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MARKANVÄNDNING
och summering av planförslaget
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GENOMFÖR ANDE
AV PL ANFÖRSL AGET
Hur går vi vidare?
Det är strategiskt viktigt att Simrishamns kommun
håller sin översiktsplan aktuell genom ett ständigt levande samtal både inom kommunen och med externa
aktörer. Översiktsplanen ska vara ett verktyg för genomförande. Fördjupade analyser av områden och oliNDW\SHUDYXWUHGQLQJDUPnVWHNXQQDÀlWDVLQLGRNXmentet. Exempel på åtgärder som bör utredas är:
(QXWYHFNOLQJDYNRPPXQHQVDUEHWHPHGERUJDUGLDORJVNDVNDSDQ\DIRUPHUI|UPHGERUJDUQDVGHODNWLJKHWRFKYDOP|MOLJKHWHULGHQI\VLVNDSODQHULQJHQ

 6LPULVKDPQV NRPPXQ VND XSSUlWWD HWW ERVWDGVI|UV|UMQLQJVSURJUDPHQYlOJHQRPWlQNWVWUDWHJLI|UKXU
ERVWDGVE\JJDQGHWRFKERHQGHWLROLNDGHODUDYNRPPXQHQVNDXWYHFNODV
,QIUDVWUXNWXUVWUDWHJL6g6.PHGI|UHVODJQDnWJlUGHUI|UF\NHOYlJDUI|UYHUNOLJDQGHDYHQWLPPHVPnOHW
I|UWnJWUD¿NWLOO0DOP|XWE\JJQDGDYYlJJHQRP
IUDPWDJDQGHDYNDSDFLWHWVRFKKDVWLJKHWVK|MDQGHnWJlUGHUWLOOVDPPDQVPHG7UD¿NYHUNHW
8WUHGQLQJRPEXVVPHOODQLQODQGVE\DUQDRFK3nJDWnJVWDWLRQXWI|UVLVDPDUEHWHPHG6NnQHWUD¿NHQ

 +DQGOLQJVSURJUDP I|U ULVNHU RFK RO\FNRU VND NRPSOHWWHUDV PHG XWUHGQLQJ DY NOLPDWI|UlQGULQJDU DY LQODQGHWLHWW|YHUVYlPQLQJVRFKHURVLRQVSHUVSHNWLYGlU
nDUVM|DUGLNQLQJVI|UHWDJRFK|YULJDOnJOlQWDRPUnGHQ
DQDO\VHUDVOLNVRPVDPEDQGHWPHGI|UK|MGDJUXQGYDWWHQQLYnHURFKSnYHUNDQSnGHVVDYDWWHQGHSnHU

5HJLRQDOF\NHOULGYlJRFKYDQGULQJVOHGWDVIUDPI|U
DWWWLOOP|WHVJnPnOI|UIRONKlOVDRFKWXULVWQlULQJHQ

5LVNXWUHGQLQJI|U6LPULVKDPQVKDPQRFKYHUNVDPKHWHU L DQVOXWQLQJ WLOO KDPQHQ VND J|UDV VRP HQ GHO
LKDQGOLQJVSURJUDPPHWI|UULVNHURFKRO\FNRUI|UDWW
NODUJ|UDIUnJRURPDQVOXWQLQJWLOOYlJDUI|UWXQJWUD¿NIDUOLJWJRGVDYVWnQGWLOOVDPKlOOVIXQNWLRQHUEXOOHU
OXNWPLOM|IDUOLJYHUNVDPKHW

(QQ\GDJYDWWHQSROLF\VNDWDVIUDPGlUDYULQQLQJ
I|UGDJYDWWHQLI|UVWDKDQGVNDO|VDVSnIDVWLJKHWHQ
RFKLDQGUDKDQGNRSSODVSnGHWNRPPXQDODGDJYDWWHQQlWHW 1\ GDJYDWWHQDYOHGQLQJ VND LQWH XWDQ WLOOVWnQGEHODVWDGLNQLQJVI|UHWDJHOOHUYDWWHQGUDJ

(WWKDQGOLQJVSURJUDPI|URPVWlOOQLQJWLOOIRVVLOIULWW
EUlQVOHI|UWUDQVSRUWHUI|UHVOnVWDVIUDP

)UDPWDJDQGHDY\WWHUOLJDUHYDWWHQYnUGVSURJUDPVnDWW
JHQRPI|UDQGHWDYYDWWHQVN\GGDQGHRFKYDWWHQNYDOLWHWVI|UElWWUDQGHnWJlUGHUVDPWnWJlUGHUI|UDWWPLQVND|YHUVYlPQLQJVULVNHULQWHI|UVYnUDVJHQRPH[SORDWHULQJ

 6LPULVKDPQV NRPPXQ I|UHVOnV XSSUlWWD HQ KDQGOLQJVSODQI|UKXUHQHUJLHIIHNWLYLVHULQJNDQJHQRPI|UDVLQRPDOODVHNWRUHUDYNRPPXQHQVYHUNVDPKHW
 1\WW $UNLWHNWXU RFK NXOWXUPLOM|SURJUDP WDV IUDP
VRPW\GOLJJ|UNRPPXQHQVVWUlYDQDWWXWYHFNODGHWVRP
lU XQLNW RFK Q\VNDSDQGH I|U MXVW 6LPULVKDPQV NRPPXQ3URJUDPPHWVNDlYHQEHKDQGODPLQGUHE\DU

,DOODVW|UUHRUWHUWDVHWWWlWRUWVQlUDUHNUHDWLRQVVWUnN
´+lOVDQV VWLJ´ RFKlYHQHQJHPHQVDPP|WHVORNDO
´%\DKXV´ IUDP8WIRUPQLQJRFKSODFHULQJI|UHVOnV
XWYHFNODVLPHGERUJDUGLDORJIRUP

översiktsplanen.
En värdering av de strategiska beslutens ekonomiska påföljder har därför gjorts under utställningstiden,
inom varje nämnds ansvarsområde, där tiden för ett realistiskt genomförande anges.

Avvägning mellan
allmänna intressen
2PDOOPlQQDLQWUHVVHQVWnULNRQÀLNWPHGYDUDQGUDL
översiktsplanen ska företräde ges åt sådan användning
som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Med hushållning avses att hänsyn tas till användningens beskaffenhet, läge och behov. Översiktsplanen ska
ange vilka allmänna intressen som enligt kommunen
ska prioriteras vid förslag om nya markanspråk.
Fördjupningar och tematiska tillägg
Nu gällande fördjupade översiktsplaner för Kyhl-Mälarhusen, Skillinge, Vik och Kivik, upphör att gälla i
samband med att denna översiktsplan antas.
Vindkraftsplanen ska utgöra ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen liksom riktlinjer för uppförande av
takkupor och takfönster inom kustsamhällena i Simrishamns kommun, Policyn för Ravlunda skjutfält, den
kommande Havsplanen, samt Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet.

Ekonomi
Om översiktsplanen ska vara behjälplig i det strategiska arbetet i kommunen får genomförandet av föreslagna åtgärder inte ligga för långt ifrån den kommunala budgeten. Samtidigt förenklar en ekonomisk
förankring processen att anta och aktualitetsförklara
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MARK ANVÄNDNINGSK ARTA
FÖR SIMR ISHA MNS KOMMUN
Den stora kartan till höger är översiktsplanens obligatoriska s.k. markanvändningskarta.
Den representerar hela kommunens yta och beskriver befintlig markanvändning och
föreslagen förändrad markanvändning och utgör en sammanfattande bild av planförslaget.

Konflikter eller möjligheter
På markanvändningskartan redovisas hur kommunen
DQJHULQULNWQLQJHQI|UQ\RFKEH¿QWOLJDQYlQGQLQJDY
mark- och vattenområden. Den strategiska planeringen utgör kommunens beredskap för att kunna tillmötesgå och påverka en hållbar framtidsutveckling.
Visionen och Bebyggelsestrategin för Simrishamns
kommun bygger på förtätningsprincipen. Bebyggelse
VNDVDPODVWLOOEH¿QWOLJDEDVRUWHUPHGVHUYLFHRFKNROOHNWLYWUD¿NI|UDWWVWlUNDRUWHUQDVRPVHUYLFHSXQNWHU
På detta vis kan en levande landsbygd upprätthållas
och sammanhållen jordbruksmark värnas. Det kräver
dock att utredningsområden på vissa platser utpekas
SnMRUGEUXNVPDUNYLONHWEHG|PVNXQQDVWnLNRQÀLNW
med 3 kap 4§ i Miljöbalken. Detta uppvägs dock av att
Bebyggelsestrategin främjar en långsiktig hållbar utveckling beträffande kommunikationer, service, jämställdhet, miljömål, energi- och va-försörjning.
I områden där utbyggnad inte är lämplig enligt be-

byggelsestrategin, är sannolikheten för att pågående
planförfrågningar inte tillmötesgås relativt stor, eftersom det frångår strategin att samla bebyggelsen.
Bebyggelsestrategin utpekar de basorter som i första
hand prioriteras för bebyggelseutveckling. De olika orterna i kommunen är unika och bör utvecklas med detta i åtanke. Närhet till social service och småskalighet
uppskattas av invånarna och främjar hållbarheten.
Kustzonen representerar värden i bebyggelsestrategin som inte får gå förlorade. Nio naturområden utpekas som Gröna pauser, områden där särskilda skäl
VND¿QQDVI|UQ\E\JJQDWLRQ
Fördjupningar och inzoomningar av markanvändQLQJVNDUWDQ ¿QQV WLGLJDUH L NDS  L GHQ *HRJUD¿VND
fördjupningsdelen (3B 1-3) och i en sammanfattning i
VOXWHWSnGHWWDDYVQLWWHW,GHQJHRJUD¿VNI|UGMXSQLQJen presenteras kustzonen och de större samhällenas utveckling och förutsättningar. Naturskydd presenteras i
kap 2B, sid 50-53.

Förslag på ny markanvändning utgörs av:

INFRASTRUKTUR

BEBYGGELSE

9lJGUDJQLQJI|UEL6YDEHVKROPV.XQJVJnUGlU
under utredning.

Utbyggnadsområden utpekas för nybyggnation för
blandad bebyggelse och verksamheter, med utgångspunkt i Bebyggelsestrategi för Simrishamns kommun.
'HWWDLQQHElUDWWEH¿QWOLJDWlWRUWHUJHVP|MOLJKHWDWW
växa samtidigt som de glest bebyggda naturområdena
däremellan sparas. Förslaget anger också utredningsområden.
GRÖNSTRUKTUR
1LRRPUnGHQLNXVW]RQHQXWSHNDVVRPGröna
pauser med höga värden som inte får gå förlorade.
Stor restriktivitet till ny bebyggelse råder i områdena.
1DWXURPUnGHQOlPSOLJDI|UUHVHUYDWVELOGQLQJI|UHVOnV
/lSODQWHULQJOlQJVI|UVODJHQF\NHOYlJPHOODQ
Hammenhög- Borrby - Borrby Strand föreslås.
%H¿QWOLJDQDWXURPUnGHQL1DWXUYnUGVSURJUDPI|U
Simrishamns kommun utvidgas på några platser.
2PUnGHQXWSHNDGHI|UnWJlUGHQOLJWYDWWHQYnUGV
program för Tommarpsåns avrinningsområde föreslås.
6\IWHWlUDWWnWHUVNDSD7RPPDUSVnQVQDWXUOLJDÀ|GHQ
7lWRUWVQlUDUHNUHDWLRQVVWUnNI|UHVOnVXWYHFNODVI|U
Centrum Simrishamn
(I ortsfördjupningarna redovisas förhållningssätt till
grönstrukturen i varje ort.)
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7UD¿NVLWXDWLRQHQL6LPULVKDPQVNDXWUHGDV
en alternativ lösning är ”Förbifart Simrishamn” som
ska utredas genom åtgärdsvalsstudie.

6NXUYDQYLG(VSHU|GV+HUUJnUGlUXQGHUXWUHGQLQJ
-lUQYlJVUHVHUYDWI|UGXEEHOVSnUOlQJVKHODMlUQYlJHQ
$YVlWWQLQJDYPDUNI|URPODVWQLQJDYJRGVI|UODVWELO
RFKMlUQYlJI|UHVOnVLFHQWUXP6LPULVKDPQ
9lJRPE\JJQDGDYYlJPHOODQ*lUVQlV
RFK7RPHOLOODWLOOYlJ
1\DF\NHOYlJDUI|UHVOnV,|YHUVLNWVSODQHQlU
målsättningen ett cykelvägnät som sammankopplar de
VW|UUHLQODQGVRUWHUQDPHGNXVW]RQHQYLONHWP|MOLJJ|U
|NDGHP|MOLJKHWHUI|UWXULVWQlULQJHQLLQODQGHW
%HKRYRFKORNDOLVHULQJDYSHQGODUSDUNHULQJ
i Hammenhög bör utredas.
0HURPLQIUDVWUXNWXUHQ¿QQHUGXLNDSLWHO&

ENERGI
9LQGNUDIWVRPUnGHQLHQOLJKHWPHG9LQGNUDIWSODQI|U
Simrishamns kommun föreslås med reservation för
område 5 och 6.
0HURPHQHUJLIUnJRU¿QQHUGXLNDSLWHO&

MARKANVÄNDNING
FÖRÄNDRAD MARKANVÄNDNING

Utbyggnadsområde bebyggelse
BROSTORP

Utbyggnadsområde verksamhet
Utredningsområde*
*Lst kommenterar inte dessa områden då de ligger
utanför planförslagets tidshorisont.
(TILLÄGG ANTAGANDEHANDLING 20150818)

Gräns för kustzonens pausområden
Grönstruktur;
tätortsnära rekreationsstråk

SKEPPARP

Grönstruktur;
grön korridor/ läplantering
Föreslaget naturområde
lämpligt för reservatsbildning

N

HAVÄNGS SOMMARBY

1

Område utpekat för åtgärd enligt
vattenvårdsprogram för Tommarpsåns
avrinningsområde

RAVLUNDA

VITEMÖLLA

N

Ny vägdragning

1

Järnvägsreservat för
utvecklingsmöjligheter

KIVIK

Föreslaget utbyggnadsområde
godsterminal järnväg för omlastning

VITABY

Vägombyggnad till 2+1väg
Planerad cykelväg enl cykelplan
GREVLUNDA

Föreslagen cykelväg

BÄSTEKILLE

S MELLBY

Förslag: pendlarparkering
utmed kollektivtrafikstråk

SVABESHOLM
SVINABERGA

Vindkraft A-område
Vindkraft B-område
Del av vindkraftsområde som utgår
(TILLÄGG TILL ANTAGANDE 20150818)

RÖRUMS STRAND

S:T OLOF

BEFINTLIG ANVÄNDNING

Verksamhetsområde
RÖRUM

Park
Bebyggelseområde
VIK

N1

N
GYLLEBOSJÖN

Campingplats
Militärt skjutfält

SKRÄDDARÖD

IGLAMOSSEN

Grustäkt
1

Golfbana
Avfallsanläggning

BASKEMÖLLA

GYLLEBO

Byggnad
Riksväg

Ö VEMMERLÖV

Statlig väg
TOBISBORG

KOMSTAD

N

1

Väg
Riksintresse väg

SIMRISHAMN

Riksintresse järnväg

GLADSAX

Cykelväg

KARLABY

Befintlig pendlarparkering

GRÖSTORP

Kommungräns

GÄRSNÄS

Territorialgräns
Ö TOMMARP

Havsområde

JÄRRESTAD
SIMRIS

MARKSLAG

VIARP

Barrskog

Ö HERRESTAD

Lövskog
GNALÖV

Ö NÖBBELÖV

BRANTEVIK

Fruktodling
Odlad mark

GISLÖV

Sank mark

HAMMENHÖG

Sjö
VALLBY

Å

HANNAS

Bäck
GISLÖVSHAMMAR

Kustlinje
Öppen mark

Ö HOBY

BORRBY

SKILLINGE

NORREKÅS

HOBY

ÖRNAHUSEN

N

1

SANDBY

MÄLARHUSEN
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KOMMUNENS PL ANR ESERV
Kommunens gällande
detaljplaner
Planreserven är den mark som har prövats genom detaljplan eller områdesbestämmelser för sitt ändamål i
enlighet med Plan- och bygglagen.
I Simrishamns kommun har ca 600 detaljplaner blivit fastställda under årens lopp.
Kartan intill redovisar detaljplanelagd mark som är
utbyggd samt outnyttjad planreserv för verksamheter
och bostäder som inte har genomförts. Även mark som
omfattas av områdesbestämmelser anges.
%H¿QWOLJSODQUHVHUY
Planreserven utgörs av den mark i kommunen som
tidigare prövats, genom detaljplan eller områdesbestämmelser för sitt ändamål i enlighet med Plan- och
bygglagen.
Detaljplaner
Markanvändning regleras juridiskt genom detaljplan
som redovisar vad, var och hur man får bygga samt
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vad man får använda mark- och vattenområden till.
Detaljplanen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss period. Planen fortsätter att gälla
tills den ersätts med en ny, ändras eller upphävs. Inom
NRPPXQHQ¿QQVGHWGHWDOMSODQHU|YHULVWRUWVHWWDOOD
tätorter. Ca 500 detaljplaner har fastställts i Simrishamns kommun under årens lopp.
Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser kan tas fram för områden som
inte är detaljplanelagda för att säkerställa ett syfte i
gYHUVLNWVSODQHQVnVRPDWWUHJOHUDHQEH¿QWOLJEHE\Jgelsemiljö eller för att reservera mark för ett visst ändamål. Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt till
skillnad från detaljplan.
 , NRPPXQHQ ¿QQV RPUnGHVEHVWlPPHOVHU I|U *LVO|YV+DPPDU5|UXP*ODGVD[VDPWI|UPDUNUHVHUYDW
för Ekobyn i Baskemölla.

KAP 3 / BEBYGGELSEUTVECKLING & MARKANVÄNDNING

GÄLLANDE DETALJPLANER
GÄLLANDE PLANER OCH
OCH PLANRESERV

PLANRESERV

Kartan visar område med gällande
detaljplaner, områdesbestämmelser och
befintlig planreserv
Detaljplanelagd mark
Område som omfattas av
områdesbestämmelser
Planreserv bostadsändamål
Planreserv verksamhetsändamål
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BEBYGGELSEUTVECKLING - summering
Detaljplanelagt område

Utbyggnadsområde bostadsändamål

Planreserv bostadsändamål

Utbyggnadsområde verksamhetsändamål

Utbyggnadsområde verksamhetsändamål

Utredningsområde

9,7(0g//$3ODQUHVHUY
3 enbostadshus
Utbyggnadsområde
5 enbostadshus (friliggande)

6$1.72/2)3ODQUHVHUY
30 enbostadshus (friliggande) alternativt
mindre lägenheter
+ 3 ha för näringsverksamheter

S MELLBY/SVABESHOLM
3ODQUHVHUY
4 enbostadshus (friliggande)
Utbyggnadsområde
4 enbostadshus

*b561b63ODQUHVHUY
50 enbostadshus (friliggande)
alternativt mindre lägenheter
+ 4 ha för näringsverksamheter
Utbyggnadsområde
40 enbostadshus (friliggande)
alternativt mindre lägenheter

+$00(1+g*3ODQUHVHUY
70 enbostadshus (friliggande)
alternativt mindre lägenheter
+ 0,7 ha för näringsverksamheter
Utbyggnadsområde
+ 0,7 ha för näringsverksamheter (J)
%255%<3ODQUHVHUY
50 enbostadshus (friliggande) alternativt
mindre lägenheter
+ 6 ha för näringsverksamheter
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5g5803ODQUHVHUY
15 enbostadshus (friliggande)

9,.3ODQUHVHUY
100 enbostadshus (friliggande)
alternativt mindre lägenheter
+ 0,25 ha för näringsverksamhet
.,9,.3ODQUHVHUY

Utbyggnadsområde

85 enbostadshus (friliggande)
alternativt mindre lägenheter

30 enbostadshus (friliggande)
alternativt mindre lägenheter

+ 1,5 ha för näringsverksamheter (J)
Utbyggnadsområde
%$6.(0g//$3ODQUHVHUY

70 enbostadshus (friliggande)
alternativt mindre lägenheter

43 enbostadshus (friliggande)
alternativt mindre lägenheter

+ 2,7 ha för verksamhet (camping)

Utbyggnadsområde
15 enbostadshus (friliggande)
alternativt mindre lägenheter

SIMRISHAMN
3ODQUHVHUY
194 bostäder varav (cirka): 14 villor, 28 kedjehus, 36 lägenheter,
63 lägenheter med inriktning trygghetsboende, 53 lägenheter i
särskilt boende
+ 10 ha för näringsverksamheter
Utbyggnadsområden
435 - 485 bostäder
varav 100 enbostadshus och 335 - 385 lägenheter
+ 17 ha industrimark
GRÖSTORP
3ODQUHVHUY: 12 bostäder (enbostadshus)
SIMRIS
3ODQUHVHUY: 13 bostäder (enbostadshus)

%5$17(9,.3ODQUHVHUY
40 enbostadshus (friliggande) alt. mindre lgh
+ 0,2 ha för näringsverksamhet
Utbyggnadsområde
20 enbostadshus (friliggande) alt. mindre lgh
+ 0,5 ha för näringsverksamheter (J)

SUMMERING
3ODQUHVHUY: 821 enbostadshus (friliggande)
alternativt mindre lägenheter
6.,//,1*(3ODQUHVHUY

+ 27,5 ha för näringsverksamhet

120 enbostadshus (friliggande) alt. mindre lgh
+ 1,4 ha för näringsverksamheter

Utbyggnadsområde: 676 enbostadshus
(friliggande) alternativt mindre lägenheter

Utbyggnadsområde

+ 20,9 ha för näringsverksamheter (J)

50 enbostadshus (friliggande) alt. mindre lgh
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R IKSINTR ESSENA och bebyggelseutvecklingen
(Riksintressena redovisas på kartor de kommande två uppslagen.)

medan områden enligt 4 kapitlet kan ses som ramar för
samhällsplaneringen.

Riksintressen
som berör Planförslaget:
Ri Kustzonen

Bebyggelseutvecklingens
påverkan på riksintressena

Ri Naturvård
Ri Friluftsliv
Ri Friluftsliv (kustlinjen)
Ri Kulturmiljö
Ri Totalförsvaret
Ri Sjöfart
Ri <UNHV¿VNHW
Ri <UNHV¿VNHW ODQGQLQJVKDPQ
Ri Väg
Ri Järnväg (persontransporter)
Ri7XULVPRFKGHWU|UOLJDIULOXIWVOLYHW
Ri Kustzonen

Riksintressen är områden eller objekt som utifrån kapitel 3 och 4 miljöbalken (MB) är av sådant intresse att de ska skyddas mot åtgärder
som kan medföra påtaglig skada (bevarandeintressen), eller riskera att påtagligt försvåra
möjligheterna att utnyttja riksintresset (exploateringsintressen). Begreppet påtaglig skada är
centralt vid avvägningen mellan riksintressen
och andra intressen. Påtaglig skada på riksintressen ska förhindras.

1lUNRQÀLNWXSSVWnUPHOODQROLNDULNVLQWUHVVHQVNDI|reträde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken,
vattnet och den fysiska miljön. Behövs området eller
del av detta för en anläggning för totalförsvaret ska
försvarsintresset ges företräde. Vid redovisning av hur
kommunen avser att följa riksintressen som en obligatorisk del av översiktsplanen, ska särskilt de riksinteressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken anges.
Riksintresset anger vilka värden och förutsättningar som ska beaktas vid olika beslut om ändrad markanvändning. För avvägningar för beslut inom område som ligger utanför detaljplanelagt område ska
avvägningar göras utifrån vad som anges i 3 och 4 kap
miljöbalken, plan- och bygglagen samt i kommunens
bebyggelsestrategi. Riksintresset för totalförsvaret
har företräde framför de övriga intressena. Avvägning
mellan riksintressen och andra allmänna intressen
görs i översiktsplanens kap. 3 och miljökonsekvensbeskrivningen. En beskrivning och redovisning av rikVLQWUHVVHQDnWHU¿QQVlYHQLNDSLDQVOXWQLQJWLOONDUWmaterialet för riksintressena.
Riksintresseområdena är främst lokaliserade till
kommunens kustzon. Riksintresseområdena som anges i 3 kapitlet MB bör ses som nationella anspråk,
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Riksintressen enligt kap 3 MB
(Se karta på nästa uppslag.)

5LI|U1DWXUYnUG
I följande orter sammanfaller utbyggnads- och utredningsområden med riksintresset:
5|UXP 1
9LN 1
%UDQWHYLN 1
Bedömning / påverkan på riksintresse:
Rörum: Utbyggnadsområdena bedöms inte påverka
de värden som anges för riksintresseområdet negativt eftersom utbyggnadsområdena endast utgörs av
mindre luckor för förtätning utmed bygatan i orten.
Förtätningen görs i enlighet med ortens identitet och
skala, odlingslandskapets representativitet kvarstår.
Utbyggnadsområdena ligger inom riksintresse för
naturvård för området kusten från Stenshuvud - Vik Simrishamn N71. Utbyggnadsområdena bedöms inte
påverka de värden som anges för riksintresseområdet
negativt eftersom utbyggnadsområdena endast utgörs
av mindre luckor för förtätning utmed bygatan i orten.
Vik: Utbyggnadsområde 5 ligger i anslutning till den
samlade bebyggelsen i Vik och bedöms inte påverka
det sammanhållna odlingslandskapet, varpå det bedöms lämpligt att pröva för bostadsändamål. Inventeringar av artförekomst i området görs. Ny bebyggelse
kan påverka riksintresset negativt om denna inte anSDVVDV WLOO GH EH¿QWOLJD JUlQVGUDJQLQJDU VRP ¿QQV L
landskapet och om det förekommer värdefulla arter i
området, vars livsmiljö minskas.
Brantevik: Samtliga utbyggnadsalternativ ligger inom
riksintresseområde för naturvård; N72, kustområdet
Nybrostrand-Simrishamn. Värdena i riksintresseområdet utgörs av kusten mellan Mälarhusen och Simrishamn som präglas av långa sandstränder med systemet av strandvallar i sluttningarna ovanför stranden.
Landskapet har en ålderdomlig karaktär med äldre
gårdsbildningar och få inslag av nya moderna hus i det
öppna odlingslandskapet. Även förekomst av naturbetesmarker med lång hävdkontinuitet anges som ett
värde. Utbyggnadsområdena ligger i den västra delen
av orten och bedöms inte inskränka på de värden som
anges i riksintressebeskrivningen för naturvården i
området. Utredningsområde 2 ligger inom betesmark,
ett ianspråkstagande av marken kan därmed komma
att påverka naturvärdena negativt.

5LI|UIULOXIWVOLY
I följande orter sammanfaller utbyggnads- och utred-

KAP 3 / BEBYGGELSEUTVECKLING & MARKANVÄNDNING

ningsområden med riksintresset:
9LWHP|OOD
60HOOE\6YDEHVKROP
.LYLN
Bedömning/påverkan på riksintresse:
Vitemölla: , GHQ V\G|VWUD GHOHQ DY 9LWHP|OOD ¿QQV
marknadsfältet, som utgörs av ett område med höga
naturvärden. Området norr om Mölleån är riksintresse för naturvård och har höga rekreationsvärde. Planförslaget innebär inte att tillgängligheten till dessa
tätortsnära rekreationsområden försämras. Utbyggnadsområde 2, del av Hjälmaröd 74:1, ligger i anslutning till marknadsfältet, eftersom fastigheten är privatägd och tillhör Vitemölla badhotell och minigolfbanan
utgörs den inte av allmänt tillgänglig mark idag. Utbyggnadsområde 2 vid badhotellet skulle medföra ingrepp i värdefull sandmark, exploatering kan komma
DWWVWnLNRQÀLNWPHGK|JDNXOWXUPLOM|YlUGHQ)|UGHWta utbyggnadsområde föreslås kompensationsåtgärder
för sandmark på annan plats i kommunen. Den nytillkommande bebyggelsen behöver utformas så att den
underordnar sig landskapet i stort.
Utbyggnadsområdena bedöms inte påverka riksintresse för friluftslivet negativt eftersom de inte bedöms inskränka på tätortsnära rekreationsområden.
Utbyggnadsförslagen bedöms inte påverka riksintressevärdena negativt förutsatt att ny bebyggelse anpassas till kulturmiljön, eftersom förslagen utgörs av
ny beyggelse i anslutning till den samlade bebyggelsen i tätorten och inte ligger spridda i landskapet.
Hänsyn/anpassning:
%HE\JJHOVHQVNDORNDOLVHUDVLDQVOXWQLXQJWLOOEH¿QWOLJ
EHE\JJHOVHRFKDQSDVVDVWLOOEH¿QWOLJNXOWXUPLOM|

5LI|UIULOXIWVOLY NXVWOLQMHQ
I följande orter sammanfaller utbyggnads- och utredningsområden med riksintresset:
Simrishamn: I Simrishamn sammanfaller utbyggnadsområde 8J Vom omfattar Sjöfartsstråket, Hamnplan, Bornholmskajen och Södra kajen med kustlinjen.
Planförslaget innebär en utveckling av hamnstråket för
att öka dess attraktivitet.
Bedömning/påverkan på riksintresse:
Planförslaget innebär inte att tillgängligheten för allmänheten i området försämras och påverkar därmed
inte riksintresset negativt.
Hänsyn / anpassning:
Tillgängligheten ska förbättras i området.

Ri för kommunikationer
Väg 11 och Österlenbanan/ Simrishamnsbanan är utpekade riksintressen för kommunikationer.

Ri för kulturmiljö
I följande orter sammanfaller utbyggnads- och utredningsområden med riksintresset:

gande om bygglovsplikt. Stor varsamhet ska beaktas
vid förtätning, tillbyggnad och exteriör förändring, så
DWWEH¿QWOLJDNDUDNWlUVGUDJELEHKnOOVRFKVN\GGDV

9LN /
6LPULVKDPQ /
%UDQWHYLN /
Bedömning/påverkan på riksintresse:
Vitemölla: Utbyggnadsförslagen bedöms inte påverka
riksintressevärdena negativt förutsatt att ny bebyggelse anpassas till kulturmiljön, eftersom förslagen utgörs
av ny beyggelse i anslutning till den samlade bebyggelsen i tätorten och inte ligger spridd i landskapet.
Kivik: Del av utbyggnadsområde 2 ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Utbyggnadsområdet bedöms
inte påverka riksintresset negativt förutsatt att ny bebyggelse anpassas till bebyggelseskalan och -strukturen i Kivik.
Vik: Utbyggnadsområde 5 ligger inom riksintresseområde för kulturmiljö. Ianspråkstagande av mark för
byggnation i området kan medföra risker för negativ
påverkan på kulturmiljön om det inte anpassas till ortens skala och struktur.
Simrishamn: Utbyggnadsområde 1, 2 och 8J berör riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 6 § MB.
 *MXWHULSODQ LQRP XWE\JJQDGVRPUnGH  OLJJHU LQRP
riksintresseområdet 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.
Område 2 utgörs av en rivningstomt i centrala Simrishamn, ett återuppbyggande av ett bostadskvarter kan
gynna stadsmässigheten och riksintresset. Område 8 J
som omfattar Sjöfartsstråket, Hamnplan, Bornholmskajen och Södra kajen bedöms inte påverka riksintresset
negativt.
Brantevik: Utbyggnadsområdena ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Förslagen kan komma att påverka riksintresseområdet negativt om ny bebyggelse inte
anpassas till ortens skala och struktur, och kontrasten
mellan den nya bebyggelsen och det äldre byggnadsbestånd från 1800-talet blir för stor.
Hänsyn / anpassning:
Ny bebyggelse ska utformas och anpassas till orternas
småskaliga struktur och bebyggelsemiljö.
)|UDWWI|UKLQGUDI|UYDQVNQLQJDYEH¿QWOLJEHE\JJHOse omfattas värdefull bebyggelsemiljö av ställningsta-

9LWHP|OOD
60HOOE\6YDEHVKROP

9LWHP|OOD /
.LYLN /

I följande orter sammanfaller utbyggnads- och utredningsområden med riksintresset:

5LI|UWXULVPRFKGHWU|UOLJDIULOXIWVOLYHW
Riksintressen enligt kap 4 MB

9LN

Riksintresseområde för turism och rörligt friluftsliv sträcker sig från Örnahusen till Åhus. I

6LPULVKDPQ

området ska turismen och det rörliga friluftslivet särskilt beaktas. Riksintresset består

6NLOOLQJH

bland annat av närheten till både hav och kul-

Bedömning/påverkan på riksintresse:
Utbyggnadsförslagen bedöms inte påverka riksintressevärdena negativt förutsatt att ny bebyggelse anpassas
WLOONXOWXUPLOM|QRFKEH¿QWOLJDJUlQVGUDJQLQJDULODQGskapet. Planförslaget utgörs av ny beyggelse i anslutning till den samlade bebyggelsen i tätorten i enlighet
med Bebyggelsestrategin, vilket b la främjar det sammanhållna odlings- och naturlandskapet i kustzonen.
Föreslagna utbyggnadsområdena kan påverka riksintressena negativt genom att landskapsbilden förändras och det kan uppstå nya bebyggelsemiljöer som inte
passar in i miljön. Bebyggelseförslagen innebär dock
WlWRUWVXWE\JJQDGYLONHWLQWHVWnULNRQÀLNWPHGGHVVD
riksintressen enligt 4 kap MB.
Eftersom bebyggelseutvecklingen erbjuder en hållbar utveckling av en tätort. I enlighet med bestämmelserna i 4 kap Miljöbalken hindrar inte dessa riksintressena tätortsutbyggnad även om det skulle innebära
påtaglig skada på riksintressevärdena.

%DVNHP|OOD

turhistorisk bebyggelsemiljö, såväl som bad,
fiske och möjligheten att röra sig längs havet i
långa obrutna sträckor.

I följande orter sammanfaller utbyggnads- och utredningsområden med riksintresset:
9LWHP|OOD
60HOOE\6YDEHVKROP
9LN
%DVNHP|OOD
6LPULVKDPQ
%UDQWHYLN
6NLOOLQJH
Bedömning/påverkan på riksintresse:
Utbyggnadsförslagen bedöms inte påverka riksintressevärdena negativt förutsatt att ny bebyggelse anpasVDV WLOO NXOWXUPLOM|Q RFK EH¿QWOLJD JUlQVGUDJQLQJDU L
landskapet. Förslagen utgörs av ny beyggelse i anslutning till den samlade bebyggelsen i tätorten och ligger
inte spridda i landskapet, vilket värnar det sammanhållna odlingslandskapet. Föreslagna utbyggnadsområden kan komma att påverka riksintresseområdena
negativt genom att landskapsbilden förändras och det
kan uppstå nya bebyggelsemiljöer som inte passar in
i miljön. Bebyggelseförslagen innebär tätortsutbyggQDGRFKEHG|PVLQWHVWnLNRQÀLNWPHGGHVVDULNVLQtressen (4 kap MB).
Hänsyn/anpassning:
Med hänsyn till riksintressena för friluftsliv, ska vid
genomförande, tillgänglighetskravet följas; så att tillgängligheten i området förbättras med möjlighet till
NRSSOLQJ I|U GHW U|UOLJD IULOXIWVOLYHW ¿QQV L ULNWQLQJ
mot kusten. Allmän platsmark med stråk bör säkerställas. Ny bebyggelse ska utformas och anpassas till orternas småskaliga struktur och bebyggelsemiljö.
Ri för kustzon
Riksintresseområde för kustzonen omfattar

%UDQWHYLN

Hänsyn/anpassning:
Med hänsyn till riksintresset för kustzon, ska vid genomförande, tillgänglighetskravet följas; så att tillgängligheten i området förbättras med möjlighet till
koppling för det rörliga friluftslivet i riktning mot kusten. Allmän platsmark med stråk bör säkerställas.
I dessa områden ska tillgänglighetsförbättrande åtgärder föregå den typ av jordbruksmarken som inte är
allmänt tillgänglig, så att tillgängligheten i kustzonen
främjas.
Ny bebyggelse ska utformas och anpassas till orternas småskaliga struktur och bebyggelsemiljö. Hänsyn
WLOONXOWXUPLOM|QRFKEH¿QWOLJDJUlQVGUDJQLQJDULODQGskapet ska visas.
gYULJDUHJOHULQJDULNRPPXQHQ
Natura 2000, biotopskydd, naturreservat, nationalpark, landskapsbildsskydd, områden med höga naturvärden enligt Simrishamns kommuns naturvårdsprogram (samt tillägg till områdena gjorda 2014). Särskilt
värdefull kulturmiljö enligt Regionala kulturmiljöprogrammet. Byggnad som utgör byggnadsminne, registrerat fornlämningsområde och strandskydd.

hela kommunens kuststräcka.
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Riksintressen enligt 3 kap miljöbalken

VITEMÖLLA
5LI|UIULOXIWVOLY
Ri för kulturmiljö (L8)
2PJLYQLQJVSnYHUNDQWRWDOI|UVYDU G%&
(samtliga utbyggnads- och
utredningsområden)

I 3 kap MB redogörs för grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.
Riksintresseområdena angivna i 3 kapitlet är utsedda av de centrala myndigheterna som beslutar om
ULNVLQWUHVVHEHVNULYQLQJDUQDLGHVVD¿QQVYlUGHEHVNULYQLQJDUGlUGHWDQJHVYLONDYlUGHQLRPUnGHQD
som är utmärkande och inte ska skadas.
Riksintressena utgörs av områden som har nationell betydelse utifrån totalförsvaret, natur- och kulturvärden, men även för mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell
produktion, energiproduktion och distribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering, områden som innehar fyndigheter med värdefulla material/ämnen eller områden som har nationell
EHW\GHOVHI|UMRUGRFKVNRJVEUXN\UNHV¿VNHRFKHQHUJL

Redovisning av vilka ev riksintressen som utbyggnadsoch utredningsområdena i
orten omfattas av.
N66
inzoomning
ort

S MELLBY/SVABESHOLM
L8

5LI|UIULOXIWVOLY
(samtliga utbyggnadsområden)

L7

(N)

N71

(L)
L6
L5

väg 11
L4

L3

simrishamnsbanan

L2
L1
N72
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RÖRUM
5LI|UQDWXUYnUG 1 (samtliga utredningsområden)

VIK
5LI|UQDWXUYnUG (N71)
Ri för kulturmiljö (L6)
(det sydöstra utbyggnadsområdet)

KIVIK
5LI|UIULOXIWVOLY (samtliga utbyggnads- och
utredningsområden)
Ri för kulturmiljö (L7) (de två östra utbyggnadsområdena)
2PJLYQLQJVSnYHUNDQWRWDOI|UVYDU 
dBC) (samtliga utbyggnads- och utredningsområden)

BASKEMÖLLA
_

SIMRISHAMN
Ri för kulturmiljö (L4) (de tre utbyggnadsområdena i den centrala/östra delen)

BRANTEVIK

SKILLINGE
_

5LI|UQDWXUYnUG 1 (samtliga utbyggnads- och utredningsområden)
Ri för kulturmiljö (L1)
(hela eller delar av samtliga utbyggnads- och utredningsområden)
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Riksintressen enligt 4 kap miljöbalken
De riksintresseområde som anges i 4 kap MB är beslutade av riksdagen och utgör riksintresse i sin
KHOKHWXWLIUnQGHQDWXURFKNXOWXUYlUGHQVRP¿QQVLRPUnGHQD([SORDWHULQJVI|UHWDJRFKDQGUDLQgrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdeQDVQDWXURFKNXOWXUYlUGHQ'RFNXWJ|ULQWHGHVVDULNVLQWUHVVHQKLQGHUI|UXWYHFNOLQJHQDYEH¿QWOLJD
tätorter, för det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.
2PGHW¿QQVVlUVNLOGDVNlOXWJ|UEHVWlPPHOVHUQDLQWHKHOOHUKLQGHUI|UDQOlJJQLQJDUI|UXWYLQQLQJDY
sådana fyndigheter av ämnen eller material som utgör riksintresse enligt 3 kap MB. Detta innebär att
tätortsutveckling och dessa ändamål kan komma till stånd även om det innebär påtaglig skada på riksintressena i 4 kap MB.

VITEMÖLLA
5LI|UWXULVP UIULOXIWVOLY
Ri för kustzonen
(samtliga utbyggnads- och
utredningsområden)

Redovisning av vilka ev riksintressen som utbyggnadsoch utredningsområdena i
orten omfattas av.
inzoomning
ort

S MELLBY/SVABESHOLM
5LI|UWXULVP UIULOXIWVOLY
Ri för kustzonen
(samtliga utbyggnadsområden)
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RÖRUM
_

VIK

KIVIK
5LI|UWXULVP UIULOXIWVOLY
Ri för kustzonen
(samtliga utbyggnads- och utredningsområden)

5LI|UWXULVP UIULOXIWVOLY
Ri för kustzonen
(de två sydöstra utbyggnadsområdena)

BASKEMÖLLA
5LI|UWXULVP UIULOXIWVOLY
Ri för kustzonen
(utbyggnasområdet)

SIMRISHAMN
5LI|UWXULVP UIULOXIWVOLY
Ri för kustzonen
(utbyggnadsområdena i de centrala,
östra delarna)

SKILLINGE
5LI|UWXULVP UIULOXIWVOLY
Ri för kustzonen
(samtliga utbyggnadsområden)

BRANTEVIK
5LI|UWXULVP UIULOXIWVOLY
Ri för kustzonen
(samtliga utbyggnads- och utredningsområden)
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