några av Ystads kommuns utmaningar omfattar att
arbeta med dagvatten, erosionsfrågor och stigande havsnivåer samt ett
varierat bostadsutbud i byarna. Tidshorisont för ÖP2030 är angiven för perioden
fram till år 2030. ÖP2030 möjliggör ca 360 bostäder samt ca 60 bygglov utanför
detaljplan, med nya utbyggnadområden i de större byarna och samhällena. ÖP2030
redovisar också risker i den redan byggda miljön som kan följa av översvämning och
erosion samt förslag på åtgärder för att riskerna ska minska eller upphöra längs
kusten.

Aktuella lagrum
Under utställningstiden ska länsstyrelsen enligt 3 kap.16 § PBL avge ett
granskningsyttrande över planförslaget. Granskningsyttrandet ska i enlighet med
bestämmelserna i PBL redovisas tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen
inte har godtagit planen i en viss del, ska detta anmärkas i planen. Av yttrandet ska
det framgå om:
Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

Bankgiro

E-post och webb

Sociala medier

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

vx
010-224
11 10

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane
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 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.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen är mycket positiv till kommunens utveckling av handlingarna sedan
samrådet. Många synpunkter har tillgodosetts. Det saknas dock generellt tydlig
vägledning och riktlinjer för avvägningar och prioriteringar när intressekonflikter
uppstår. Detta gäller särskilt föreslagen utveckling avseende riksintressevärden.
Länsstyrelsens övergripande ställningstaganden avseende skyldighet att lämna
synpunkter enligt 3 kap.16 § PBL anges här i punktform:
Länsstyrelsen bedömer att följande utbyggnader kan innebära påtaglig skada på
riksintresse:
 Föreslagen bebyggelseutveckling i Nybrostrand och vindkraftsetablering vid
Sövestad och Glemmingebro-Spjutstorp riskerar påtaglig skada på
riksintresse för totalförsvarets militära del.
 Föreslagen utbyggnad i Bjäresjö riskerar påtaglig skada på riksintresse
kulturmiljövård. Beroende på omfattningen av utbyggnad gäller detta även
Snårestad.
Länsstyrelsen bedömer att fråga om överprövning kan komma att kvarstå avseende
följande:
 Påverkan av föreslagen markanvändning på riksintresse rörligt friluftsliv,
högexploaterad kust, kulturmiljövård och riksintresse för kommunikation
kan komma att kvarstå vid kommande prövningar. Det gäller särskilt
Snårestad (högexploaterad kust), Kåseberga (högexploaterad kust och
kulturmiljövård) och för Sövestad och Rynge (kommunikationer).
 Risken för översvämning kan, trots vägledning, komma att kvarstå i
kommande prövningar i kustnära områden samt i anslutning till lågpunkter
även om ställningstaganden i ÖP2030 följs.
 Det saknas underlag för att avgöra om miljökvalitetsnormerna för vatten kan
följas, därför kan det finnas behov av att särskilt utreda detta i kommande
prövningar.
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Länsstyrelsens synpunkter
Riksintressen
Planering i eller i anslutning till ett riksintresse måste ske med utgångspunkt i de
värden som riksintresset representerar. Riksintressena och deras värdebeskrivning
anger förutsättningarna för vad som är möjligt att göra på platsen. Översiktsplanen
ska ge översiktlig vägledning för efterkommande beslut och tillståndsprövning och
ange hur riksintressena ska tillgodoses, dvs hur den mark- och vattenanvändning som
föreslås kan genomföras utan påtaglig skada på riksintresset värden som kan finnas på
en specifik, geografisk plats.
Länsstyrelsen konstaterar att det i ÖP2030 i stora delar saknas en beskrivning av
konsekvenserna för riksintressenas värden i relation till den markanvändning som
anges på markanvändningskartan. I sammanhanget påminner Länsstyrelsen om att
det är de utpekade värdena som utgör ett riksintresse, inte dess avgränsning. Det
innebär att åtgärder även utanför ett område utpekat som riksintresse kan påverka
riksintressevärdena negativt. Frågan om påverkan på samt risk för påtaglig skada kan
därför kan komma att kvarstå till kommande prövningar. Utöver de ovan nämnda
synpunkterna som gäller för samtliga berörda riksintresse lämnas här några
områdesspecifika kommentarer;
Riksintressen enligt 4 kap. MB högexploaterad kust och rörligt friluftsliv

För riksintresse högexploaterad kust (4 kap. 3 § MB) samt riksintresse rörligt
friluftsliv (4 kap. 2 § MB) gäller inte förbudet mot påtaglig skada förutsatt att
åtgärden avser ett angivet undantag enligt 4 kap. 1 § andra stycket MB, exempelvis
utveckling av befintliga tätorter eller utveckling av det lokala näringslivet.
I ÖP2030 gör kommunen bedömningen att utbyggnad i Snårestad, Svenstorp-Stora
Köpinge omfattas av undantaget för utveckling av befintliga tätorter. Länsstyrelsen
menar att motivering till dessa undantag utifrån vad som avses i 4 kap. MB bör
redovisas för samtliga orter i ÖP2030 där kommunen föreslår utbyggnad inom
riksintresse rörligt friluftsliv eller riksintresse högexploaterad kust. Länsstyrelsens
bedömning är att endast föreslagen utbyggnad i Nybrostrand kan anses utgöra en
utveckling av en befintlig tätort i den mening som avses i 4 kap. MB. För övriga
utbyggnadsområden hänskjuts frågan om påverkan på ovan nämnda riksintressen till
kommande prövningar.
Avseende kommunens förslag till en förändring av avgränsningen för riksintresse
högexploaterad kust anser Länsstyrelsen fortsatt att det inte är tydligt motiverat
varför detta bör komma till stånd. Förslaget till ändring av riksintressets avgränsning
godtas därför inte.
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Riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9§ MB)

Inom planområdet för ÖP2030 finns Kabusa skjutfält (TM0038) som är ett område
av riksintresse för totalförsvarets militära del. I anslutning till Kabusa skjutfält finns
ett påverkansområde över land och vatten samt ett större område med särskilt behov av
hindersfrihet. Länsstyrelsen bedömer att tillkommande störningskänslig bebyggelse
inom påverkansområdet riskerar att påtaglig skada på riksintresset. Den påtagliga
skadan på riksintresset består i att Försvarsmaktens verksamhet vid Kabusa skjutfält
vid kommande prövningar enligt miljöbalken riskerar att innebära förbud eller
inskränkningar för försvarsmaktens verksamhet, vilket påtagligt kan försvåra
utnyttjandet av skjutfältet. Vid en tillståndsprövning sker bland annat en avvägning
mot de eventuella störningar som verksamheten avger. Andelen störningskänslig
bebyggelse och antalet boende som påverkas av buller är en betydande faktor som
kan innebära begränsningar i tillståndet. Det är av stor betydelse att sådana
begränsningar av verksamheten inte tillkommer då det innebär minskade
möjligheter för Försvarsmakten att utbilda och öva krigsförband. För att inte riskera
påtaglig skada måste gränsen för ny bebyggelseutveckling respektera gränsen för
påverkansområdet.
Inom det utpekade påverkansområdet för Kabusa skjutfält ska Försvarsmakten
remitteras alla plan och lovärenden. Denna information bör framgå av handlingarna
innan ÖP2030 antas.
ÖP2030 pekar ut områden vid Sövestad och Glemmingebro – Södra Spjutstorp för
vindkraftsetablering. Utveckling av vindkraft här kan komma att påtagligt skada
riksintressen för totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess (enligt OSL
15 kap 2§). Inför en eventuell vindkraftsetablering måste en förfrågan ställas till
myndigheten för att säkerställa att ingen risk för skada på riksintresse som omfattas
av sekretess förekommer.
Riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5§ MB)

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att yrkesfisket kan samexistera med den
användning som ÖP2030 redovisar.
Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6§ MB)

Länsstyrelsen vidhåller att riksintresseanspråken i sin helhet, det vill säga både
motiv- och uttryckstexter bör redovisas i översiktsplanen.
Utöver vad som redovisas nedan menar Länsstyrelsen att även andra
utbyggnadsområden som föreslås kan innebära negativ inverkan på riksintressen för
kulturmiljövården. I kommande prövningar av förtätning i övriga orter och byar
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som ligger i eller i anslutning till riksintressen behöver hänsyn tas och de generella
riktlinjer som ÖP2030 ger för varsamhet följas.
Bjäresjö
Länsstyrelsen bedömer fortsatt att den föreslagna utbyggnaden i anslutning till
Bjäresjö inte är förenlig med riksintresset och att den medför risk för påtaglig skada.
Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning att området för ny bebyggelse
följer befintlig bebyggelsestruktur. Befintlig bebyggelsestruktur följer vägar och
gränser mellan vång och fälad som syns i en geografisk avmätning från 1699
(Lantmäteristyrelsens arkiv, akt L19-3:1) och är troligen äldre än så. Länsstyrelsen
kan inte se att den föreslagna bebyggelsen utgår från kyrkbyns bebyggelsestruktur
eller det historiska landskapet.
Snårestad
Länsstyrelsen vidhåller att ett större utbyggnadsområde väster om Snårestad kan
ligga i konflikt med riksintresset. Det framgår inte av ÖP2030 vilken karaktär detta
utbyggnadsområde är tänkt att ha. I handlingarna anges istället att
utbyggnadsområdets storlek beror på platsens förutsättningar och kräver ett större
planeringsområde, för att i senare skede kunna avgränsa vad som blir det exakta
utbyggnadsområdet. Länsstyrelsen menar att ÖP2030 behöver ge riktlinjer för att
säkerställa riksintresset, då det i kommande skeden kan vara svårt att neka bygglov
på ytor som är utpekade för exploatering. Om kommunen väljer att gå vidare med
exploateringsområdet anser Länsstyrelsen det i samband med planläggning behöver
utredas i vilken omfattning exploatering är möjlig för att inte riskera påtaglig skada.
Länsstyrelsen bedömer i övrigt att översiktsplanens intention att i övrigt
komplettera orten varsamt genom bebyggelse i luckor inom samlad bybebyggelse
eller genom att bygga vidare på befintliga bystrukturer längs med landsväg/bygata är
en god strategi för förtätning i förhållande till platsens kulturvärden.
Kåseberga
ÖP2030 saknar en redogörelse av hur riksintresset ska tillgodoses och frågan flyttas
därför till kommande prövningar. Det framgår inte heller i Mark och
vattenanvändning/Att ta hänsyn till vid utveckling av orten att hela utvecklingsområdet
ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.
Svenstorp - Stora Köpinge
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning av att en utbyggnad i Svenstorp
kan påverka vyn över Nybroåns dalgång och läsbarheten av Svenstorps kvarn samt
Svenstorps villa, som står som uttryck för riksintresset Högestad - Stora Köpinge
[M166]. Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att följa upp exploateringen med
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detaljplanering för att vidare utreda inverkan på riksintresset och arbeta med
åtgärder för att minska påverkan på riksintresset.
Solcellspark öster om Svarte
Länsstyrelsen kan utifrån ÖP2030 inte utesluta att föreslagen solcellspark öster om
Svarte kan innebära påtaglig skada på riksintresse Bjärsjöholm - Balkåkra - Skårby
[M160], och konstaterar att frågan behöver utredas ytterligare i samband med 12:6samråd med Länsstyrelsen. Bakgrunden är att det mellan Ystadbanan och väg 9
ligger ett pärlband av kända fornlämningar, gravfält, boplatser och gravhögar. Denna
förhistoriska bruknings- och bosättningskontinuitet är en del av motivet för
riksintresse Bjärsjöholm - Balkåkra - Skårby [M160].
Övrigt
Kommunen framhåller i ÖP2030 att det saknas ordentliga fördjupningar för
riksintresseområdena. Länsstyrelsen har under 2020 påbörjat en översyn av
riksintressena för kulturmiljövården i länet. Översynen kommer att pågå under en
femårsperiod. I den första etappen ingår Sjörup – Carlottenlund -Snårestad [M:K
155], Krageholm [M:K 162] samt Bjärsjöholm – Balkåkra – Skårby [M:K 160].
Översynen kommer att ta fram kunskapsunderlag och se över riksintressenas
aktualitet. Det kan leda till en dialog med kommunen kring eventuella förändringar i
anspråken under planperioden. För ÖP2030 gäller de beslutade statliga anspråken.
Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8§ MB)

Länsstyrelsens synpunkt från samrådet avseende att farled 23 saknas i redovisningen
av riksintressen samt att samtliga farleder av riksintresse saknar specifika
funktionsbeskrivningar kvarstår.
Sövestad
ÖP2030 anger att miljöförbättrande åtgärder krävs på sträckningen av väg 13 genom
Sövestad. Dessa åtgärders eventuella påverkan på riksintresset kvarstår till
kommande prövning.
Rynge
ÖP2030 saknar en redogörelse av hur riksintresset för Ystadbanan ska tillgodoses och
frågan flyttas därför till kommande prövningar.

Risk för översvämning
Länsstyrelsen konstaterar att ÖP2030 tydligt och välmotiverat pekar ut riskområden
i Nybrostrand och Löderups strandbad där ny bebyggelse inte bör tillåtas och där
detaljplaner med outnyttjade byggrätter föreslås upphävas. Kommunen tar också
tydlig ställning när det gäller vilka områden som enligt kommunens kustskyddsplan
ska skyddas respektive inte skyddas mot översvämning och erosion längs kusten.
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ÖP2030 redovisar risker i den byggda miljön som kan följa av översvämning och
erosion samt förslag på åtgärder för att riskerna ska minska eller upphöra längs
kusten.
Länsstyrelsen bedömer att kommunens riktlinjer för översvämning och erosion i
ÖP2030 är en bra utgångspunkt som underlag för detaljplanering, prövning av
bygglov samt hantering av ärenden enligt miljöbalken. Föreslagna
utbyggnadsområden beskrivs i förhållande till riktlinjer för översvämning och
erosion. I de fall risker redovisas finns en övergripande beskrivning av vad som krävs
vid planläggning. Effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade
livslängd ska beaktas vid planläggning.
Kommunens underlag har ett tidsperspektiv som sträcker sig fram till år 2100 enligt
IPCC:s klimatscenarier. Eftersom havsnivåerna kommer att stiga även efter år 2100
är det enligt Länsstyrelsens uppfattning i de flesta fall rimligt att ta höjd för högre
havsnivåer och ett längre tidsperspektiv än år 2100 när ny bebyggelse planeras.
Länsstyrelsen påminner därför om att det kan krävas individuell prövning av ärenden
även om kommunens riktlinjer följs i kustnära områden.

Ras och skred
ÖP2030 saknar en redovisning av riskområden för ras och skred. Länsstyrelsens
samlade bedömning är dock att riskerna för ras och skred är av begränsad omfattning
i förhållande till risken för översvämning och erosion i Ystad kommun. Vid
kommande prövningar och planläggning behöver ändå de geotekniska
förutsättningarna redovisas för att en bedömning ska kunna göras av markens
lämplighet.

Miljökvalitetsnormer för vatten
I ÖP2030 finns en övergripande beskrivning av status för ytvattenförekomsterna.
Motsvarande redovisning saknas dock för grundvattenförekomster samt för
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för havsmiljön.
Länsstyrelsen saknar även en analys av hur föreslagen planering påverkar
miljökvalitetsnormerna för vatten i enskilda vattenförekomster. ÖP2030 anger att det
finns tillgång till kommunalt verksamhetsområde för spillvatten i de orter där
utbyggnad föreslås, men att omhändertagande av dagvatten behöver studeras vidare
vid planläggning. Länsstyrelsen konstaterar att ytterligare omständigheter kan bidra
till att det i vissa fall kan vara svårt att följa miljökvalitetsnormerna.
Länsstyrelsen delar kommunens ställningstagande att omhändertagandet av
dagvatten behöver studeras vidare i kommande prövningar. Länsstyrelsens
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bedömning är att det i ÖP2030 saknas underlag för att kunna avgöra om
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Havsområdet
Länsstyrelsen bedömer att den användning inom havsområdet som ÖP2030
redovisar, är förenlig med förslaget till statlig havsplanering som tagits fram av
Havs- och vattenmyndigheten. Regeringen beslutar om havsplaner senast 31 mars
2021. Kommunen har förutom att följa den statliga planeringen också redovisat
användningen innanför gränsen till havsområdet samt i vissa fall preciserat
användningen inom havsplaneområdet. Statliga havsplaner kommer tillsammans
med kommunala översiktsplaner att vara vägledande för prövning av ärenden enligt
förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden. Där
planeringen överlappar och anger olika användning kan det finnas utrymme för olika
tolkning av om en föreslagen verksamhet är förenlig med angiven användning i
respektive plan. Prövning av ärenden inom havsplaneområdet kräver därför att
hänsyn tas till båda planerna. Länsstyrelsens roll i granskningen av översiktsplanen
är främst att granska hur föreslagen användning förhåller sig till befintliga
riksintresseanspråk. Länsstyrelsen lämnar därför t. ex inte synpunkter på
kommunens önskemål att peka ut området för sandutvinning med hänsyn till det
allmänna intresset avseende behov av marin sand för strandfodring. Sammantaget
bedömer Länsstyrelsen att planförslaget är förenligt med riksintresseanspråken inom
havsområdet.

Länsstyrelsens rådgivning
Mark- och vattenanvändningskartan
ÖP2030 bör kompletteras med dragningen av den ledning som Svenska kraftnät
planerar från station Hurva i Hörby kommun till Güstrow i norra Tyskland. ÖP2030
redovisar utredningskorridor för ledningen endast i vattenområdet i mark- och
vattenanvändningskartan. Svenska kraftnät lämnade in koncessionsansökan den 8
oktober 2020.

Strandskydd
Vägledning bör kompletteras med information om att strandskydd inträder när
gamla planer upphävs.
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Remisshantering
Länsstyrelsen har i aktuellt ärende hört följande myndigheter:
- Försvarsmakten (synpunkter som även skickats till kommunen)
- Havs- och vattenmyndigheten (synpunkter)
- Luftfartsverket (synpunkter som även skickats till kommunen)
- Sjöfartsverket (synpunkter)
- Statens geologiska undersökning (synpunkter)
- Trafikverket (synpunkter som även skickats till kommunen)
- Energimyndigheten (synpunkter)
- Svenska kraftnät (synpunkter)
Följande myndigheter har hörts men inga synpunkter inkommit:
- Post och Telestyrelsen, PTS
- Statens geotekniska institut (generella synpunkter)

Beslutande
Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin. I den slutliga
handläggningen har tf enhetschef Hanne Romanus deltagit. Planhandläggare Minna
Hatti har varit föredragande.
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.
Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Traﬁkverket
Riksintresse

Övriga
E.ON
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