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BEBYGGELSESTR ATEGI
OCH M ARK A N VÄ NDNING
Kapitlel 3A inleds med Simrishamns kommuns bebyggelsestrategi.
3B innehåller den geografiska fördjupningen av planförslaget uppdelad på
1. Kustzonen, 2. Inlandsbyarna och 3. Centrum Simrishamn.
Kapitlet avslutas i 3C med en redovisning av kommunens totala markanvändning
och med en summering av utbyggnadsplanerna.

3A

BEBYGGELSESTRATEGI
”Kommunen ska medvetet verka för förtätning, hänsyn till miljöbelastning,
utveckling av mötesplatser och jämställdhet vid planering av bebyggelse”. Ur Visionen

Grundtankarna bakom bebyggelsestrategin
Simrishamns kommuns bebyggelsestrategi utgår från det överordnade målet hållbarhet.
Vi ska bedriva en medveten utbyggnadsstrategi genom att samla, förtäta och utveckla bebyggelsen, och de offentliga rummen, i de större tätorterna.
Att samla bebyggelsen så att kommunal service och infrastruktur kan optimeras ökar möjligheterna till en hållbar utveckling. Förutsättningar för energiomställning och gemensamma helhetslösningar mot framtida klimatförändringar möjliggörs. Kollektivtrafiken och pendlingsmöjligheter stärks. Naturlandskapet sparas.
Bebyggelsestrategin vill värna om de unika skillnaderna mellan tät stad och täta orter/byar och
ett glest natur- och kulturlandskap med stor kontakt med vidderna. ”Småskalighet och kontraster” är ett av översiktsplanens mål som avspeglar sig i bebyggelsestrategin.
I bebyggelsestrategin är Simrishamn den självklara centralorten, som går före och drar kommunens utveckling med sig och det är framför allt här kommunen aktivt ska driva markpolitik.
Orten har god kollektivtrafik och bör vara förstahandsprioritering vid lokalisering av ny kommunal service och ny bebyggelse.
Bebyggelsestrategin beskriver i stort hur kommunen bör förhålla sig vid förfrågningar om
bygglov och planläggning. De olika orterna i kommunen är unika och bör utvecklas med detta i
åtanke.
Kustzonen - med sina fantastiska naturområden - representerar värden i bebyggelsestrategin
som inte får gå förlorade. De gröna pauserna mellan kustbyarna ska bevaras och bebyggelsestrategin tydliggör vikten att förhålla sig mycket restriktivt till nya ingrepp i de unika och
glesbebyggda naturrummen.
Bebyggelsestrategikarta för Simrishamns kommun redovisas som karta och text på
nästa uppslag, sid 106-107.
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Bakgrund till bebyggelsestrategin
Hösten 2012 beslutade Kommunstyrelsen efter genomgång av konsekvenserna för
bebyggelsescenarierna A, respektive B, (samla respektive sprida bebyggelsen), att båda scenarierna var för extrema.
Scenario A (samla) uttryckte en mycket styrd verklighet.
Scenario B (sprida) uttryckte det som faktiskt skett de senaste åren, och den utvecklingen var fortsättningsvis inte önskvärd.
Kommunstyrelsen gick istället vidare med Bebyggelsestrategikarta för Simrishamns kommun som redovisas på karta och i
text på nästa uppslag.

A

B

Samla eller sprida bebyggelsen - Konsekvenser för de överordnade målen hållbarhet och jämställdhet.

KONSEKVENSER
Scenario A - Samla
•

Ökade möjligheter till bra kollektivtrafik och service.

•

Underlättande av anslutning till kommunalt va-nät,
fjärrvärme, bredband.

•

Hushållning med mark genom förtätning.

•

Bibehållande av landskapets värden.

•

Cykel- och gångavstånd till service.

•

Ökade möjligheter till hållbarhet och jämställdhet.

KONSEKVENSER
Scenario B - Sprida
•
•

Minskade möjligheter till bra kollektiv trafik och service leder
till ökat behov av motortransporter.

•

Fortsatt exploatering av åker- och naturmark.

•

Utsläpp av sämre renat avloppsvatten till mark och vattendrag.

•
•

Fragmentisering av naturmiljöer och landskap,
intrång i ostörda områden.

•

Minskade möjligheter till hållbarhet och jämställdhet.

•

Spridd inflyttning där marknaden efterfrågar det, riskerar att
urholka de allmänna värdena på sikt.
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BEBYGGELSESTR ATEGI
FÖR SIMR ISHA MNS KOMMUN
1

Ställningstaganden
Bebyggelsestrategin (karta + text ) Kommunstyrelsen ställde sig bakom bebyggelsestrategin 2012-10-17
Bebyggelsestrategin för Simrishamns kommun
ska följas upp och aktualiseras för varje mandatperiod. Det innebär att en kontinuerlig kontroll av var bygglov och planläggning beviljats,
och var det getts tillstånd till enskilda avloppsanläggningar, ska visa att utvecklingen sker i
linje med Vision 2040 och överordnade mål.

1. Generellt
Ny bebyggelse i Simrishamns kommun lokaliseras till befintliga
orter i enlighet med Bebyggelsestrategikartan för att uppfylla de
överordnade målen hållbarhet och långsiktigt hållbar kommunal
service och ekonomi. Bebyggelsestrategin är till för att stärka
servicenivån i våra så kallade basorter (se bebyggelsestrategikartan).
Basorterna är uppdelade i A, B och C- basorter där A är centralorten Simrishamn. B- och C- är orter med relativt god kollektivtrafikförsörjning och service. Basort är alltså den övergripande
benämningen för alla orter som behandlas i kapitel 3 - kustorterna, huvudorten Simrishamn och inlandsorterna.
Med siktet inställt på framtiden ska bebyggelsen i kommunen,
med respekt för natur- och kulturmiljöernas värden och lokala
byggnadstraditioner, anpassas till det befintliga sammanhanget
och bidra positivt till miljön som helhet. Bebyggelsestrategin utpekar även nio gröna pauser för att dels säkerställa tillgängligheten för allmänheten till vår fantastiska kustzon, dels ge möjlighet
för friluftslivets fortsatta utveckling längs hela kuststräckan. I de
gröna pauserna tillämpas en restriktiv hållning mot exploatering.
Havsplan, Arkitektur- och Kulturmiljöprogram ska jämte redan
antagen Vindkraftplan, Policyn för Ravlunda Skjutfält samt Riktlinjerna för uppförande av takkupor och takfönster inom kustsamhällena i Simrishamns kommun, utgöra tematiska tillägg till
översiktsplanen. Attefallsåtgärder gäller inte inom influensområde för Ravlunda skjutfält.

2. Bebyggelse i staden och övriga orter
Nybyggnation ska företrädesvis ske som en varsam och kvalitativ förtätning inom befintlig bebyggelse i basorterna. Kvalitativ
förtätning innebär att möjligheter ska ges för en blandad bebyggelse för bostad och arbete, trygga och tillgängliga platser, närhet till service, kollektivtrafik, bredband och annan infrastrukturförsörjning.
Riktlinjer för ökad social hållbarhet i den fysiska planeringen
bör användas (se Ställningstagande, kap. 2A Social hållbarhet).
Gränser mot det glesbebyggda omgivande landskapet ska vara
tydliga.
Nya detaljplaner ska utformas med tanke på långsiktig hållbarhet, och med fokus på det offentliga rummets kvalitet som
alla medborgares gemensamma rum. Bebyggelsestruktur,
grönstruktur, omhändertagande av dagvatten och infrastruktur
med mera ska samordnas så att genomförd detaljplan bidrar
positivt till en vacker hållbar miljö, till nya mötesplatser och till
en hållbar skötsel.

3. Bebyggelse på landsbygden
Ny bebyggelse bör lokaliseras i enlighet med Bebyggelsestrategikartan. Kommunen är restriktiv framför allt mot ingrepp på
odlingsmark, skogsmark och ängs- eller betesmark, då detta
kan påverka ändamålsenlig drift. Återbruk av befintliga onyttjade
byggnader uppmuntras.
Ny bebyggelse inom dikningsföretag, båtnadsområden och vattenskyddsområden bör inte tillåtas.
Vid övervägande av byggnation ska lokalisering göras till
tomtplatser där byggnad tidigare funnits och luckor uppstått eller
i nära anslutning till befintliga byggnader. Nya byggnader ska
placeras så att de får stöd i landskapet och av befintlig bebyg106

gelsestruktur och så att de inte medför negativ påverkan på omgivningens siluett.
Hänsyn ska tas till historiska strukturer såsom gränser i landskapet, horisonter, vägar, stigar, glimtar, utblickar, vattendrag,
grönstruktur och liknande, så att dessa integreras i helheten.
Tomtplats och byggnader ska anpassas efter terrängförhållanden så att onödiga markingrepp, exempelvis schaktning och för
platsen främmande utfyllnad undviks.

4. Vägledning för tekniska frågor
Strävan är att all nybyggnad ska vara energieffektiv, att miljön
inte ska försämras och uppmuntran och information om hållbara
alternativ (material/tekniker) ska vara en självklar del i samarbetet med de som söker bygglov i kommunen. Möjligheterna att
ansluta till kommunalt va-nät eller att lösa va-frågorna på annat
långsiktigt hållbart sätt ska alltid beaktas före lösning för enskilt
avlopp. Bebyggelsestrategin hänger samman med att vissa utbyggnadsområden inte kan byggas ut förrän frågan om kommunalt va är löst.
Längs kusten får ny byggnad i princip inte uppföras med lägre färdiggolvhöjd än +3,0 meter över nollplanet om inte alternativ grundläggning kunnat godkännas. Detta gäller även för nya
källare i befintliga hus.
Byggnation inom dikningsföretag, till dikningsföretag hörande
båtnadsområde och inom vattenskyddsområde ska inte tillåtas
utan att särskilda åtgärder vidtas.
Dagvatten ska i första hand tas om hand på egen fastighet.
Se förslag till framtagande av ny dagvattenpolicy.

5. Förtydligande av
bebyggelsestrategikartans riktlinjer:
A B C Basorter med principen samla och förtäta:
Bebyggelsestrategin uttrycker att utbyggnad ska företrädesvis
ske som varsam och kvalitativ förtätning inom befintlig bebyggelse”. Denna princip bygger på kravet enligt 2 kap. Plan- och
bygglagen för hållbar utveckling liksom hushållningsbestämmelserna enligt 3 och 4 kap. miljöbalken.
Varsam förtätning innebär att hänsyn ska tas till bebyggelseområdenas särskilda historia, miljömässiga och konstnärliga värden där ursprunglig tomtindelning har ett prioriterat värde framför förtätning genom avstyckning.
D Områden med sammanhållen bebyggelse:
Ny bebyggelse tillåts restriktivt i områden med sammanhållen
bebyggelse. Denna restriktion är förenlig med kraven i 2 kap.
och 8 kap. Plan- och bygglagen där en långsiktigt hållbar utveckling ska prioriteras och hushållningsprincipen följas. Krav
ställs även på att marken ska vara lämpad för ny bebyggelse med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vatten och
avlopp, avfallshantering m.m. För dessa områden ska nya
byggnader placeras så att de får stöd av befintlig bebyggelsestruktur och i landskapet. För området norr om Vitemölla gäller
även riksintresse för totalförsvaret. Skjutfältets influensområde redovisas i riskkapitlet, samt i Tillägg till policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält, 2014-12-15.
E Vägledning för ny bebyggelse på
brukningsbar jordbruksmark:

Ny byggnation tillåts restriktivt för dessa områden. Detta förhållningsätt bygger på kraven enligt 3 kap. Miljöbalken samt 2
kap. plan- och bygglagen där företräde ska ges till sådan användning av mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn
till beskaffenhet, läge och behov och medför en från allmän
synpunkt god hushållning. Brukningsbar jordbruksmark får tas i
anspråk endast om det behövs för att tillgodose väsentliga sam-
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hällsintressen, avstämning ska ske med Länsstyrelsen.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska i första
hand skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar ett rationellt
skogsbruk.
Positiv bedömning görs om nybyggnation avser näringsverksamhet, landsbygdsutveckling och besöksnäringen.
För nybyggnation vid strandskyddade vattendrag och sjöar
gäller särskilda villkor där dispens krävs och skäl som väger
tyngre än strandskyddsintresset.

F Vägledning för ny bebyggelse i områden
med höga natur- och kulturvärden:

Nybyggnation tillåts restriktivt. Bebyggelsestrategin utgår från
de krav som finns enligt 1 och 3 kap. Miljöbalken, där mark- och
vattenområden, som ur allmän synpunkt har stora naturvärden,
kulturvärden eller har stor betydelse för friluftslivet, så långt som
möjligt ska skyddas mot åtgärder som skadar dessa.
En del av dessa områden utgörs av riksintresseområden för natur- och kulturvärden enligt kap 4 miljöbalken, där exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas
natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i miljöbalkens kap. 4
utgör dock inte hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av
det lokala näringslivet.
Flera områden är även utpekade som värdefulla naturområden i kommunens naturvårdsprogram. För dessa områden
gäller även kraven enligt 2 kap. och 8 kap. Plan- och bygglagen vid nybyggnation där en långsiktigt hållbar utveckling prioriteras samt att hushållningsprincipen för mark- och vattenanvändning ska följas.

G Vägledning för ny bebyggelse i kustzonen
Hela kustområdet utgörs av riksintresse för friluftsliv, turism
samt kustzon. Det innebär att för området ska turismen och
friluftslivet, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömning av nya etableringar eller andra ingrepp i
miljön. Vid utbyggnad av orterna längs kustzonen tillåts bebyggelse endast i form av kompletteringar av befintlig bebyggelse
enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. Komplettering innebär att den nytillkommande bebyggelsen inte utgör en nämnvärd utökning av
den befintliga bebyggelsemiljön, utan blir en naturlig avrundning
av densamma. Annan bebyggelse som får komma till stånd, ska
företrädesvis vara sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets
behov och som bör förbättra områdenas attraktivitet för turism
och friluftsliv. En sådan utbyggnad bör tillåtas först när det kan
visas att grundsyftet med bestämmelserna - att skydda områdenas samlade värden för natur, kultur samt värdena för turism och
friluftsliv - inte äventyras.
För de gröna pauserna ska särskilda skäl finnas för ny bebyggelse. Särskilda skäl i pauserna avser anläggningar som gynnar
turism och rörligt friluftsliv, som cykelvägar, p-platser och servicebyggnader och ska prövas utifrån deras påverkan på helhetsupplevelsen.

Vad betyder sammanhållen bebyggelse:
Sammanhållen bebyggelse enligt PBL 2011 definieras som bebyggelsegrupper på minst 3 hus vars tomter gränsar till varandra
eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.
Kommunen har genom kommunfullmäktigebeslut 1987 definierat sammanhållen bebyggelse till att utgöra minst 3 hus.
Detta beslut ligger till grund för översiktsplanens bebyggelsestrategi (se område D samt några C orter).

BROSTORP

BEBYGGELSESTRATEGI
Riktlinjer för ny bebyggelse
Stad/basort med god kollektivtrafikförsörjning
och service där kommunen driver aktiv
markpolitik. Förstahandsprioritering vid
lokalisering av service och ny bebyggelse.
Utbyggnad ska företrädesvis ske som kvalitativ
förtätning inom befintlig bebyggelse.

A
SKEPPARP

HAVÄNGS SOMMARBY

Basort med relativt god kollektivtrafikförsörjning
och service.
Andrahandsprioritering vid lokalisering av service
och ny bebyggelse. Utbyggnad ska företrädesvis
ske som kvalitativ förtätning inom befintlig
bebyggelse.

B

RAVLUNDA

VITEMÖLLA

KIVIK
VITABY

Basort med skiftande kollektivtrafikförsörjning
och service. Tredjehandsprioritering vid
lokalisering av service och ny bebyggelse.
Utbyggnad ska företrädesvis ske som kvalitativ
förtätning inom befintlig bebyggelse.

C

GREVLUNDA
BÄSTEKILLE

S MELLBY
SVINABERGA

S:T OLOF

RÖRUMS STRAND

D

Ny bebyggelse tillåts restriktivt i områden med
sammanhållen bebyggelse.

E

Ny bebyggelse tillåts restriktivt med hänsyn
till brukningsbar mark.

F

Ny bebyggelse tillåts restriktivt med
hänsyn till natur- och kulturvärden.

G

För ny bebyggelse krävs särskilda skäl
med hänsyn till riksintresse för kustzon
och friluftsliv.

RÖRUM

VIK
SKRÄDDARÖD

GYLLEBOSJÖN
IGLAMOSSEN

GYLLEBO

BASKEMÖLLA

Ö VEMMERLÖV
TOBISBORG

KOMSTAD

KARLABY

GLADSAX

SIMRISHAMN

GRÖSTORP

GÄRSNÄS



Ö TOMMARP

JÄRRESTAD

SIMRIS

VIARP
Ö HERRESTAD

KUSTZONEN INDELAS I

9 GRÖNA PAUSER

GNALÖV

Ö NÖBBELÖV

BRANTEVIK

GISLÖV

HAMMENHÖG

VALLBY

HANNAS
GISLÖVSHAMMAR

SKILLINGE

Ö HOBY

BORRBY

HOBY

NORREKÅS
ÖRNAHUSEN

0

1

2

3

4 km

- SA ML A OCH FÖRTÄTA I BEFINTLIGA ORTER
OCH VÄR NA DE GRÖNA PAUSER NA.
Simrishamns kommuns bebyggelsestrategi
utgår från det överordnade målet Hållbarhet.
SANDBY
ÖP-målet ”Småskalighet och kontraster” vill värna om de unika skillnaderna mellan tät stad
och täta orter/byar och ett glest natur- och kulturlandskap med stor kontakt med vidderna.
MÄLARHUSEN

Se även Nationella miljömål, Skånska åtgärder för miljömålen och Region Skånes utvecklingsprogram (kap.1, s. 10).
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VÄR DEFULL A BEBYGGELSEMILJÖER
VITEMÖLLA

S MELLBY/
SVABESHOLM

S:T OLOF

GÄRSNÄS

BORRBY
HAMMENHÖG
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SKILLINGE

BYGGLOVSPLIKT
Inom område markerat värdefull bebyggelsemiljö råder lovplikt för de åtgärder som

KIVIK

annars är bygglovsbefriade enligt det lagförslag som fastställdes 2 juli 2014, som
berör bl.a. s.k Attefallshus. Bygglovsplikten omfattar inte friggebodsregeln.

Angivna områden avser värdefull bebyggelsemiljö som inte får förvanskas i enlighet med
8 kap 13 § PBL. Inom dessa områden råder bygglovsplikt (9 kap 4d § PBL) för de åtgärder
som annars är bygglovsbefriade enligt det lagförslag som fastställdes 2 juli 2014 som berör
de sk. Attefallsåtgärderna. Bygglovsplikten har införts eftersom de utpekade områdena utgör sådana kulturmiljöer där det är viktigt att förändringar utförs genomtänkt och omsorgsfullt så att kulturmiljöerna inte påverkas negativt.
Atterfallsåtgärderna innebär i normala fall bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus avseende (gäller dock ej inom Försvarsmaktens influensområde):
• Komplementbyggnad (bostad, garage mm) på maximalt 25 kvm
• Tillbyggnad av huvudbyggnad på maximalt 15 kvm
• Två takkupor (ifall man inte har någon)
• Inreda ytterligare en bostad
Till ovanstående finns speciella krav som måste uppfyllas, läs mer på boverkets hemsida
www.boverket.se. Observera att åtgärderna är anmälningspliktiga och kommunen måste ge startbesked innan arbetena kan påbörjas.
Attefallsåtgärderna anges i 9.e kap Plan- och bygglagen 4 a-c

RÖRUM
VIK

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR
I Simrishamns kommun finns fler värdefulla bebyggelsemiljöer än de som angetts i ortsfördjupningarna, dessa kommer att utvecklas i det kommande arkitektur och kulturmiljöprogrammet. Som fastighetsägare ska man vara observant på varsamhetskravet i Plan- och
bygglagen (se nedan) och alltid söka kunskap om vilka arkitektoniska särdrag som präglar
den tid från vilken ens byggnad tillhör, för att kunna utföra renoveringsarbeten som inte
förvanskar huset. Fönster är en åtgärd som har stor påverkan på byggnadens utseende, vid
ändring bör stor hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag.

BASKEMÖLLA
BASKEMÖLLA

VARSAMHETSKRAVET I PBL
För all bebyggelse ska varsamhetskravet i Plan- och bygglagen uppfyllas, vilket innebär att
bebyggelsens ”särart” och ”karaktärsdrag” ska tillvaratas vid ändring eller underhåll. Planoch bygglagen gäller alltid, både exteriört och interiört, även om åtgärderna inte kräver
bygglov. Fastighetsägaren eller byggherren är ansvarig för att lagen följs.

SIMRISHAMN

ÖVR IGA BYAR OCH
BEBYGGELSEMÖNSTER
I den geografiska delen av översiktsplanen har hela kustzonen med Centrum Simrishamn, samt flera större inlandsorter
analyserats och beskrivits. Men det finns fler värdefulla mindre byar, klungor av hus och större mark- och naturområden,
som alla bidrar till den speciella karaktär och levande bygd
som Simrishamns kommun kännetecknar.
Den för översiksplaner obligatoriska översiktskartan anger
mark- och vattenanvändningen på övergripande nivå, men
den återspeglar inte det unika vid t.ex. varje kyrkby, gamla
spår i form av landsvägar, alléer och stengärden.
Våra kulturhistoriskt värdefulla miljöer, som till stor del är
oförstörda bör beskrivas de med, och möjligheten att utveckla dem bör lyftas.

BRANTEVIK

21

Ställningstagande
Byarna och bebyggelsemönster
1. I nytt Arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns
kommun ska alla värdefulla kulturmiljöer behandlas.
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