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SIMR ISHA MN
ÖSTERLENS HUVUDSTAD - Förutsättningarna för ett rikt liv med god livskvalitet kan knappast vara bättre än i Simrishamn.
Det är nära till ”allt”. Servicen är god, rekreationsmöjligheterna fantastiska, kommunikationerna norr- och västerut är goda.
Här finns många olika näringar, varav hamnens verksamhet utgör en viktig del.

Befolkningen
och livet på orten
Simrishamn är centralorten i kommunen, år 2013 var
6388 personer folkbokförda i staden. Huvudstråken
utgörs av Storgatan och torget med sin mynning i hamnen, samt hamn- och havsstråket med småbåts- och
¿VNHKDPQ %DVQlULQJDUQD EHVWnU DY ¿VNHW WXULVPHQ
och jordbruket. Året runt är torget marknadsplats för
försäljning av lokalt producerade varor, sommartid är
sjöfartsplatsen den självklara platsen för större marknader och stadsfester.
6HUYLFHQLYnQlUJRG,6LPULVKDPQ¿QQVEODVMXNKXV
YnUGFHQWUDOELEOLRWHNVDPWÀHUDI|UVNRORURFKVNRORU
,WlWRUWHQ¿QQVWYnVNRORPUnGHQ6LPULVOXQG )nN RFK
.RUVDYDGLFHQWUXP nN GlUXW|YHU¿QQVIULVNRODQ
Nils Holgerssonskolan, som drivs av ett föräldrakooSHUDWLYLQQHLJDPODVWDQ )nN *\PQDVLHXWELOGQLQJ
¿QQV PHG OlUOLQJVSURJUDP Sn gVWHUOHQJ\PQDVLHW RFK
högskoleförberedande utbildningar vid nya gymnasieVNRODQYLGVWDWLRQHQ9nUHQIDQQVGHWHOHYHUL
Simrishamns skolor och gymnasium.
, 6LPULVKDPQ ¿QQV WYn VlUVNLOGD ERHQGH I|U lOGUH
Skönadalshemmet i Simrislund och Lillevångshemmet vid Lillevångsgatan i centrum. År 2012 var 103
personer boende på särskilt boende och 382 hade behov av hemtjänst.
7UD¿NRFKSHQGOLQJ
)UnQ 6LPULVKDPQV VWDWLRQ DYJnU SHUVRQWUD¿N PHG
MlUQYlJWLOO0DOP|/XQGYLD7RPHOLOODRFK<VWDG 
WXUHUGDJ 6NnQHH[SUHVVHQWLOO.ULVWLDQVWDG WXUHUGDJ RFK6NnQHH[SUHVVHQWLOO/XQG WXUHUGDJ
samt 18 ytterligare turer som samkörs med tåget till
7RPHOLOODGlUGHWlUE\WHWLOOEXVVPRW/XQG 
'lUXW|YHU ¿QQV I|OMDQGH UHJLRQDOD OLQMHU 
<VWDG%RUUE\+DPPHQK|J WXUHUGDJ %RUUE\6NLOOLQJH%UDQWHYLN WXUHUGDJ g9HPPHUO|Y5|UXP6W2ORI9LWDE\ WXUHUGDJ ´6QXUULQJHQ´ 6LPULVKDPQ UXQW  WXUHUGDJ  HQOLJW 
nUVWLGWDEHOO 

Landskapet och naturen
I Simrishamn är det nära till natur och rekreationsomUnGHQVWDGHQRPJHVDYÀHUDRPUnGHQPHGK|JDQDWXUYlUGHQ,QRUU¿QQVQDWXURPUnGHWcEDFNDUQDXWPHG
Tommarpsåns dalgång som sträcker sig ned till TobiVYLNVVWUDQGHQRFKKDYHW,QQHL6LPULVKDPQ¿QQVQDturreservatet Skansen med betesmarker som är en rest
av de utmarker som tidigare omgav Simrishamn. )UnQ
6LPULVOXQGRFKV|GHUXWWLOO%UDQWHYLNVWUlFNHUVLJ6LPULVVWUDQGlQJDU6WUD[QRUGYlVWRP6LPULVKDPQE|UMDU
%lFNKDOODGDOHQV QDWXUUHVHUYDW .XVWVWUlFNDQ PHOODQ
7RELVERUJLQRUUD6LPULVKDPQRFK%DVNHP|OODEMXGHU

på en rik biologisk mångfald med betade sandmarker,
sand- och klippstränder hällkar och källor.

Bebyggelsestrukturen
Den äldre delen av Simrishamn har huvudsakligen behållit sin äldre stadsplan från medeltiden med oregelbundet formade kvarter och slingrande gator, medan
bebyggelsen till största delen präglas av 1800-talet.
Huvudgatan löper vinkelrätt ned mot hamnen, vilket är
vanligt för stadsplaner för kuststäder fram till 1200-talet, Storgatans ursprungliga sträckning är likartad den
JDPOD LQIDUWHQ IUnQ 7RPPDUS %HE\JJHOVHVNDODQ lU
låg och utgörs till största delen av 1-2 våningsbebyggelse. I samband med järnvägens intåg i staden under
1800-talet anlades en ny järnvägsgata mellan stationen
och Stortorget, i enlighet med 1800-talets stadsplaneideal, vilket ger en tydlig orientering till stadens centrum för nyanlända som akommer med järnväg.
.XOWXUPLOM|HU
Simrishamns innerstad utgör riksintresse för kulturPLOM|YnUGHQ 6LPULVKDPQ/ 2PUnGHWRPIDWWDUEnGH
bebyggelse och gårdar från 1800-talet, men också nyare tillskott så som trädgårdsstad utmed Lillevångsgatan
RFK5RVHQWRUJHWIUnQVDPWEHE\JJHOVHLQslag som visar tidig funktionalism med verksamhetslokaler utmed Rörbäcksgatan. Stadsplanemässigt omfattar området en innerstad från medeltiden som har
utvecklats under 1800-talet med ny bebyggelse och
WLGVHQOLJDDQOlJJQLQJDUPHG%UXQQVSDUNHQ-lUQYlJVgatan och institutionsbebyggelse med de friliggande
JDPODIRONVNRORUQD9lVWUDSDUNVNRODQ  ULWDGDY
+HOJR=HWWHUYDOORFKgVWUDSDUNVNRODQ ULWDGDY
<QJYH+HUUVWU|PRFKXSSI|UGSnWDOHW 'lUHIWHU
har staden inom riksintresseområdet utvecklats västerXWHQOLJWHQVWDGVSODQIUnQWDOHWVRPVSHJODUWUlGgårdsstadens ideal.
Motivering av riksintresset utgörs av småstadsmiljö med bevarad medeltida karaktär, präglad av sjöfart
RFK¿VNH5LNVLQWUHVVHWKDUVLWWXWWU\FNLWlWVPnVNDlig, putsad bebyggelse huvudsakligen från 1800-talet och oregelbundet gatunät med medeltida anor. St.
Nicolaikyrkan från 1200-talets första hälft, gårdar för
handelsmän, enklare gårdar och hus för hantverkare
och sjöfolk, torgmiljön med mer storstadsmässiga bebyggelseinslag från 1800-talets senare del, hamnbebyggelse, parkanläggningar samt gatukaraktären med
stenläggning och plank.

SnPYLGYlVWDWlQNEDUDVFHQDULR ZRUVWFDVHVFHQDULR  HQOLJW 5lGGQLQJVWMlQVWHQ9lJ  VRP JnU LJHnom tätorten är transportled för farligt gods, vilket är
förenat med risker. Inom verksamhetsområdet SkanVHQ¿QQVI|URUHQDGPDUNRFKGHW¿QQV\WWHUOLJJDUHULVN
för att föroreningar kan påträffas i verksamhetsområdena. Klimatförändringar i form av förhöjda vattenstånd och ökade regnmängder mm. innebär ökade risker för översvämning från inlandet, varpå det är viktigt
att skapa översvämningsområde uppströms TommarpVnQI|UDWWI|UKLQGUDIUDPWLGDSHULRGYLVK|JDÀ|GHQL
ån. Simrishamn ligger i en brant och är till största delen relativt förskonat från framtida översvämningsrisk
från höjda havsnivåer. Områdena närmst Tommarpsån
och kajerna ligger inom riskområde. Tobisviksstranden är i nuläget utsatt för pågående eriosion.

Behov och utbyggnadsstrategi
6DPODEHE\JJHOVHQ
Centralorten Simrishamn behöver stärkas, förtätas och
ODJDVSnYLNWLJDSODWVHU'HW¿QQVLGDJEDUULlUHUPHOlan Simrishamns olika delar och stråken som förbinder
delarna är otydliga. På många platser upplevs det offentliga rummet som icke omhändertaget och diffust.
Den idag diffusa entrén till Simrishamn från väster är
YLNWLJDWWGH¿QLHUD
)|UXWRPGHWXSSOHYHOVHPlVVLJDYlUGHWVRPHQI|UWlWning medför, är det även nödvändigt på grund av omJLYQLQJDUQDVNRQÀLNWSXQNWHUVRPVNDSDUEDUULlUHURFK
GlUPHGEHJUlQVDUXWEUHGQLQJ6RPH[HPSHOSnNRQÀLNWSXQNWHUNDQQlPQDVYDWWHQWlNWHULYlVWRFKQRUGväst, reningverket i söder, låglänta kustområden med
risk för översvämningar samt mycket värdefulla naturområden som omger centralorten. Ett annat skäl till
behov av förtätning av centralorten är att skapa goda
förutsättningen för ett hållbart samhälle med god serYLFHVNRODRFKRPVRUJRFKNROOHNWLYWUD¿NI|UELQGHOVHU
Det är också viktigt att stärka och utveckla hamnen
VRPHQJHPHQVDPSODWVXWDQDWWNRPPDLNRQÀLNWPHG
ULNVLQWUHVVHWI|U\UNHV¿VNHW
7UD¿NVLWXDWLRQHQlUIUDPI|UDOOWXQGHUVRPPDUPnQDGHUQD SUREOHPDWLVN Sn YLVVD SXQNWHU EnGH XU WUD¿N
och bullersynpunkt. Det har länge talats om en förbifart i väster för att leda transporter av farligt gods
utanför centralorten.

Hela centralorten och dess närmaste omgivningar är
också utpekat som särskilt värdefull kulturmiljö enligt
regionala kulturmiljöprogrammet.
0LOM|RFKULVNIDNWRUHU
,KDPQHQ¿QQVYHUNVDPKHWHUVRPNDQLQQHElUDULVNI|U
människors hälsa och säkerhet med främst isfabrikerna som innehar giftiga gaser, vilket ger upphov till ett
LQLWLDOWULVNRPUnGHPRFKHWWPD[LPDOWULVNRPUnGH
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FÖRSLAGSKARTA 1.
SERVICE & FUNKTIONER

FÖRSLAG

BEFINTLIGT

)|UHVODJHWMlUQYlJVUHVHUYDWI|UGXEEHOVSnU

-lUQYlJ

)|UHVODJHWXWE\JJQDGVRPUnGHI|UJRGVWHUPLQDO
I|URPODVWQLQJWLOOIUnQMlUQYlJ

-lUQYlJVVWDWLRQ

.RORQLRPUnGH

%H¿QWOLJEXVVKnOOSODWV

)|UHVODJHQYlJRPE\JJQDGWLOOYlJ

S

&DPSLQJ

%DGSODWVVLPKDOO
+DPQ
Den aktivt marina miljön ökar folklivet
och berikar livskvaliteten både till havs
och längs kusten. Förutsättningar för
I|UVlOMQLQJDYQlUSURGXFHUDW¿QQV

,GURWWVDQOlJJQLQJ

P

9DWWHQGUDJ

3SODWVHU
/HNSODWV

%H¿QWOLJF\NHOYlJ

/DGGQLQJVVWDWLRQ för elfordon

6lUVNLOWERHQGH

cWHUYLQQLQJVVWDWLRQ

6NnQHOHGHQ

)|UHVODJHQOHNSODWV

)LVNHKDPQ
ODQGQLQJVKDPQI|U\UNHV¿VNH

6DPKlOOVIXQNWLRQ
Hällristningsmuseum föreslås

6PnEnWVKDPQ
)|UVNROD )

Föreslagen idrottsanläggning

%HQVLQVWDWLRQ

P

6NROD

P-platser föreslås anordnas vid hällristningen
Dansaren/Järrestad (utpekas ej på kartan)

FÖRSLAG
Byggelseutveckling

Sammanfattning av
utbyggnadsförslagen

Ny bebyggelse ska utgöras av mindre hyresrätter, bostadsrätter eller bostadshus. De nya bostäderna och de
nya miljöerna måste vara tilltalande och av god kvalitet, samtidigt som kostnaderna för boendet måste vara
rimliga.

I planförslaget föreslås förtätning av centralorten och
nya utbyggnadsområden inom ortens gränser som syftar till att stärka Simrishamn som centalort i kommuQHQ L HQOLJKHW PHG EHE\JJHOVHVWUDWHJLQ VH I|UVODJVNDUWD   8WE\JJQDGVRPUnGHQD VND E\JJD YLGDUH
Sn 6LPULVKDPQV VNDOD RFK DQVOXWD WLOO GHQ EH¿QWOLJD
kulturmiljön. Verksamhetsområdet Skansen föreslås
utvecklas till ett stationsnära bostadsområde enligt
blandstadskonceptet med bostäder och ickestörande
verksamheter för att skapa en levande central ny stadsdel. I det framtida detaljplanearbetet kommer riskanalys att göras för att utreda risksituationen i hamnen.

8WIRUPQLQJVNUDYRFKVWUXNWXUDQSDVVQLQJ
Ny bebyggelse ska anpassas efter ortens bebyggelsestruktur och täthet. Den nya bebyggelsen ska förhålla
VLJ WLOO 6LPULVKDPQV VlUDUW RFK EH¿QWOLJD VNDOD Vn DWW
risk för storskalighet och likformighet undviks, och så
att riksintresset för kulturmiljö beaktas. Stor varsamhet
gäller även vid tillbyggnad och vid yttre förändringar
VnDWWEnGHHQVNLOGDE\JJQDGHUVRFKRUWHQVEH¿QWOLJD
karaktärsdrag bevaras.

I den nordöstra delen av centralorten kommer Europanområdet att utvecklas för nya bostäder, verksamheter och grönstråk. Området har varit med i arkitekturtävlingen Europan 11 och omfattar kvarteret
/DVDUHWWHW *MXWHULSODQ gVWUD SODQWHULQJHQ RFK 6M|fartsstråket. I planläggningen är framtida översvämningsrisk en betydande faktor att förhålla sig till. I den
västra delen av staden föreslås nya utbyggnadsområde
för verksamheter.

Den befintliga planreserven i Simrishamn
består av ca 194 bostäder och ca 10 ha mark
för verksamheter. Utöver det föreslås utbyggnadsområden med blandad bebyggelse för
sammanlagt 435-485 bostäder, samt 17 ha
mark för verksamhetsändamål.

Avgränsning av värdefull bebyggelsemiljö har gjorts
med ställningstagande om bygglovsplikt för de ändringar som annars är bygglovsbefriade, enligt den
ODJVWLIWQLQJ VRP IDVWVWlOOGHV  MXOL  ,QRP GHWWD
område är det av stor vikt att varsamhet beaktas vid
förtätning, tillbyggnad och yttre förändringar så att be¿QWOLJDNDUDNWlUVGUDJELEHKnOOVRFKVN\GGDV
)|U6LPULVKDPQKDUGHWWDJLWVIUDPEHE\JJHOVHULNWOLQMHUVRPJlOOHUI|UlQGULQJDULEH¿QWOLJEHE\JJHOVHVDPW
förtätningar med ny bebyggelse. Småskalighet, kontraster och variation ska vara kännetecken för nya
projekt i hela staden.

0|WHVSODWVHURFKVWUnN
Centralortens målpunkter och stråk ska utvecklas och
förbättras för att inbjuda till mötesplatser och rörelse
till fots och cykel. Prioriterade stråk att stärka är tätortsnära rekreationsstråk, havsstråk, stadsstråk och
LGURWWVVWUnN GHVVDDQJHVSnI|UVODJVNDUWD 

17%

51%

32%

0-19 år

20-64 år

65 +

SIMRISHAMN demografi:
Antal folkbokförda 2013: SHUVRQHU
Bostadshus med folkbokförda i: 86,2 %
Förändrat antal sedan 2005: - 158

Förskolor (2014):
Backstugan: 70
Annelund, har även en helgavdelning: 70
Solrosen: 42
Nallens förskola: 21
Vill ut: 11
Familjedaghem: 38

Skolor (2014):
Simrislundsskolan F-åk 6

Tätortsnära rekreationsstråket: En tätortsnära
rekreationsslinga runt om staden föreslås genom
att naturområdet vid Åbackarna förlängs söderut.

(åk 4-6 på Korsavad): 360

Havsstråket utmed kusten ska stärkas och bli mer inbjudande.

Österlengymnasiet: 147

Stadsstråken måste förtydligas och utformas stadsmässigt för att öka vistelsetiden i centrum. Kristianstadvägen är ett högpriorterat gaturum att förbättra.
Idrottsstråket mellan stadens idrottsanläggningar
och skolor förbinder två stadsdelar och löper igenom ett industriområde. Stråket är högprioriterat
DWWVWlUNDI|UDWWI|UElWWUDWUD¿NPLOM|QI|UEDUQ
och unga, men också ur trygghetssynpunkt.

Korsavad åk 7-9: 377
Nils Holgerssonskolan åk F-9: 205

Gymnasieskolan Nova Academy 53
Särskola 7-9: 11
Gymnasiesärskola: 12
Särvux: 

Äldreomsorg (2014):
Boende på Lillevångshemmet: 38 personer
Boende på Skönadal: 63 personer
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2.
GRÖNSTRUKTUR, STRÅK
OCH MÖTESPLATSER

FÖRSLAGSKARTA

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

(QWUpSXQNWWlWRUW
Förtydligas och förbättras med hjälp av grönstruktur

6WDGVPlVVLJKHWHQVNDI|UVWlUNDVPHGJU|QVWUXNWXUSnWUHQLYnHU

GROV STRUKTUR

(QWUpSXQNWFHQWUXP
Förtydligas och förbättras med hjälp av grönstruktur

Trädplanteringar/alléer med större träd i storskaliga områden och gatumiljöer.

FINMASKIG STRUKTUR

%H¿QWOLJDSDUNHURFKJU|QRPUnGHQ
%H¿QWOLJDSDUNHURFKJU|QRPUnGHQVNDI|UlGODVRFKI|UElWWUDV
med punktinsatser

Trädplantering/alléer med mindre träd i småskaliga områden och gatumiljöer.

PUNKTSTRUKTUR
Förädling av parker och stadsrum.

%H¿QWOLJP|WHVSODWV som föreslås förädlas med hjälp av
grönstruktur

M

)|UHVODJHQWUlGSODQWHULQJDOOpHU
med större träd, företrädesvis ädellöv

1
2
3

GENERELLT

+g*35,25,7(5$'(205c'(1
Dubbelsidig trädplantering utmed västra infartsvägen
väg 11 (1a) Christian IV:s väg (1b)
Dubbelsidig trädplantering utmed Ehrnbergsvägen
Ensidig trädplantering utmed Fabriksgatan

Fler bänkar och bord utefter hav och stråk
Läplatser
Bättre belysning

)|UHVODJHQWUlGSODQWHULQJDOOpHU
med mindre träd / träd med intressant blomning

BEFINTLIGT

%H¿QWOLJWUlGUDGsom föreslås kompletteras
utmed Kristianstadsvägen

%H¿QWOLJWUlGUDGVRPEHYDUDV
%H¿QWOLJDNRORQLRPUnGHQ

)|UHVODJHQI|UElWWUDGEHO\VQLQJ

4
5

HÖGPRIORITERADE OMRÅDEN:
Stråket Simrislund-Simris-Brantevik
Strandpromenaden

6NnQHOHGHQ

M

%H¿QWOLJP|WHVSODWV

)|UHVODJHWUHNUHDWLRQVVWUnN
Föreslås utökas söderut så att området blir tillgängligt hela vägen till Hamnabro koloniområde och vidare längs med järnvägsspåret. Det föreslagna nya rekreationsstråket ansluter till be¿QWOLJDQDWXUVWUnNRFKDQGUDVWUnNLVWDGHQI|UDWWP|MOLJJ|UDHWW
utökat och sammanhållet tätortsnära rekreationsstråk i staden.

6

)|UHVODJHWLGURWWVVWUnN
Det s k idrottsstråket utgör en viktig länk för gång- och cykelWUD¿NHQPHOODQ6LPULVOXQGRFKFHQWUDOD6LPULVKDPQ6WUnNHW
O|SHUPHOODQEH¿QWOLJDLGURWWVPnOSXQNWHU'HWlURFNVnHQYLNWLJ
koppling mellan skolor, arbetsplatser och bostadsområden. I
detta stråk är det mycket viktigt att genomföra trygghetsfrämjande åtgärder som t.ex. förbättrad belysning.

Jonebergs
idrottshall

Korsavads
idrottsområde

Jonebergs
allaktvitetsyta

4

)|UHVODJHWKDYVVWUnN
I havsstråket ska man arbeta för att detta upplevs mänskligt och
inbjudande för fotgängare.
Friskis &
Svettis

)|UW\GOLJDGHVWDGVVWUnN
De utpekade stadsstråken är viktiga för att knyta samman stadens olika delar och ska utformas stadsmässigt. Tillgänglighet
för fotgängare och cyklister ska prioriteras.

7
8

HÖGPRIORITERADE OMRÅDEN:
7. Kristianstadsvägen mellan Storgatan och Yngve Östbergs
väg (den asfalterade delen)
8. Yngve Östbergs väg (den asfalterade delen)
Simrislunds
idrottsplats

Båda avsnitten föreslås få ny beläggning gatstens och en ny,
mer inbjudande utformning.

9

1DWXURPUnGHYLGcEDFNDUQD
Området föreslås som ett tätortsnära rekreationsområde.
)|UHVODJHWLQQHElUDWWGHWEH¿QWOLJDQDWXURPUnGHWcEDFNDUQD
förlängs söderut och blir tillgängligt för allmänheten hela vägen
till Hamnabro koloniområde. Området närmst ån föreslås för
vattenvårdsåtgärder.

,GURWWVVWUnNHW
6WUnNHWO|SHUPHOODQEH¿QWOLJDLGURWWVPnOSXQNWHU.RUVDYDGVLGURWWVSODWV
träningsanläggningar i industriområdet och stadsdelsidrottsplatsen i Simrislund. Stråket ska kompletteras med en allaktivitetsyta i Jonebergsparken
(6). Allaktivitetsytan ska erbjuda aktiviteter för olika åldersgrupper.
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FÖRSLAGSKARTA

3. BEBYGGELSEUTVECKLING
UTREDNINGSOMRÅDEN

2UWVDYJUlQVQLQJ
Utbyggnad ska företrädesvis ske som kvalitativ förtätning
LQRPEH¿QWOLJEHE\JJHOVHRUWVDYJUlQVQLQJ
'HWDOMSODQHODJWRPUnGH

13

.RPPXQlJGPDUN
3ODQUHVHUY
Fastställd detaljplan för bostadsändamål
Fastställd detaljplan för verksamhetsändamål
8WE\JJQDGVRPUnGH

6MXNKXVRPUnGHWVWDGVXWYHFNOLQJYLG6LPULVYlJHQ
6WDGVXWYHFNOLQJDYEH¿QWOLJWERVWDGVRPUnGHYLG6LPULVYlJHQVDPW
jordbruksmarken vid järnvägen. Stadsmässigheten kan stärkas genom
förtätning av bebyggelsen och upprustning av den offentliga miljön. För
utbyggnad mot järnvägen och intilliggande verksamheter behöver riskavVWnQGRFKEXOOHUVWXGHUDV,GDJVOlJHW¿QQVYHUNVDPKHWPHGVN\GGVDYstånd som begränsar utbyggnad. Ca 100 nya lägenheter kan inrymmas
på lång sikt.

14

)|UWlWQLQJFHQWUXP
Möjliga förtätningar som ansluter till intilliggande bebyggelse bör studeras. Ca 130 lägenheter centralt.

15

6|GUDNRORQLRPUnGHW
Intill södra koloniområdet kan bostadsutbyggnad studeras, området
ligger centralt och stationsnära. På lång sikt utgör koloniområdet markreserv för staden, lämpligt för bostäder. Området skulle kunna inrymma ca
100-150 lägenheter.

16

0DUNUHVHUYDWI|UELIDUW6LPULVKDPQ
0DUNUHVHUYHUDVI|UWUD¿NOHGI|UI|UELIDUWI|UIDUOLJWJRGV0DUNHQVWnUL
NRQÀLNWPHGIUDPWLGDERVWDGVXWE\JJQDGYlVWHUXWFDVPnKXVU\PVRP
vägutbyggnaden inte realiseras.

Utbyggnadsområde bostadsändamål

J

Utbyggnadsområde verksamhetsändamål
8WUHGQLQJVRPUnGH
Lst kommenterar inte dessa områden då de ligger utanför planförslagets
tidshorisont.
(TILLÄGG ANTAGANDEHANDLING 20150818)

9lUGHIXOOEHE\JJHOVHPLOM|

FÖRSLAG - UTBYGGNADSOMRÅDEN FÖR
BOSTADSÄNDAMÅL
1

(XURSDQRPUnGHW
Stadsutveckling, bostäder, skola och centrumändamål. Utmed Sjöfartsstråket utvecklas området för centrumändamål inom allmänt tillgängligt parkstråk. (Se planprogram för Kv Lasarettet, Östra planteringen, Gjuteriplan och
Sjöfartsstråket 2013-06-03). Ca 100 - 150 bostäder.

2

.Y9lGHUNYDUQHQ
Stadsmässig förtätning för bostäder och centrumändamål.
Ca 30 bostäder.

3

6WDWLRQVRPUnGHWRFK6NDQVHQ
Stadsutveckling i stationsnära läge för bostäder, kontor, arbetsplatser, skola,
centrumändamål och verksamheter. I vidare planläggning behöver buller
och riskavstånd till hamn och intilliggande verksamheter utredas. Ca 185
bostäder. För utbyggnadsområden 1-4 i Simrishamn är det betydelsefullt
att ny miljö anpassas till stadens skala och kulturmiljövärden. Den småskaliga karaktären i området ska i största möjliga mån behållas. Området kan
utvecklas som blandstad med bostäder och verksamheter i liten skala, vilket
kan bidra till att skapa ett levande och integrerat stadsrum.

4

)|UWlWQLQJFHQWUXP
10 villor utmed Kristianstadvägen ryms.

5

gVWHUOHQJ\PQDVLHWRFK%DFNJDWDQ
Skoltomterna för Österlengymnasiet och Korsavadskolan behöver utredas,
där ett breddat användningssätt kan studeras. Stadsmiljön framför Korsavadsskolan och utmed Backgatan behöver förstärkas. Ca 60 kedjehus ryms.

6a
6b
7

10
11

12

HÄNSYNSREGLER
+lQV\QVUHJOHUYDWWHQ
(se rubrik förebyggande åtgärder)
9DWWHQYnUGVnWJlUG Markavsättning för utbyggnad av områden för
À|GHVXWMlPQDQGHQDWXUDOLVHUDQGHHOOHUnWHUVNDSDQGHnWJlUGHULYDWWHQdragens och dikningsföretagens avrinningsområden förespråkas. Detta
för att minska näringsläckage från jordbruksmark till havet och samtidigt
minska översvämningsrisken från ökade regn och snösmältning.
8SSYlUPQLQJ: Hänsyn ska tas till områdets förutsättningar för lämplig
uppvärmningsform. Förutsättningar kan vara t.ex. att ta till vara spillvärme från närbelägna fastigheter, god solinstrålning, utnyttjande av viss
markbeskaffenhet (PBL 2 kap. 3 §). Solcellsanläggningar förespråkas.
%\JJORYVSOLNWInom område markerat som värdefull bebyggelsemiljö
råder lovplikt för de åtgärder som annars är bygglovsbefriade enligt det
lagförslag som fastställdes 2 juli 2014 som berör bl.a. Attefallshus

*U|VWRUS
Utbyggnadsområde för 7-8 bostäder.

+DPQSODQ%RUQKROPVNDMHQRFK6|GUDNDMHQ
Utveckla områdets havsfront som en av stadens framsidor.
Möjligheter för utökad publik användning bör studeras.

9

,QGXVWUL
Industriområdet föreslås utökas i väst, det avsätts också mark för rangerbangård och stickspår, 100 m från järnvägens mittlinje, för omlastning av
framtida godstransporter. Utbyggnadsområdet i väst sammanfaller med
blivande vattenskyddsområde, områdets lämplighet behöver utredas utifrån dess lämplighet för intilliggande vattentäkt. Om de båda ändamålen
inte kan sammanfalla ska vattentäkten premieras.

6LPULVOXQG
I Simrislund studeras förtätningsmöjligheter för bostäder (6a, 6b). Idrottsoch parkytor i området behöver förstärkas. Totalt ca 50 nya bostäder.

FÖRSLAG - UTBYGGNADSOMRÅDEN FÖR
VERKSAMHETER (J)
8

17

6LPULVOXQG
Området skulle kunna stärkas med en ny tomt för centrumändamål,
PLQGUHKDQGHOYHUNVDPKHWHUHWFLDQVOXWQLQJWLOOEH¿QWOLJKDQGHOVWRPW
mot Ehrnbergsväg.
(QWUpHUIUnQ&KULVWLDQ,9VYlJRFKYlJ
Utmed Christian IV:s väg (10) och väg 11(11) föreslås utbyggnadsområde för verksamhets- och handelstomter. Utbyggnaden kan bidra till att
rumsligt förstärka stadens entréstråk och omvandla genomfartsleden till
en stadsmässig infart.
6NDQVHQ
Industriområdet Skansen vid stationen utvecklas till ett blandat område
med småskalig struktur.

3ODQUHVHUYSIMRISHAMN
ERVWlGHUvarav (cirka): 14 villor, 28 kedjehus, 36
lägenheter, 63 lägenheter med inriktning trygghetsboende,
samt 53 lägenheter i särskilt boende
KD för näringsverksamheter
8WE\JJQDGVRPUnGHQ
435 - 485 ERVWlGHU
varav 100 enbostadshus och 335 - 385 lägenheter
KD LQGXVWULPDUN

3ODQUHVHUYGRÖSTORP

3ODQUHVHUYSIMRIS

12ERVWlGHU
(enbostadshus)

13ERVWlGHU
(enbostadshus)
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H
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500

1000

1500 m

4.
MARKANVÄNDNINGSKARTA

FÖRSLAGSKARTA

FÖRSLAG - ÄNDRAD MARKANVÄNDNING

BEFINTLIG ANVÄNDNING - INKLUSIVE
RIKTLINJER FÖR FORTSATT INRIKTNING

B

Bostad

BCKJ 1

Bostad, centrumändamål, kontor och
ickestörande småskalig verksamhet

BSC

Bostad, skola och centrumändamål

L

Koloni/odling

HC

Handel och centrumändamål

HCJ1

Handel, centrum, ickestörande
verksamhet

D

Vård

J

Industri

HC

Handel och centrumändamål

C

Centrumändamål

JH

Verksamhetsområde,
industri och handel

JH1

Verksamhetsområde,
icke störande

CS

Skola och centrumändamål

CV

Centrumändamål och
hamnändamål

L

Naturområde

B1

Bostäder och förtätning, lämpligt
för verksamhetslokal i anslutning
till bostad

LB1

Bostad och odlingsändamål

BC

Bostad- och centrumändamål

BS

Bostad och skola

H
GRÖN
PAUS

F

Handel

HAMN1

Småbåtshamn

HAMN

Hamn

Bebyggelsepaus i landskapet
Förtätning

NYA STRÅK - FÖRSLAG
Nytt rekreationsstråk
Utveckling av gång- och
cykelvägnätet
Vägreservat förbifart Simrishamn,
ungefärlig sträckning

L

Koloniområde

M

Begravningsplats

N

Camping och fritidsändamål

NATUR

Naturområde

PARK

Parkmark

S

Skola

R

Idrottsområde

IDROTT/

Idrott och park

PARK

Strand
Station: Buss och tåg
Järnväg
Riksväg
Riksintresse naturvård
Befintligt rekreationsstråk
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1.
FÖR FORNLÄMNINGAR
OCH KULTURMILJÖ

KONSEKVENSKARTA

KONSEKVENSER OCH GENOMFÖRANDE

FÖRKLARINGAR
8WE\JJQDGVRPUnGHERVWDGVlQGDPnO

1

Utbyggnad inom riksintresse för kulturmiljövård kan komma att stå i
NRQÀLNWPHGGHWVDPPD

Utbyggnadsområde verksamhetsändamål
Utredningsområde*

2

)|UHVODJHWMlUQYlJVUHVHUYDWI|UGXEEHOVSnU
)|UHVODJHWXWE\JJQDGVRPUnGHI|UJRGVWHUPLQDOI|URPODVWQLQJWLOOMlUQYlJ

3

)|UHVODJHQYlJRPE\JJQDGWLOOYlJ
5,.XOWXUPLOM|6LPULVKDPQ /
Motivering: Småstadsmiljö med bevarad medeltida karaktär
RFKSUlJHODYVM|IDUWRFK¿VNH
Uttryck för riksintresset: Tät, småskalig putsad bebyggelse
från huvudsakligen 1800-talet och oregelbundet gatunät med
medeltida anor. St. Nicolaikyrkan från 1200-talets första hälft,
gårdar för handelsmän, enklare gårdar och hus för hantverkare
och sjöfolk, torgmiljön med mer storstadsmässiga bebyggelseinslag från 1800-talets senare del, hamnbebyggelse, parkanläggningar samt gatukaraktären med stenläggning och plank.

15

.RQÀLNWPHOODQQ\EHE\JJHOVHLFHQWUXPRFKULNVLQWUHVVHI|U
kulturmiljö (RI Kulturmiljö). Vid genomförande ställs krav på utformning, strukturanpassning för att säkerställa att inte någon påtaglig
skada på riksintressena riskeras. Påtaglig skada innebär en sådan
påverkan som påtagligt försvårar nyttjandet av riksintresset.

%RVWDGVE\JJDQGHLQWLOOV|GUDNRORQLRPUnGHWVWnULNRQÀLNWPHGNRORniområden som kulturmiljö. Ett ställningstagande behöver tas innan
området kan aktualiseras för utbyggnad.
8WE\JJQDGVRPUnGHWomfattar registrerad fornlämning i den sydöstra
delen av området. Respektavstånd till ny bebyggelse ska tas.

.XOWXUPLOM|VWUnN
0DOP|6LPULVKDPQV-lUQYlJ 06- började anläggas 1882
då en bana mellan Simrishamn och Tomelilla stod klar. Järnvägen Malmö-Tomelilla öppnade 1893.
9lJ, landsvägen mellan Trelleborg - Brösarp utgör
kulturmiljöstråk.
6NnQHOLQMHQHela kommunens kuststräcka ingår i kulturmilM|VWUnNHW6NnQHOLQMHQHQI|UVYDUVOLQMHVRPE|UMDGHE\JJDV
1939 och som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga
värn är viktiga delar i den helhet som Skånelinjen utgör.
)RUQOlPQLQJVRPUnGH Ett skyddsavstånd ska tas hänsyn till i
den vidare planläggningen.
9lUGHIXOOEHE\JJHOVHPLOM| Stor varsamhet ska iakttas vid
I|UWlWQLQJWLOOE\JJQDGRFKH[WHUL|UI|UlQGULQJVnDWWEH¿QWOLga karaktärsdrag bibehålls och skyddas. Bebyggelseriktlinjerna för tätortskaraktärer i Simrishamn ska följas.
6lUVNLOWYlUGHIXOONXOWXUPLOM|Hela centralorten och dess närmaste omgivningar är utpekat som särskilt värdefull kulturmiljö
med en stadsplan som till stor del är medeltida med oregelbundet formade kvarter och slingrande gator. Huvudgatan –
Storgatan med likartad sträckning som den forna infarten från
Tommarp – löper vinkelrätt ned mot hamnen. Denna stadsplan
var vanlig för kuststäderna fram till mitten av 1200-talet.

8QGHUODJVPDWHULDO
Bevaringsplan för stadskärnan i Simrishamn, 1975
Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster, 1985
Simrishamn, inventering av stadskärnan 1994
Om Simrishamns dörrar, 1995
Byggnadsminnen i Simrishamns kommun, 1998
Kulturmiljöprogram i Skåne, 2006

Lst kommenterar inte dessa områden då de ligger utanför planförslagets tidshorisont.
(TILLÄGG ANTAGANDEHANDLING 20150818)
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6b

2.
FÖR OMGIVNINGAR,
SKYDD OCH NATURMILJÖ

KONSEKVENSKARTA

FÖRKLARINGAR
8WE\JJQDGVRPUnGHERVWDGVlQGDPnO

8

Utveckling av Sjöfartsstråket berör riksintresse för rörligt friluftsliv och
turism, ri friluftsliv (kustlinjen), ri kustzon. Utveckling av stråket syftar
till att stärka allmänhetens tillgänglighet till platsen som kommer att
förbättras med förslaget.

10

Utbyggnadsområdet innebär ianspråkstagande av jordbruksmark
YLONHWVWnULNRQÀLNWPHG de skånska utmaningarna ”Hushållning med
Skånes mark- och vattenresurser och Skydd av Skånes natur- och kulWXUYlUGHQ2PUnGHWNDQNRPPDDWWVWnLNRQÀLNWPHGJUXQGYDWWHQWlNW
Utbyggnadsområdet innebär en naturlig utveckling av Simrishamn, den
JHRJUD¿VNDDYJUlQVQLQJHQlUJMRUGXWLIUnQVWDGHQVVWUXNWXU8WE\JJQDG
av området ska göras så att stadsmässiga framsidor mot Christian IVs
väg skapas.

11

Utbyggnadsområdet innebär att mark för verksamhetsområde avsätts
vilket förutsätter ianspråkstagande av jordbruksmark /betesmark,
YLONHWVWnULNRQÀLNWPHG de skånska utmaningarna ”Hushållning med
Skånes mark- och vattenresurser och Skydd av Skånes natur- och
kulturvärden”.

15

Utbyggnadsområdet förutsätter ianspråkstagande av grönytor som
ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och turism, ri kustzon.
Allmännhetens rörlighet i området ska säkerställas med stråk och
JU|Q\WRULJHQRPI|UHVODJHWEHE\JJHOVHRPUnGH,QlUKHWHQ¿QQVVWRU
DUHDOWlWRUWVQlUDUHNUHDWLRQVRPUnGHQ0LQGUH¿FNSDUNHURFKJU|QRPråde kommer att ingå i utbyggnadsområdet.

8WE\JJQDGVRPUnGHYHUNVDPKHWVlQGDPnl
8WUHGQLQJVRPUnGH
)|UHVODJHWMlUQYlJVUHVHUYDWI|UGXEEHOVSnU
)|UHVODJHWXWE\JJQDGVRPUnGHJRGVWHUPLQDOMlUQYlJI|U
RPODVWVQLQJ
)|UHVODJHQYlJRPE\JJQDGWLOOYlJ
2PUnGHPHGK|JDQDWXUYlUGHQ
RI Friluftsliv (kustlinjen)
RI Turism och rörligt friluftsliv
RI Naturvård
RI Kustzon
6WUDQGVN\GG
/DQGVNDSVELOGVVN\GG
Lst kommenterar inte dessa områden då de ligger utanför
planförslagets tidshorisont.
(TILLÄGG ANTAGANDEHANDLING 20150818)

16

KONSEKVENSER OCH GENOMFÖRANDE,
UTBYGGNADS- OCH UTREDNINGSOMRÅDEN
1

2

3

6a
6b

Utbyggnadsområdet förutsätter ianspråkstagande av grönytor som
ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och turism, ri kustzon.
Allmännhetens rörlighet i området ska säkerställas med stråk och
grönytor igenom föreslaget bebyggelseområde. Förtätning inom staden är en nödvändighet för att kunna skapa ett hållbart samhälle med
JRGVHUYLFHVNRODRFKRPVRUJRFKJRGDNROOHNWLYWUD¿NI|UELQGHOVHU
,QlUKHWHQ¿QQVVWRUDUHDOWlWRUWVQlUDUHNUHDWLRQVRPUnGHQ0LQGUH
¿FNSDUNHURFKJU|QRPUnGHQNRPPHUDWWLQJnLXWE\JJQDGVRPUnGHW

17

Utbyggnadsområdet innebär en god förtätning i centrum med stadsmässig bebyggelse. Förslaget bedöms inte påverka riksintressena
för rörligt friluftsliv och turism, ri kustzon negativt.
Allmänhetens rörlighet runt om kvarteret kommer att kvarstå.
Utbyggnadsområdet förutsätter ianspråkstagande av grönytor som
ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och turism, ri kustzon.
Allmännhetens rörlighet i området ska säkerställas med stråk och
JU|Q\WRULJHQRPI|UHVODJHWEHE\JJHOVHRPUnGH0LQGUH¿FNSDUNHURFK
grönområden kommer att ingå i utbyggnadsområdet.
8WYHFNOLQJVI|UVODJHWLQQHElUDWWHQGHODYEH¿QWOLJWERVWDGVRPUnGH
förtätas inom angivet område. Gränserna kommer att studeras vidare i
det fortsatta planarbetet. Förtätningen förutsätter ianspråkstagande av
grönytor. En del av angivet område ligger inom riksintresse för rörligt
friluftsliv och turism, ri kustzon. Allmänhetens rörlighet i området ska
säkerställas med stråk och större sammanhängande grönytor.
3DUDOOHOOWDYVHVNYDOLWHWHQSnEH¿QWOLJDJU|Q\WRUI|UElWWUDV

Utbyggnadsområdet förutsätter ianspråkstagande av jordbruksmark
YLONHWVWnULNRQÀLNWPHG de skånska utmaningarna ”Hushållning med
Skånes mark- och vattenresurser och Skydd av Skånes natur- och
kulturvärden”. Utbyggnadsområdet innebär en naturlig utveckling av
6LPULVKDPQGHQJHRJUD¿VNDDYJUlQVQLQJHQlUJMRUGXWLIUnQVWDGHQV
struktur och skulle kunna utgöra en naturlig avgränsning mot väst.

Utbyggnadsområdet innebär att mark för verksamhetsområde avsätts
som förutsätter ianspråkstagande av jordbruksmark vilket står i konÀLNWPHG de skånska utmaningarna ”Hushållning med Skånes markoch vattenresurser och Skydd av Skånes natur- och kulturvärden”.
2PUnGHWVWnULNRQÀLNWPHGJUXQGYDWWHQWlNW

KONSEKVENSER OCH GENOMFÖRANDE,
ÖVRIGA OMRÅDEN

A

B

Förslag på förlängning av det tätortsnära rekreationsstråket vid
Åbackarna förutsätter ianspråkstagande av jordbruksmark, vilket står
LNRQÀLNWPHGGHskånska utmaningarna ”Hushållning med Skånes
mark- och vattenresurser men utvecklingen gynnar den skånska
utmaningen Skydd av Skånes natur- och kulturvärden genom att naturvärdena stärks.
Avser endast utredningsområde för markreservat för förbifart Simrishamn/Transportväg för farligt gods. I kapitlets ställningstagande nedDQDQJHVDWWHQnWJlUGVYDOVWXGLHXWI|UVLVDPDUEHWHPHG7UD¿NYHUNHW
för att kunna bedöma vägdragningens lämplighet.
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3.
RISKER & KONFLIKTER

KONSEKVENSKARTA

RISKBEDÖMNING
UTBYGGNADS- OCH UTREDNINGSOMRÅDEN

FÖRKLARINGAR
8WE\JJQDGVRPUnGHERVWDGVlQGDPnO
8WE\JJQDGVRPUnGHYHUNVDPKHWVlQGDPnO

1

8WUHGQLQJVRPUnGH 
)|UHVODJHWMlUQYlJVUHVHUYDWI|UGXEEHOVSnU

Översvämningsrisk. I delar av hamnområdet i Simrishamn föreligger risk för
översvämning. Även vägen och några byggnader i området där Hamngatan
byter namn till Strandvägen hotas av översvämning i ett framtida klimat. I norra
koloniområdet samt de yttre delarna av Strandbadsvägen kommer det bli risk
för översvämning. VA-ledningen som löper längs stranden utanför Tommarpsån hotas av erosion.

)|UHVODJHWXWE\JJQDGVRPUnGHJRGVWHUPLQDOMlUQYlJI|U
RPODVWVQLQJ

3

Risk för förorenad mark.

)|UHVODJHQYlJRPE\JJQDGWLOOYlJ

4

.RQÀLNWPHOODQWUDQVSRUWDYIDUOLJWJRGVRFKI|UHVODJHQXWE\JJQDGLVWDGVNlUnan.

Transportled farligt gods
Vattendrag /Tommarpsån)

14

Utredningsområde för stadsutveckling baseras på att bensinmackarna på sikt
À\WWDVXWXUWlWRUWHQRFKPDUNHQEHE\JJVPHGERVWlGHUEODQGDGHYHUNVDPKHWHU,GDJVWnURPUnGHWLNRQÀLNWPHGEHQVLQVWDWLRQHURFKWUD¿NOHGI|UIDUOLJW
gods.

Vattenskyddsområde

11
Vattenskyddsområde utredningsområde

Utdikad mark (båtnadsområde).

16

Delvis kulverterat vattendrag (dikningsföretag)
VA-infrastruktur inom riskområde för översvämning

17

Beräknad kustlinje år 2100

Utredningsområde för markreservat för förbifart Simrishamn/Transportväg för
farligt gods. En ny vägdragning skulle ha positiva effekter på säkerheten i staden eftersom olycksrisken skulle minska när transporter med farligt gods leds
utanför tätorten.
.RQÀLNWPHOODQXWUHGQLQJVRPUnGHRFKYDWWHQVN\GGVRPUnGH

RISKBEDÖMNING
ÖVRIGA KONFLIKTOMRÅDEN

Lågt liggande byggnad/översvämningsrisk

Pågående erosion

([SORDWHULQJDYRPUnGHWWDUMRUGEUXNVPDUNLDQVSUnNYLONHWVWnULNRQÀLNWPHG
den skånska utmaningen ”Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser”.

A

.RQÀLNWPHOODQYHUNVDPKHWHU,QGXVWULHURFKODQGQLQJVKDPQI|U
\UNHV¿VNHWVDPWXWYHFNOLQJDYQ\DERVWlGHU9HUNVDPKHWHUQDLKDPQHQNDQ
innebära att människors hälsa och säkerhet i staden riskeras.

B

.RQÀLNWPHOODQGULFNVYDWWHQI|UV|UMQLQJRFKXWYHFNOLQJDYLQGXVWULRPUnGH
stickspår för godsomlastning från järnväg

C

Klimatförändringar i form av förhöjda vattenstånd, ökade regnmängder mm.
(möjligheten at skapa ett översvämningsområde längs Tommarpsån bör
undersökas). Tommarpsån och dikningsföretag medför ökade risker för översvämning från inlandet.

D

.RQÀLNWPHOODQWUDQVSRUWDYIDUOLJWJRGVRFKEH¿QWOLJEHE\JJHOVHLVWDGVNlUQDQ

Byggnad utsatt för erosionsrisk
Risk för elektromagnetisk strålning
Lst kommenterar inte dessa områden då de ligger
utanför planförslagets tidshorisont.
(TILLÄGG ANTAGANDEHANDLING 20150818)

VERKSAMHETSOMRÅDEN, RISKER
Tillståndspliktiga verksamheter ger riskscenarion

E
D*LIWLJDJDVHU
initialt riskområde 100 m
riskområde wcs (worst case scenario) 3000 m
E%UDQGIDUOLJDJDVHU
initialt riskområde 50 m
riskområde wcs (worst case scenario) 1000 m

F

Längs med stranden i Simrislund går en VA-ledning parallellt med strandlinjen
som är hotad av erosion.
Beräknad framtida kustlinje 2100 ligger mycket nära campingområdet. TobiVYLNVVWUDQGHQlUXWVDWWI|UHURVLRQVWUDQGOLQMHQEHUlNDQVÀ\WWDVPLQQnW
land om inga åtgärder vidtas.

F%UDQGIDUOLJDYlWVNRU
initialt riskområde 50 m
riskområde wcs (worst case scenario) 100 m

Förorenad mark/ risk för förorenad mark, Vipan 2
sanerad.
%ULVWHQSnGULFNVYDWWHQVWnULGDJVOlJHWLNRQÀLNWPHG
utveckling av industriområde/stickspår för godsterminal för
järnväg samt exploatering mot väster.
*HQRPIDUWVOHGHQXSSOHYVVRPHQRDWWUDNWLYRFKWUD¿NIDUOLJ
YlJGlUULVNI|UK|JDEXOOHUQLYnHU¿QQV

SKYDDSAVSTÅND
9LQGNUDIWYHUN
Bullerskyddsavstånd 40 dBA (300 m)
5HQLQJVYHUN
Skyddsavstånd 1000 m
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KONSEKVENSBESKRIVNING
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att ingen ny bostadsbebyggelse
I|UHVOnV)|U6LPULVLQQHElUGHWWDDWWRUWHQKDUP|MOLJKHWDWWYl[DHQOLJWDQJLYHQSODQUHVHUYVRPP|MOLJJ|UXWE\JJQDGI|UERVWlGHUYDUDYYLOORUNHGMHKXV
36 lägenheter, 63 lägenheter med inriktning mot tryggKHWVERHQGHRFKOlJHQKHWHULVlUVNLOWERHQGH6DPW
ha kvartersmark för industri/verksamheter.

Utbyggnadsförslaget
- en beskrivning av den påverkan som kan
antas uppkomma avseende på:

GHQ 0LQGUH ¿FNSDUNHU RFK JU|QRPUnGHQ NRPPHU DWW
ingå i utbyggnadsområdet.
8WE\JJQDGVRPUnGHDRFKELQQHElUDWWHQGHODYEH¿QWOLJW ERVWDGVRPUnGH I|UWlWDV LQRP DQJLYHW RPUnGH
*UlQVHUQD NRPPHU DWW VWXGHUDV YLGDUH L GHW IRUWVDWWD
SODQDUEHWHW )|UWlWQLQJHQ I|UXWVlWWHU LDQVSUnNVWDJDQde av grönytor. En del av angivet område ligger inom
riksintresse för rörligt friluftsliv och turism, ri kustzon.
Allmänhetens rörlighet i området ska säkerställas med
stråk och större sammanhängande grönytor. Parallellt
DYVHVNYDOLWHWHQSnEH¿QWOLJDJU|Q\WRUI|UElWWUDV
8WE\JJQDGVI|UVODJHQEHG|PVLQWHSnYHUNDULNVLQWUHVVHvärdena negativt förutsatt att allmännhetens rörlighet i
området säkerställas med stråk och grönytor, samt att ny
bebyggelse anpassas till kulturmiljön. Planförslaget har
en positiv effekt på riksintresset eftersom tillgängligheten utmed kusten förbättras och planförslaget utgörs av
ny beyggelse i anslutning till den samlade bebyggelsen
i tätorten och ligger inte spridd i landskapet.

5LQDWXUYnUGNDS0%
8WUHGQLQJVI|UVODJI|UI|UELIDUW6LPULVKDPQOLJJHULQRP
ULNVLQWUHVVHRPUnGHI|UQDWXUYnUGRPUnGHXWPHGNXVWHQ
IUnQ6WHQVKXYXG9LN6LPULVKDPQ1

.XOWXUPLOM|EHE\JJHOVHRFKIRUQOlPQLQJDU

9lJI|UVODJHWVVWUlFNQLQJVWnULNRQÀLNWPHGULNVLQWUHVseområdet, ett genomförande av vägen bedöms utgöra
påtaglig skada på riksintresset.

*MXWHULSODQLQRPXWE\JJQDGVRPUnGHOLJJHULQRPULNsintresseområdet för kulturmiljö, ny bebyggelse i området kan komma att påverka riksintressevärdena negativt om den inte anpassas till områdets karaktär. Ett
ianspråkstagande av marken innebär att en yta med historik och värde som öppen plats försvinner.

5LNXVW]RQRFKULWXULVPRFKU|UOLJWIULOXIWVOLY
NDS0%
8WE\JJQDGVRPUnGHQDLGHQ|VWUDGHOHQDYVWDGHQRPfattas av riksintresse för kustzon, samt turism och rörligt
IULOXIWVOLY5LNVLQWUHVVHRPUnGHWVWUlFNHUVLJIUnQgUQDhusen till Åhus. I området ska turismen och det rörliga
friluftslivet särskilt beaktas. Riksintresset består bland
annat av närheten till både hav och kulturhistorisk beE\JJHOVHPLOM|VnYlOVRPEDG¿VNHRFKP|MOLJKHWHQDWW
röra sig längs havet i långa obrutna sträckor.
8WYHFNOLQJDY6M|IDUWVVWUnNHW - EHU|UULNVLQWUHVVHI|U
U|UOLJWIULOXIWVOLYRFKWXULVPULIULOXIWVOLY NXVWOLQMHQ UL
NXVW]RQ8WYHFNOLQJDYVWUnNHWV\IWDUWLOODWWVWlUNDDOOmänhetens tillgänglighet till platsen som bedöms förbättras med förslaget.
8WE\JJQDGVRPUnGH  I|U NY9lGXUHQ LQQHElU HQ JRG
I|UWlWQLQJLFHQWUXPPHGVWDGVPlVVLJEHE\JJHOVH)|Uslaget bedöms inte påverka riksintressena för rörligt
friluftsliv och turism eller kustzon negativt, eftersom
allmänhetens rörlighet runt om kvarteret kommer att
kvarstå.
8WE\JJQDGVRPUnGH  I|U NY /DVDUHWWHW RFK *MXWHULSODQ VDPW I|U 6NDQVHQ RFK 6|GUD SODQWHULQJHQ  RFK
- I|UXWVlWWHULDQVSUnNVWDJDQGHDYJU|Q\WRUVRPOLJger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och turism, ri
NXVW]RQ)|UWlWQLQJLQRPVWDGHQlUHQQ|GYlQGLJKHWI|U
att kunna skapa ett hållbart samhälle med god service,
VNRODRFKRPVRUJRFKJRGDNROOHNWLYWUD¿NI|UELQGHOVHU
,QlUKHWHQ¿QQVVWRUDUHDOWlWRUWVQlUDUHNUHDWLRQVRPUn-
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8WE\JJQDGVRPUnGHRFK-EHU|UULNVLQWUHVVHI|U
NXOWXUPLOM|HQOLJWNDS0%

Område 2 utgörs av en rivningstomt i centrala Simrishamn, ett återuppbyggande av ett bostadskvarter kan
gynna stadsmässigheten och riksintresset.
Samtliga utbyggnadsområden, förutom verksamhetsområdet i väster, ligger inom särskilt värdefull kulturmiljö enligt regionala kulturmiljöprogrammet. Om ny
bebyggelse utformas utan att anpassas till ortens strukWXU¿QQVULVNDWWRUWHQVNXOWXUPLOM|YlUGHQVNDGDV
Områdena berörs antingen av kulturmiljöstråk för
6NnQHOLQMHQHOOHUDYNXOWXUPLOM|VWUnNI|UYlJHOOHUDY
0DOP|6LPULVKDPQV -lUQYlJ SODQI|UVODJHW EHG|PV
inte påverka dessa värden negativt.
Ett ianspråkstagande av utredningsområde för Södra
NRORQLRPUnGHW  LQQHElUI|UOXVWDYNRORQLRPUnGHW
som kulturmiljö och som social mötesplats.
8WE\JJQDGVRPUnGHI|U6NDQVHQVYHUNVDPKHWVRPUnGH
- RPIDWWDUUHJLVWUHUDGIRUQOlPQLQJLGHQV\G|VWUD
delen av området. Respektavstånd mellan ny bebyggelse och fornlämningen ska hållas.
8WUHGQLQJVRPUnGH  RFK XWE\JJQDGVRPUnGH  EHrör ett registrerat fornlämningsområde som utgörs av
6LPULVKDPQV E\WRPW )RUQOlPQLQJVRPUnGHW VNDGDV
RPLQJUHSSJ|UVLPDUNHQ8WE\JJQDGNUlYHUWLOOVWnQG
av Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, vid planläggning
krävs också samråd med Länsstyrelsen huruvida behov av arkeologisk utredning föreligger.

KAP 3 / BEBYGGELSEUTVECKLING & MARKANVÄNDNING

Ett genomförande av utredningsområde 16 för markUHVHUYDW I|U I|UELIDUW 6LPULVKDPQ VWnU L NRQÀLNW PHG
EH¿QWOLJDIRUQOlPQLQJVPLOM|HU
Ställningstagande om bygglovsplikt för värdefulla bebyggelsemiljöer ökar möjligheterna att skydda, bibehålla och utveckla dessa.
%HIRONQLQJ
8WE\JJQDGVI|UVODJHWP|MOLJJ|UHQEHIRONQLQJV|NQLQJ
L6LPULVKDPQPHGERVWlGHUYDUDYFD
HQERVWDGVKXVRFKOlJHQKHWHUVDPWKDLQdustrimark. En utveckling av kommunens huvudort
gynnar underlaget för service, skola och arbetsplatser.
%HIRONQLQJHQ J\QQDV DY DWW ÀHU nUHWUXQWERHQGH WLOONRPPHUVnDWWXQGHUODJ¿QQVI|UUHVWDXUDQJVHUYLFH
och kulturutbud året om.
%LRORJLVNPnQJIDOGGMXUOLYYl[WOLY
)|UWlWQLQJJHQRPDWWSDUNPDUNWDVLDQVSUnNLRPUnGH
1 och 3 innebär att parkytor minskas.
Dessa utgörs dock inte av värdefulla biotoper för djurOLYHW HOOHU IDXQDQ *MXWHULSODQ XWJ|UV DY HQ |SSHQ
klippt gräsyta liksom Sjöfartsstråket som används av
betande gäss. Planförslaget innebär att andelen gräsytor minskas inom Sjöfartsstråket för att möjliggöra
uppförande av båthus etc. öppna gräsytor kommer
GRFN DWW NYDUVWn 8WE\JJQDGVRPUnGH - YLG 6LPULV
innebär att betesmark tas i anspråk, vilket innebär att
andelen naturmark minskas.
)|UVODJSnI|UOlQJQLQJDYGHWWlWRUWVQlUDUHNUHDWLRQVstråket vid Åbackarna kommer att få positiv inverkan
på djurliv och fauna.
Om förbifart Simrishamn förverkligas i utpekad
VWUlFNQLQJ¿QQVULVNI|USnWDJOLJVNDGDSnQDWXUYlUGHQD9lJGUDJQLQJHQVWnULNRQÀLNPHG1DWXUDRPUnGH DUWRFKKDELWDWGLUHNWLYHW6&,6$& QDWXUUHVHUvat och berör område med höga naturvärden.
0lQQLVNRUVKlOVD
9lJ  XWJ|U WUD¿NOHG I|U IDUOLJW JRGV YLONHW LQQHElU
risk för olyckor med farligt gods i vägens närområde.
8WE\JJQDGVRPUnGHSnYHUNDVDYYHUNVDPKHWHUVRP
vid olycka utgör risk för människors hälsa och säkerKHWIU\VKXVHQLQQHKDUDPPRQLDNYLONHWYLGHQH[SORsion i värsta fall kan ge upphov till giftiga gaser som
NDQSnYHUNDVWDGHQLQRPNP,QRPRPUnGH¿QQV
I|URUHQDGPDUNRFKULVNDWWÀHUI|URUHQLQJDUNDQSnWUlIIDV 8WYHFNOLQJ DY ERVWlGHU L RPUnGHW NDQ NRPPD DWW VWn L NRQÀLNW PHG ULNVLQWUHVVHW I|U ¿VNHW VRP
landningshamn. Om bostadsbebyggelse kommer för
nära hamnen kan hamnverksamhetens framtida miljötillstånd inskränkas genom att nivån för tillåten störningsnivå minskas, för att undvika detta planeras för
rspektavstånd samt icke-störande verksamhetsområde närmst hamnens verksamhetsområde.
.OLPDWIDNWRUHU
Översvämningsrisk:
I delar av hamnområdet i Simrishamn föreligger risk

för översvämning. Även vägen och några byggnader
inom området där Hamngatan byter namn till Strandvägen hotas av översvämning i ett framtida klimat. I
norra koloniområdet samt de yttre delarna av Strandbadsvägen bedöms det kunna uppstå risk för översvämning. Va-ledningen som löper längs stranden
utanför Tommarpsån hotas av erosion. Campingområdet ligger intill kustlinje som är utsatt för erosion,
beräknad framtida kustlinje 2100 ligger mycket nära
campingområdet. Strandlinjen i Tobisviken beräknas
NXQQD I|UÀ\WWDV XSS WLOO  P LQnW ODQG Sn JUXQG DY
erosionen, om inga åtgärder för att förhindra erosionen vidtas. Även längs med stranden i Simrislund går
en va-ledning parallellt med strandlinjen som hotas av
framtida erosion.

SAMMANFATTNING AV
KONSEKVENSKARTA 1,2 & 3

Område för område:
UTBYGGNADSOMRÅDE

UTBYGGNADSOMRÅDE

BOSTÄDER

VERKSAMHETER

(XURSDQRPUnGHW

1

Halva utbyggnadsområde 1 ligger inom riskområde
för översvämning.
Tommarpsån och dikningsföretag medför ökade risker
för översvämning från inlandet.

Ri kustzon
Ri turism och rörligt friluftsliv
Ri kulturmiljö

6M|IDUWVVWUnNHW+DPQSODQ%RUQKROPV-

8J

Kulturmiljöstråk (Skånelinjen)
Särskilt värdefull kulturmiljö (regionala k.)
Översvämningsrisk

Ri kulturmiljö
Kulturmiljöstråk (Skånelinjen)
Särskilt värdefull kulturmiljö (regionala k.)

0DUNYDWWHQOXIW
Statusklassing på vattenkvaliteten:
Kustvatten söder om hamninloppet utgör i dagsläget
måttlig ekologisk status samt otillfredsställande ekologisk status norr om hamninloppet. Kustvattnet uppnår ej god kemisk status. Kustvattnet löper risk att god
HNRORJLVNRFKNHPLVNVWDWXVLQWHXSSQnVWLOOHOOHU
2021.
Tommarpsån utgör måttlig ekologisk status och uppnår inte kemisk god status. Ån löper risk att god ekoORJLVNRFKNHPLVNVWDWXVLQWHXSSQnVRFK
YDWWHQP\QGLJKHWHQ 
*UXQGYDWWQHWV VWDWXV  lU RNODVVDG *UXQGYDWWQHW
bedöms inte uppnå god kemisk status 2021. Den kvantitativa statusen bedöms dock som god 2021.
Risk för försämrad vattenkvalitet:
Risk för försämrad vattenkvalitet bedöms som relativt
stor då föreslagen bebyggelseutveckling kan komma
att påverka grundvattenkvaliteten genom att verksamma dricksvattentäkter ligger i anslutning till utbyggnadsområdena, men kan även komma att påverka
Tommarpåns i utkanten av orten.
2PUnGHRFK-NDQNRPPDDWWVWnLNRQÀLNWPHG
framtida vattenskyddsområde för grundvattentäkt. Ett
JHQRPI|UDQGH DY )|UELIDUW 6LPULVKDPQ LQRP XWUHGQLQJVRPUnGHI|UYlJUHVHUYDW  VWnULNRQÀLNWPHG
vattenborror för grundvattentäkt.

Översvämningsrisk

2

.Y9lGXUHQ
Ri kustzon
Ri turism och rörligt friluftsliv
Ri kulturmiljö
Kulturmiljöstråk (Skånelinjen, MSJ)
Särskilt värdefull kulturmiljö (regionala k.)

3

6WDWLRQVRPUnGHWRFKNY6NDQVHQ
Ri kustzon
Ri turism och rörligt friluftsliv
Kulturmiljöstråk (Skånelinjen, MSJ)
Särskilt värdefull kulturmiljö (regionala k.)
Förorenad mark
Avstånd till störande verksamheter
5L-lUQYlJSHUVRQWUD¿N

9HUNVDPKHWVWRPWL6LPULVOXQG

9J

8WE\JJQDGVI|UVODJHQ LQQHElU HQ QDWXUOLJ XWYHFNOLQJ
DY 6LPULVKDPQ GHQ JHRJUD¿VND DYJUlQVQLQJHQ lU
gjord utifrån stadens struktur och utgör en naturlig avJUlQVQLQJ PRW YlVW )|U DWW JH WlWRUWHQ P|MOLJKHW DWW
Yl[DRFKPHGI|UXWVlWWQLQJXWLIUnQEH¿QWOLJLQIUDVWUXNtur på orten föreslås bebyggelseutveckling prioriteras
LDQJLYQDRPUnGHQIUDPI|UMRUGEUXNVPDUN)|UVODJSn
förlängning av det tätortsnära rekreationsstråket vid
Åbackarna gynnar den skånska utmaningen Skydd av
Skånes natur- och kulturvärden genom att naturvärdena stärks.

Jordbruksmark / betesmark

Riskavstånd till verksamheter
Fornlämning

UTREDNINGSOMRÅDE

VERKSAMHETER

13

6MXNKXVRPUnGHWVWDGVXWYHFNOLQJYLG6LPULVYlJHQ
Riskavstånd till verksamheter

14

)|UWlWQLQJFHQWUXP
Kulturmiljöstråk (väg 9)
Särskilt värdefull kulturmiljö (regionala k.)

gVWHUOHQJ\PQDVLHWRFK%DFNJDWDQ

5

Särskilt värdefull kulturmiljö (regionala k.)
Avstånd till utredningsområde förbifart för
farligt gods

Buller
7UD¿NOHGIDUOLJWJRGV

6ab

)|UWlWQLQJL6LPULVOXQG
Ri kustzon (delvis)
Ri turism och rörligt friluftsliv (delvis)

Avstånd till bensinstationer

15

Kulturmiljöstråk (Skånelinjen)
Särskilt värdefull kulturmiljö (regionala k.)
Grönytor

7

*U|VWRUS
Förorenad mark

6|GUDNRORQLRPUnGHW
Ri kustzon
Ri turism och rörligt friluftsliv
Kulturmiljöstråk (Skånelinjen, MSJ)
Särskilt värdefull kulturmiljö (regionala k.)
Koloniområde som kulturmiljö

16a

%RVWlGHULYlVW
Särskilt värdefull kulturmiljö (regionala k.)
Avstånd till utredningsområde förbifart för
farligt gods
0DUNUHVHUYDWYlJ

16b

Natura2000-område (art- och habitatdirektivet SCI/SAC)
Naturreservat
Värdefullt naturområde
Jordbruksmark
Fornlämningar

/DQGVNDS
)|UXWVDWWDWWNRPSOHWWHUDQGHEHE\JJHOVHWLOONRPPHUL
enlighet med stadens bebyggelseskala bedöms landVNDSVELOGHQLQWHSnYHUNDVQHJDWLYW8WE\JJQDGVRPUndena utgörs av förtätning i anslutningen till den samlade bebyggelsen och bedöms inte ändra ortens silhuett.

vatten-

6NDQVHQ

12J

Kulturmiljöstråk (Skånelinjen, väg 9)
Särskilt värdefull kulturmiljö (regionala k.)
Buller
7UD¿NOHGIDUOLJWJRGV

,9VYlJ
Utredning om framtida
skyddsområde pågår
9HUNVDPKHWHUPRW6LPULV

11J

)|UWlWQLQJYLG.ULVWLDQVWDGVYlJHQ

4

Angränsar till bostäder
9HUNVDPKHWHUXWPHG&KULVWLDQ

10J

+XVKnOOQLQJ
8WE\JJQDGVRPUnGHQD-RFK-I|UYHUNVDPKHWHUL
den västra delen av staden och utredningsområde 16
RFK  VDPW XWYLGJQLQJ DY QDWXURPUnGHW cEDFNDUQD
förutsätter ianspråkstagande av jordbruksmark vilket
VWnU L NRQÀLNW PHG  GH VNnQVND XWPDQLQJDUQD ´+XVhållning med Skånes mark- och vattenresurser och
6N\GGDY6NnQHVQDWXURFKNXOWXUYlUGHQ´

NDMHQRFK6|GUDNDMHQ
Ri kustzon
Ri turism och rörligt friluftsliv

Grundvattentäkt
,QGXVWUL

17

Utredning om framtida vattenskyddsområde pågår
Jordbruksmark

CENTRUM SIMRISHAMN
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)|UKnOODQGHWPHOODQROLNDPLOM|DVSHNWHU
Vid avvägning mellan riksintresse för kustzon / riksintresse för turism och rörligt friluftsliv i förhållande
till jordbruksmark i dessa områden, väger riksintressena tyngre än jordbruket som ändamål. I enlighet
PHGEHVWlPPHOVHUQDLNDSPLOM|EDONHQKLQGUDU
dock inte dessa riksintressena tätortsutbyggnad.
Vid tätortsutbyggnad inom riksintresseområdena ska
åtgärder som förbättrar tillgängligheten för friluftsOLYHW SULRULWHUDV L HQOLJKHW PHG ULNVLQWUHVVHQD  NDS
PLOM|EDONHQ 
9LGDYYlJQLQJPHOODQH[SORDWHULQJDYMRUGEUXNVPDUN
och möjligheten att utveckla centralorten Simrishamn,
ska komplettering och utveckling av orten prioriteras
för att säkerställa underlaget för dess framtida service
och samhällsfunktion.
8WE\JJQDGVRPUnGHEHG|PVVWnLNRQÀLNWPHGULNVLQWUHVVHRPUnGHQD I|U IULOXIWVOLY RFK NXOWXUPLOM| gYriga utbyggnadsförslag bedöms inte påverka riksLQWUHVVHRPUnGHQDDQJLYQDLNDS0%RFKNDS
miljöbalken negativt.
%HE\JJHOVHVWUDWHJLQLQQHElUDWWVSULGGEHE\JJHOVHSn
landsbygden undviks vilket, gynnar b.la. riksintresset
för kustzonen och jordbrukslandskapet.

Förebyggande åtgärder
- för att förebygga, hindra eller motverka
betydande negativ miljöpåverkan:
)|UHVODJQDXWE\JJQDGVRPUnGHQI|OMHUEHE\JJHOVHstrategin vilken syftar till att stärka Simrishamn som
huvudort och förtäta basorterna istället för att sprida
bebyggelse på landsbygden. Detta bedöms motverka
EHW\GDQGHQHJDWLYPLOM|SnYHUNDQ)|UWlWQLQJLQRP
staden och basorterna är en nödvändighet för att
kunna skapa ett hållbart samhälle med god service,
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VNRODRFKRPVRUJRFKJRGDNROOHNWLYWUD¿NI|UELQGHOVHU)|UDWWI|UWlWDRUWHQ6LPULVKDPQEHK|YHUEH¿QWOLJDJU|Q\WRUWDVLDQVSUnN*HQRPDWWI|UW\GOLJDVWUnN
XWYHFNOD¿FNSDUNHURFKWlWRUWVQlUDUHNUHDWLRQVVWUnN
kompenseras för detta.

b. Dagvattenpolicy följs, omhändertagande av dagvatten ska i första hand lösas på fastigheten och i andra hand kopplas på det kommunala va-nätet. Ny dagvattenavledning ska inte belasta dikningsföretag eller
vattendrag.

Avgränsning av värdefull bebyggelsemiljö har gjorts
och ställningstagande om bygglovsplikt inom detta
område har tagits, för att förhindra förvanskning.

c. %\JJQDWLRQ LQRP GLNQLQJVI|UHWDJ XQGYLNV WLOOK|rande båtnadsområde och inom vattenskyddsområde
tillåts inte utan att särskilda åtgärder vidtas.

)|U DOO EHE\JJHOVH Q\E\JJQDG WLOOE\JJQDG I|UWlWQLQJ  VND YDUVDPKHWVNUDYHW L SODQ RFK E\JJODJHQ
XSSI\OODV YLONHW LQQHElU DWW EHE\JJHOVHQV ´VlUDUW´
RFK´NDUDNWlUVGUDJ´VNDWDVWLOOYDUDYLGlQGULQJHOOHU
XQGHUKnOO3ODQRFKE\JJODJHQJlOOHUDOOWLGEnGHH[teriört och interiört, även om åtgärderna inte kräver
E\JJORY)DVWLJKHWVlJDUHQHOOHUE\JJKHUUHQlUDQVYDrig för att lagen följs.

d. 9DWWHQYnUGVLQVDWVHU )|UHWUlGH JHV I|U XWE\JJQDG DY RPUnGHQ I|U À|GHVXWMlPQDQGH QDWXUDOLVHrande eller återskapande åtgärder i vattendragens
avrinningsområden.

Med hänsyn till riksintressena för friluftsliv och kustzon, ska vid genomförandet av utbyggnadsområdena
tillgängligheten i området förbättras så att möjlighet
WLOO NRSSOLQJ I|U GHW U|UOLJD IULOXIWVOLYHW ¿QQV XWPHG
kusten. Allmän platsmark med stråk bör säkerställas.
Vid ny planläggning behövs ställningstagande huruvida arkeologisk utredning behövs, detta görs i planprocessen genom tidigt samråd med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet.
8WUHGQLQJVI|UVODJRFKORNDOLVHULQJI|UI|UELIDUW6LPrishamn/Transportväg för farligt gods ska utredas
JHQRP nWJlUGVYDOVWXGLH L VDPDUEHWH PHG 7UD¿NYHUket för att kunna bedöma vägens nödvändighet och
lämplighet.
Inför planläggning ska följande hänsynsregler följs
för att minska riskerna för negativ påverkan av
vattenkvaliteten:
a.%HE\JJHOVHVWUDWHJLQI|OMVGlUXWE\JJQDGVNHUSDUDOlellt med va utbyggnad. Enskilda avlopp inom verksamhetsområdet för va tillåts inte vid nybyggnation.
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Uppföljning
*HQRPI|UDQGHWDYGHI|UHE\JJDQGHnWJlUGHUQDVNHUL
kommande bygglovs- och planprocesser, samt genom
naturvårdsinsatser. Hänsynsregler för vatten och avORSSVNDI|OMDV VHI|UVODJVDYVQLWWHWVDPWRYDQ 
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Simrishamn
Ställningstaganden
1. Inom värdefull bebyggelsemiljö ska stor varsamhet iakttas
vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändringar så att
EH¿QWOLJDNDUDNWlUVGUDJELEHKnOOVRFKVN\GGDV
2. Ny bebyggelse anpassas efter centralortens bebyggelsestruktur och täthet. Bebyggelseriktlinjerna för tätortskaraktärer i Simrishamn ska följas.
3. Allmänna stråk och grönstruktur säkerställs i nya
bebyggelseområden.
4. Småskaligheten ska bevaras.

5. Riskutredning om lämplig lokalisering av godsterminal för
omlastning av gods från tåg och lastbil, där två förslag är
framtagna: Dels i Simrishamn intill järnvägsspåret som står i
NRQÀLNWPHG7RPPDUSVnQRFKGULFNVYDWWHQERUUDQGHOVYlVWUD
sidan om Gärsnäs längs järnvägsspåret.
% 6RPHQGHODYI|UHVODJHW$UNLWHNWXURFKNXOWXUPLOM|SURJUDPI|U6LPULVKDPQE|UHWWI|UYDOWQLQJV|YHUVNULGDQGHSURJUDPI|UVWDGVI|UQ\HOVHL6LPULVKDPQVVWDG
WDVIUDP

6. Dricksvattentäkten ges företräde om det visar sig att utredningsområdena och åtgärder som en ny godsterminal för
järnvägsgods, industriverksamhet, bostäder samt markreserv
Förbifart Simrishamn, inte kan sammanfalla med dricksvattentäkten och kommer att innebära påtaglig risk för att täkten
kontamineras.

6. Centralorten Simrishamn ska i första hand stärkas och
lagas inåt. Tillgängliga attraktiva mötesplatser och sammanhang ska skapas. Barriärer ska överbryggas, olika stadsdelar ska bindas samman. Stråk ska vara vackra, tydliga och
trygga. Nya och sammanhängande rekreationsstråk runt
och inom staden ska genomföras. Nya gestaltningsinsatser
NUlYV%H¿QWOLJDRFKQ\DJnQJRFKF\NHOYlJDULQRPVWDGHQ
ska ses över. Åtgärderna bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG, BEHOV, OCH FÖRSLAG

Prioriteringslista kopplat till budget för genomförande av
GHVVDP|WHVSODWVHUVWUnNRFKWUD¿NHWFVNDXSSUlWWDV

5. Grönstruktur ska användas för att strukturera stadens
offentliga rum.

PÅ LÖSNING AV KONFLIKTER
$)|UWUD¿NVLWXDWLRQHQL6LPULVKDPQLVDPDUEHWH
PHG7UD¿NYHUNHW
1. Åtgärdsplan med konsekvensbedömning utifrån fyrstegsSULQFLSHQI|UHVOnVRFKE|URPIDWWDWUD¿NVLWXDWLRQHQYLG$
korsningen Storgatan - Peder Mörcks väg - Yngve Östbergs
väg. B. korsningen Kristianstadsvägen - Yngve Östbergs väg
(cirkulationsplats respektive utvidgad korsning mm.)
2. Tidigare markreservat för Förbifart Simrishamn kvarstår,
åtgärdsvalsstudie ska göras för att bedöma miljöpåverkan,
EXOOHUVLWXDWLRQWUD¿NOHGI|UIDUOLJWJRGVPP
3. Kommunen ska verka för att Simrishamnsbanan blir verklighet. Bedömningen är att den kan komma till stånd först efter planperiodens bortre tidshorisont år 2030, varför den inte
konsekvensbeskrivs mer ingående i denna översiktsplan.
4. Mark reserveras för järnvägsområdet utmed hela Österlenbanan till en bredd av 30 m från spårets mittlinje. Ett större
markreservat, som utgör 100 m från spårets mitt, avsätts för
spårområdet mellan Tommarpsån och Christian IV:s väg, i
syfte att möjliggöra för en framtida godsterminal för av-/omlastning av järnvägsgods.

Bostadsbyggande intill södra koloniområdet står i möjlig
NRQÀLNWPHGNRORQLRPUnGHQVRPNXOWXUPLOM|'HWI|UHVOnVDWW
kulturmiljö ges företräde framför bostadsbyggande.
Stadens entréer ska stärkas och gestaltas så att de blir tydliga och attraktiva.
Industriområdenas gleshet bör ses över, storleken på nya
verksamhetsfastigheter bör ses över, i syfte att utnyttja marken effektivt, så att också stadsmässighet skapas.
&)|OMDQGHULVNXWUHGQLQJDUEHK|YHUJ|UDV
7. Hamnområdet: Riskutredning med konsekvensbeskrivning
för hamnverksamhetens påverkan på närliggande utbyggnadsområden föreslås.
)|UDWWXWUHGDKXUXYLGDGHWlUP|MOLJWDWWÀ\WWDWnJVWDWLRQVområdet västerut föreslås riskutredning och ekonomisk
utredning med konsekvensbeskrivning.
9. Högstadie- och gymnasieskolan: Riskutredning och ekonomisk utredning med konsekvensbeskrivning ska göras för
den framtida användningen av högstadie- och gymnasieskolan utifrån dess påverkan på stadsmiljön.
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TÄTORTSK AR AKTÄRER
& BEBYGGELSERIKTLINJER
I SIMRISHAMN

)|OMDQGHULNWOLQMHUJlOOHUI|UlQGULQJDULEH¿QWOLJEHbyggelse samt förtätningar med ny bebyggelse. Småskalighet, kontraster och variation ska vara kännetecknande för nya projekt i hela staden.
Ambitionen är att följande riktlinjer kommer att utgöra underlag för ett arkitektur- och kulturmiljöprogram.
Parallellt med detta tas ett Stadsmiljöprogram för Simrishamn fram.
Materialet ska läsas tillsammans med tidigare framtagna skrifter för staden med hänsyn till dokumentens
ålder och aktualitet idag.
%evaringsplan för stadskärnan i Simrishamn 1975,
Riktlinjer och anvisningar för uppförande av
takkupor och takfönster 1985, Simrishamn
inventering 1994, Om Simrishamns dörrar 1995,
Byggnadsminnen i Simrishamns kommun 1998.

5.

3.

3.
3.

1.

3.
2.
B.

A.

3.

C.

6.
C.

6.

4.

C.

5.

5.
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HISTORISK STADSKÄRNA
1800-TAL

TRÄDGÅRDSSTAD
7$/

FUNKTIONALISM
7$/

GRANNSKAP


REKORDÅREN


SMÅHUS
7$/

NYMODERNISM

2000-TAL

POSTMODERNISM
7$/
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CENTRUM SIMRISHAMN

1. GAMLA STADSKÄRNAN, OMRÅDE INOM
RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖ

.DUDNWlUVGUDJ
Riksintresset utgörs av småstadsmiljö med bevarat
PHGHOWLGDYlJQlWSUlJODWDYVM|IDUWRFK¿VNH6LPULVKDPQ
bevarar karaktären av genuin skånsk småstad, där
bebyggelsen till största delen präglas av 1800-talet men
där stadsplanen har bibehållit sin medeltida gestaltning.

5LNWOLQMHU
)|UWlWQLQJVNDVNHP\FNHWUHVWULNWLYW)|UlQGULQJDU
DYEH¿QWOLJEHE\JJHOVHLQRPRPUnGHWE|UVNH
med varsamhet och liksom ny bebyggelse ansluta
till lokal byggnadstradition vad gäller skala,
fasadutformning, materialval och färgsättning.
Stor restriktion inför förtätning av innergårdar.
*DWXUXPPHWVNDUDNWlURFKGHWPHGHOWLGDJDWXQlWHW
bör ej genomgå några större förändringar.

+898'.$5$.7b5(5,*$0/$67$1

A.

$6WRUJDWDQVKDQGHOVJnUGVPLOM|HU
)UnQFD VDPWlOGUH 9lOElUJDGHNULQJE\JJGD
handelsgårdar med magasinsbyggnader. Träportar mot
gatan, sadel- eller mansardtak. Påkostade och putsade
fasader mot gatan medan innergårdens fasader har en
HQNODUHXWIRUPQLQJPHGH[HPSHOYLVWHJHOHOOHUNRUVYLUNH
Det ska eftersträvas att gårdarna är allmänt tillgängliga
med verksamheter som inte ändrar deras karaktär.

%9lOElUJDGWDOVPLOM| ERUJDUPLOM|

Storgatans handelsgårdsmiljöer

B.

Handelsmanna-, hantverkare och skepparegårdar/KXV3nNRVWDGHGHWDOMHUVRPJHVLPVRFKSUR¿OHU
Putsade fasader i olika kulörer. Sadel- eller valmat
sadeltak med lertegel. Markerad sockel. Traditionell
DQYlQGQLQJDY´6LPULVKDPQVG|UUHQ´VRP
ursprungligen användes i skeppar- och borgarhus

Välbärgad 1800-tals miljö

&(QNODUHWDOVPLOM| DUEHWDUPLOM|
$UEHWDUHRFK¿VNDUHKXV/nJHQSODQVEHE\JJHOVHSXWVDGH
IDVDGHULYDULHUDQGHNXO|UHU3UR¿OHUDGWDNIRW6DGHOWDN
med lertegel. Några få hus har fortfarande skällningar
NDONDGHWHJHOIRJDU 7DNOXWQLQJRPNULQJJUDGHU

C.

Enklare 1800-tals miljö

'-lUQYlJVRFKVHNHOVVNLIWHVPLOM|
)UnQMlUQYlJVVHNHOVNLIWHVPLOM|
LQGXVWULDOLVP 7HJHOEHE\JJHOVHPHGI|QVWHUPHG
mitt- och tvärpost. Nytt i stadsbilden är byggnadernas
frontespis. Mönstermurning, detaljer i olika tegelnyanser.
3UR¿OHUDGWDNIRW7DNWlFNQLQJDYOHUWHJHOHOOHUEDQGSOnW

D.

Järnvägs- och sekelskiftesmiljö (industrialism)

(7UlGJnUGVVWDG
9lODUEHWDGHÀHUIDPLOMVKXVRFKYLOORUHQOLJW
WUlGJnUGVVWDGVLGHDO8WPHG5RVHQWRUJHWlU
bebyggelsen uppförd under mellankrigstiden
 PHGDQEHE\JJHOVHQPRW/LOOD
1RUUHJDWDQlUXSSI|UGRPNULQJ

E.

7UlGJnUGVVWDG PHOODQNULJVWLGHQVÀHUIDPLOMVKXVRFKYLOlamiljöer)
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2. FLERBOSTADSHUS 40-50-TAL OMRÅDET KRING YNGVE ÖSTBERGS VÄG- BACKGATAN

.DUDNWlUVGUDJ
)ULOLJJDQGHUHODWLYWVPDODÀHUERVWDGVKXVPHGIDVDGHULSXWVHOOHU
WHJHO6DGHOWDN'HQW\SLVNDVWDGVSODQHQI|UÀHUERVWDGVKXVLQQDQ
miljonprogrammet visar hus ordnade parallellt eller vinkelrät mot
gatan. Områdena karakteriseras av ett tydligt förhållande till såväl
JDWXUXPPHWVRPHQVPnVNDOLJERVWDGVJnUGVPLOM|%\JJQDGHUQDlUGHVLVWD
ÀHUERVWDGVKXVHQVRPE\JJWVPHGKDQWYHUNVPlVVLJE\JJWHNQLN0nQJD
KDU¿QGHWDOMHULQJHQNODVNlUPWDN¿QWGHWDOMHUDGHEDONRQJHURFKYDFNUD
SRUWDU)|QVWHUVlWWQLQJlURIWDVWV\PPHWULVNRFKKDUPRQLVN(JQDWUlGJnUGDU
I|URGOLQJlUW\SLVNI|URPUnGHQDlYHQI|UERHQGHLÀHUERVWDGVKXV

5LNWOLQMHU
Stor omsorg ska läggas på att bevara de hantverksmässigt utförda
detaljerna såsom portar, balkonger etc. I de fall dessa har passerat sin
tekniska livslängd ska de ersättas med byggnadsdetaljer anpassat för
tidens bebyggelse. Samråd med bygglovshandläggare ska ske.
Ändringar av fasader i form av utvändig tilläggsisolering ska undvikas. Om
fasader behöver isoleras på grund av energikrav skall stor omsorg läggas på att
det görs på ett sätt som är anpassat till byggnadens karaktär. Stor restriktion inför
inglasning av balkonger bedöms lämplig då området är representativt för sin tid
där byggnaderna har lyckats förbli bevarade utan förvanskning och samtidigt
representerar den sista eran av den hantverksmässiga byggnadstraditionen.

3. SMÅHUS 40-50- OCH TIDIGT 60-TAL,
VILLOR OCH RADHUS I OMRÅDENA VID JONEBERG
OCH SJUKHUSET

.DUDNWlUVGUDJ
7LGVW\SLVNVWDGVSODQI|UYLOODRPUnGHQSnRFKWDOHQYLVDUKXV
på rad längs svängda eller ringformade gator och ett tydligt förhållande till
gemensamma platser och gröna rum. Karaktäristiska sadeltak med överhäng,
socklar och fönsteromfattningar med en önskan om att skapa en mer
traditionell svensk stil istället för den som drog mot det mer internationella.
(QNODIDVDGHUPHGXWVP\FNQLQJLIRUPDYI|QVWHUSDUWLHUEXUVSUnNRFK
EDONRQJHUPHGUlFNHDYMlUQVPLGHHOOHUNRUUXJHUDGSOnW*XOWHOOHUP|UNU|WW
tegel kompletterat med fernissat trä i dörrar och vitmålade fönster, alternativt
putsade fasader med kontrasterande snickerier kring dörrar och fönster.

5LNWOLQMHU
*UXQGYRO\PHQlUUHNWDQJXOlUGlUXWE\JJQDGHUVNDXQGHURUGQDVLJ
grundvolymen. Vid fönsterbyte ska fönster väljas utifrån byggnadens
VlUDUWOLNQDQGHI|QVWHUVNDYlOMDVPHGQlWWDSUR¿OHU(WWHOOHU
tvåluftsfönster utan spröjsar. Nya håltagningar ska undvikas mot gata.
%H¿QWOLJDGHWDOMHUVNDYnUGDVVnVRPI|QVWHURPIDWWQLQJDURFKVPLGHVUlFNHQ
*DUDJHRFKNRPSOHPHQWE\JJDQGHUE|UXWI|UDVIULVWnHQGHRFKWLOOEDND
dragna från gatan. Takmaterial utgörs ofta av tegel. Tegelhärmande
plåttak bör undvikas. Takkupor är att föredra framför takfönster.
.XSRUPHGNDUDNWlUDYQlWWDÀDFNDWDNNXSRUVRPNRPPHUXSS
med pulpettak ur det större taket passar ofta in i volymerna.
%HE\JJHOVHQVNDELEHKnOODVLQI|UJnUGVPDUN3ODQWHULQJDUNDQVWlUNDNDUDNWlUHQ
Stor restriktion mot utvändig tilläggsisolering, då det förvanskar
NDUDNWlUHQI|UP\FNHW%lWWUHI|QVWHURFKYLQGLVROHULQJRFKDQQDW
värmesystem är åtgärder som inte ska förvanska uttrycket.
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4. GAMLA SIMRISLUND

gYHUJULSDQGHNDUDNWlU
Stadsplan - området är äldre och gradvis utbyggt med byggnader
grupperade längs gatan. Variationsrik, småskalig bebyggelse är
en del av charmen med området där man bör vara tillåtande när
det gäller mindre tillbyggnader och komplementbyggnader.

5LNWOLQMHUNDUDNWlUVGUDJDWWEHYDUD
Vid ombyggnad och eventuell nybyggnad bör anpassning ske till platsen
och omgivande bebyggelse vad gäller volym och placering på tomten.
Tomterna bör omgärdas av häck eller lägre, genomsiktliga staket.
Karaktären med en huvudbyggnad per tomt och enbostadshus bör bevaras.
Komplementbyggnader, tillbyggnader, altaner och eventuella
bostäder utöver huvudbyggnaden ska vara underordnade denna
i storlek och placering och stå i proportion mellan huset och
fastighetens storlek. Komplementbyggnader bör vara fristående
från huvudbyggnaden och inte placerade så att de dominerar vyn
PRWJDWDQ%RVWDGVKXVNDQYDUDWlWWSODFHUDGHRFKE|UKDHQQlUKHW
till gatan med huvudentré ut mot gata. Inga dubbelgarage.

5. SIMRISLUND 60-TAL OCH FRAMÅT

gYHUJULSDQGHNDUDNWlU
Stadsplanen är rationell, rätlinjig med stickgator med gång- och
cykelstråken separerade från gaturummet. Större sammanhängande
parkrum delar området. Stenhus med sadeltak, relativt små
tomter, rationell arkitektur, bebyggelse i mindre grupper.
5LNWOLQMHU
Tillåtande attityd till påbyggnader, takkupor etc. så länge de är
EDODQVHUDGHLSURSRUWLRQHURFKH[SORDWHULQJVJUDG3XWVDGHWHJHOIDVDGHU
börjar bli vanligare, det beror delvis på bekymmer med den tekniska
livslängden. Putsning tillråds bara om det är nödvändigt ur tekniska
aspekter, färgval ska samrådas med bygglovsenheten och provkarta
PHGOlPSOLJDNXO|UHUWLOOKDQGDKnOODV)|UWlWQLQJPHGQ\DE\JJQDGHU
ska ha fasader av puts eller tegel och bestå av enkla grundvolymer.

6. FLERBOSTADSHUS 70-TAL OCH FRAMÅT
%58.(72&+205c'(79,'&+5,67,$1,969b*

.DUDNWlUVGUDJ
+|JUHKXVRFKOlQJUHE\JJQDGVNURSSDUPHGÀDFNDVDGHOWDNHOOHUSODWWD
tak. Kombination av plåt och puts-/tegelfasader. Repetitiva fasader med
få fönstertyper. Lägre detaljeringsgrad och industriellt tillverkade fönster,
EDONRQJHURFKSRUWDU*nUGVPLOM|HUQDlUPHUVWRUVNDOLJDRFKPHOODQ
ERVWDGVJnUGDUQD¿QQVJU|Q\WRULPHOODQ]RQHUPHOODQGHORPUnGHQ
5LNWOLQMHU
%\JJQDGHUQDNDQNRPSOHWWHUDV)|UWlWQLQJDYJnUGDURFKPHOODQUXP
ses som positivt. Stor restriktion mot tilläggsisolering eller ändring av
XUVSUXQJOLJIDVDGNDUDNWlU8UVSUXQJVI|QVWHUVNDUDNWlUVNDELEHKnOODV
Tillbyggnad genom inglasning av balkonger ska göras i enlighet
med nätta och luftiga konstruktioner. Detaljer som entrépartier
med entrébelysning, och tidsenliga nummerskyltar ska värnas.
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A. TRÄDGÅRDSSTAD

.DUDNWlUVGUDJ
%RVWDGVRPUnGHQIUnQPHGYDULDWLRQDYHQERVWDGVKXVSDUKXV
RFKÀHUERVWDGVKXVSODFHUDGHXWPHGJDWDPHGW\GOLJWI|UKnOOQLQJVVlWW
mellan privat trädgård och det offentliga gaturummet. Stadsbyggnadssättet
lUPnWWOLJWPHGOnJDKXVXWPHGWRUJRFKSODWVHUÀHUERVWDGVKXVlUPD[
våningar och enbostadshus utgör en våning med inredd vind. Trädgården
DYVNlUPDVIUnQJDWDQPHGSODQNPXUHOOHUKlFNlYHQÀHUERVWDGVKXVHQ
XWIRUPDGHVPHGWUlGJnUGI|UGHERHQGH)lUJVlWWQLQJLOMXVDOlWWDIlUJHU
HOOHUJUnSXWV,6LPULVKDPQ¿QQVORNDOWUDGLWLRQPHGDQYlQGQLQJDYWHJHO
'HWDOMHUVRPSUR¿OHUDGWDNIRWWDNXWVSUnQJPDUNHUDGVRFNHOlUW\SLVNDI|U
RUWHQ7RPWHUQDlUVPnFDPI|UHQERVWDGVKXVRFKPI|U
dubbelhus, där husens placering utmed gatan gör att ytan utnyttjas väl.
5LNWOLQMHU
6WRUUHVWULNWLRQI|U\WWHUOLJDUHDYVW\FNQLQJHOOHUI|UlQGULQJ%RVWlGHUQDV
originalutförande ska värnas. Tilläggsisolering medför att byggnaderna
I|UORUDURULJLQDOIDVDGXWWU\FNHWRFKVNDXQGYLNDV%\WHDYI|QVWHUVND
göras restriktivt och anpassas till originalutförande. Nya håltagningar
ska undvikas mot gata. Takkupor är att föredra framför takfönster,
nya takkupor ska anpassas till bebyggelsens särdrag. Putsning av
tegelbebyggelse medges ej. Vid omputsning ska ljusa lätta kulör
YlOMDV*DUDJHVNDSODFHUDVLQGUDJHWIUnQJDWDQ7UlGJnUGDUVND
bevara karaktären som nyttoträdgård, hårdgöring av dessa med
överdriven stenläggning och asfaltering av gårdar är olämpligt.

B. FUNKTIONALISM - OMRÅDE UTMED ALLGATAN,
PEDER MÖRCKS VÄG, STORGATAN, RÖHRBÄCKSGRÄND

.DUDNWlUVGUDJ
8WPHG$OOJDWDQEU\WHUGHQWLGLJDIXQNWLRQDOLVPHQPRWWLGLJDUH
EHE\JJHOVHGlUGHWYnlOGVWDYLOORUQDIUnQWDOHWXWJ|UHQ
mjuk övergång med fasader av tegel. Portar av trä är fernissade
PHGLQVODJDYJODVRFKWDNHQlUÀDFND1\WWI|UWDOHWlU
SDQRUDPDI|QVWHULE\JJQDGHUQDVK|UQ*UXQGHUQDLDUNLWHNWXUVWLOHQ
innebär nya ideal som utgår från ljusförhållanden, friliggande
geometriska byggnadskroppar och avskalade fasaduttryck.
5LNWOLQMHU
Putsning av tegel ska undvikas, originaldetaljer som räcken, portar,
nummerskyltar, koppardetaljer och entrétak ska värnas. Vid byte av
fönster ska man utgå ifrån originalutseendet, nya håltagningar ska
XQGYLNDVRFKI|QVWHUNDUPHQVEUHGGVNDLQWH|NDV)|USXWVDGHIDVDGHU
ska ljusa kulörer väljas. Entréernas uttryck ska värnas, inbyggnad av
vindfång ska undvikas. Den blandade bebyggelsen utmed Röhrbäcksgränd
utgör en tidstypisk miljö som ska värnas. Det öppna förhållandet
till gatan ska bevaras, avskärmning med murar är inte lämpligt.

C. INDUSTRI- OCH HANDELSOMRÅDEN

.DUDNWlUVGUDJ
,QGXVWULRPUnGHQDLVWDGHQXWJ|UVDYI\UDHQNODYHUKDPQHQ6NDQVHQV
YHUNVDPKHWVRPUnGHYHUNVDPKHWVRPUnGHWXWPHG)DEULNVJDWDQ
YlVWHURP%UXNVRPUnGHWRFKGHQQ\DUHHQNODYHQLYlVW'HWYn
sistnämnda har en storskalig struktur med en stor blandning
DYYHUNVDPKHWHU2PUnGHWXWPHG)DEULNVJDWDQLQQHIDWWDUÀHUD
målpunkter som träningsanläggningar och handelsetableringar.
I hamnen och Skansen är bebyggelsen tät och yteffektiv.
5LNWOLQMHU
Marken ska nyttjas effektivt, tomterna ska inte vara större än
verksamheternas behov. Lokalisering av störande verksamheter
VNDSODFHUDVLVWDGHQVXWNDQW%\JJQDGHUQDVNDDNWLYDVLGRUVND
placeras ut mot gatan för att skapa rumslighet. Även grönstruktur
ska användas för att skapa struktur och orienterbarhet i områdena.
2ULHQWHUEDUKHWHQXWPHG)DEULNVJDWDQEHK|YHUI|UElWWUDV
9HUNVDPKHWVRPUnGHWXWPHG)DEULNVJDWDQVNDXWYHFNODV
för verksamheter som inte kräver större riskavstånd,
KDQGHOVOlJHWXWPHG%UXNVJDWDQVNDI|UVWlUNDV
Verksamhetsområdet Skansen vid stationen bör bibehålla en
småskalig struktur med inriktning mot ickestörande verksamheter
så att området på sikt kan utvecklas med bostadsbebyggelse.

CENTRUM SIMRISHAMN
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