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Undersökning av betydande miljöpåverkan för Arkitektur- och 
kulturmiljöprogrammet  
- Detta är en bilaga till Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet som i sin tur är ett tillägg till 
översiktsplanen.   
  
Icke teknisk sammanfattning  
Syftet med att ta fram ett Arkitektur- och kulturmiljöprogram som ett tillägg till översiktsplanen är att 
det ska användas som kunskapsunderlag för att ta välgrundade beslut i plan- och byggprocesser, så 
att kvalitéer som gör platsen unik bevaras och att vi utvecklar kommunen med hänsyn och omsorg till 
det unika.  
 
Genom en kulturmiljöinventering har unika värden identifierats i orter som ingår i programmet. Med 
hjälp av historiska redogörelser över landskapet ges en förklaring varför platsen utformats till vad 
den är idag och tillsammans med inventeringen förklaras det vilka värden som är särskilt unika och 
hur man kan utveckla och bygga nytt med hänsyn till det unika. Således föreslår programmet ingen 
specifik exploatering utan en redogörelse på vad som är viktigt att tänka på med hänsyn till 
kulturmiljön i takt med att kommunen växer, både materiellt och immateriellt. Denna undersökning 
av betydande miljöpåverkan för Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet utgår från två scenarion, om 
tillägget antas politiskt och så att säga vinner laga kraft och kan tas i bruk (huvudalternativet) eller 
om tillägget inte antas och inte kan användas. Det sistnämnda kallas för nollalternativet.    
 
I miljöbedömningsförordningen har dock regeringen föreskrivit när en översiktsplan alltid ska antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Exempelvis anges att en översiktsplan ska antas medföra en 
betydande miljöpåverkan om den anger förutsättningar för tätortsbebyggelse, vägar eller 
industriområden. Det innebär att i de allra flesta fall står det redan från början klart att ett förslag till 
översiktsplan omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning, och att en undersökning därmed 
sällan behöver genomföras. Men då Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet inte anger konkreta, 
platsspecifika förutsättningar för tätortsbebyggelse, vägar eller industriområden gör kommunen en 
bedömning att en undersökning av betydande miljöpåverkan behöver göras inledningsvis.  
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan har avgränsats till att främst hantera Riksintresse för 
kulturmiljövård, påverkan på landskapsbilden och natur- och kulturmiljövärden. Nedan finns en 
tabell som sammanfattar Arkitektur- och kulturmiljöprogrammets miljöpåverkan med utgångspunkt 
från nollalternativet och huvudalternativet. Slutsatsen är att huvudalternativet inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Tabellen nedan illustrerar påverkan för huvudalternativet respektive 
nollalternativet.   
 
 
  
  Huvudalternativ  Nollalternativ  
Ri Kulturmiljövård  Positiv påverkan  Negativ påverkan  
Landskapsbild  Positiv påverkan  Negativ påverkan  
Natur- och kulturmiljövärden  Positiv påverkan  Negativ påverkan  
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Vad innebär en undersökning av betydande miljöpåverkan?  
Att göra en undersökning av betydande miljöpåverkan är reglerat genom lagstiftning. I Plan- och 
bygglagens 3 kapitel framgår det att kommunen ska undersöka om genomförande av, i detta fall 
tillägget till översiktsplanen, kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en 
strategisk miljöbedömning genomföras. Vidare framgår det i miljöbedömningsförordningen att en 
översiktsplan alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Exempelvis anges att en 
översiktsplan ska antas medföra en betydande miljöpåverkan om den anger förutsättningar för 
tätortsbebyggelse, vägar eller industriområden. Det innebär att i de allra flesta fall står det redan från 
början klart att ett förslag till översiktsplan omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning, och att 
en undersökning därmed sällan behöver genomföras.  
Men då Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet inte anger konkreta, platsspecifika förutsättningar för 
tätortsbebyggelse, vägar eller industriområden gör kommunen en bedömning att en undersökning av 
betydande miljöpåverkan behöver göras inledningsvis.  
 
Syftet med undersökning av betydande miljöpåverkan är att integrera miljöaspekter i planering och 
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. En miljöbedömning är den process där 
kommunen identifierar, beskriver och bedömer vilka miljöeffekter förslaget kan komma att få.   
 
Denna undersökning av betydande miljöpåverkan för Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet utgår 
från två scenarion, om tillägget antas politiskt och så att säga vinner laga kraft och kan tas i bruk eller 
om tillägget inte antas och inte kan användas. Det sistnämnda kallas för nollalternativet.    
  

Syftet med att ta fram ett Arkitektur- och kulturmiljöprogram  
Syftet med att ta fram ett Arkitektur- och kulturmiljöprogram som ett tillägg till översiktsplanen är att det 
ska användas som kunskapsunderlag för att ta välgrundade beslut i plan- och byggprocesser, så att 
kvalitéer som gör platsen unik bevaras och att vi utvecklar kommunen med hänsyn och omsorg till det 
unika.  
 
Avgränsningar för undersökningen av betydande miljöpåverkan  
Med hänsyn till Arkitektur- och kulturmiljöprogrammets utformning och innehåll samt dess syfte har 
undersökningen av betydande miljöpåverkan avgränsats enligt nedan.  
 
Tidsmässigt  
Då Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet inte har någon genomförandetid likt många andra tillägg 
till översiktsplanen har inte hänsyn till någon genomförandetid hanterats.   
 
Geografiskt  
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet behandlar översiktligt hela kommun med djupdykningar i de 
orter som ingår i programmet och genomgått en kulturmiljöinventering. I de djupdykningar som görs 
har platsspecifika ställningstaganden tagits fram i form av riktlinjer och karaktärsdrag som kan ge 
inspiration till hur du kan bygga nytt eller bygga om i exempelvis Kivik. Således berör även den här 
undersökningen av betydande miljöpåverkan, programmet i sin helhet.  
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Miljöaspekter  
Efter övervägande har kommunen gjort bedömningen att följande betydande miljöaspekter kommer 
att utredas i denna undersökning av betydande miljöpåverkan.  
 

Riksintresse för kulturmiljövård  
En bedömning av hur kommunens utpekade 
riksintresseområden för kulturmiljövård påverkas av genomförandet av tillägget till 
översiktsplanen eller nollalternativet.   
Landskapsbilden   
En bedömning av hur landskapsbilden påverkas av genomförandet av tillägget till 
översiktsplanen eller nollalternativet.  
Natur- och kulturmiljövärden  
En bedömning av hur natur- och kulturmiljöer inom området för Arkitektur och 
kulturmiljöprogrammet påverkas av genomförandet av tillägget till översiktsplanen 
eller nollalternativet.  

  

Alternativ  
Huvudalternativet  
Huvudalternativet innebär Arkitektur- och kulturmiljöplanen som utgör ett tillägg till översiktsplanen 
antas politiskt och således kan användas i praktiken. Det innebär att kommunen då har ett 
kommunövergripande dokument att använda som kunskapsunderlag för att ta välgrundade beslut i 
plan- och byggprocesser, så att kvalitéer som gör platsen unik bevaras och att vi utvecklar kommunen 
med hänsyn och omsorg till det unika.   
 
Nollalternativet  
Nollalternativet ska spegla den sannolika utvecklingen om Arkitektur- och 
kulturmiljöprogrammet inte antas och inte börjar användas i praktiken. I det här fallet innebär 
nollalternativet att det inte tas fram ett kunskapsunderlag att använda för att ta välgrundade beslut i 
plan- och byggprocesser. Utan ett sådant program som Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet utgör finns 
inget kommunövergripande dokument som identifierar kvalitéer som gör platsen unik och pekar på vad 
som ska bevaras och så att kommunen kan växa med hänsyn och omsorg till det unika.  
  
Nulägesbeskrivning  
Idag har inte kommunen något samlat kommunövergripande kunskapsunderlag som kan användas 
för att ta välgrundade beslut i plan- och byggprocesser i frågor som berör arkitektur och kulturmiljö. Detta 
innebär att det idag inte finns någon plattform eller kunskapskälla som beaktar att kvalitéer som gör 
platsen unik bevaras och att vi utvecklar kommunen med hänsyn och omsorg till det unika.  
 
Riksintresse för kulturmiljövård  
Ett riksintresse är ett geografiskt utpekat område som pekats ut för att det innehåller nationellt 
viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara av intresse för riket både gällande bevarande men 
även exploatering. Riksintressen för kulturmiljövården behandlas i Miljöbalken (MB) 3 kap. 6 § och 
enligt denna skall dessa områden skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Detta 
ska tillämpas vid prövningar av verksamheter och åtgärder enligt miljöbalken, vid beslut om 
områdesskydd enligt miljöbalken samt vid planläggning enligt Plan- och bygglagen (PBL).  
Den nationella uppsikten över riksintresse för kulturmiljövården har Riksantikvarieämbetet, det är 
hos dem som det fattas beslut om nya områden, om något område ska utgå eller om revideringar 
behöver göras av utpekade områden. Den regionala uppsikten har länsstyrelsen, i detta fall 
Länsstyrelsen Skåne, hos dem kan det också komma förslag med olika revideringar. Simrishamns 
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kommun, har liksom alla landets kommuner, i uppgift att i respektive översiktsplan redogöra för hur 
riksintressen ska tillgodoses. I Simrishamns översiktsplan, Framtiden redogörs det för våra 
kulturmiljöer i kapitel 2B (Natur- och kulturmiljövärden). Idag har kommunen inte tagit fram några 
redogörelser för hur riksintresse för kulturmiljövård ska tillgodoses i de totalt 8 olika utpekade 
områden som idag finns i kommunen.   
 
Landskapsbilden   
Enligt den europeiska landskapskonventionen är landskap ett område sådant som det uppfattas av 
människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller 
mänskliga faktorer. Stads- och landskapsbilden är den samlade bilden av den visuella upplevelsen av 
stadens och landskapets uppbyggnad och olika beståndsdelar. Grundelementen i staden och 
landskapet kan definieras genom nyckelbegrepp som identitet, form och struktur, skala, färg, 
rumslighet, orienterbarhet med mera. För landskapsbild och stadsbild finns inte några specifika lagar, 
kommunen har inte heller något samlat kommunövergripande kunskapsunderlag med riktlinjer och 
allmänna råd avseende landskapsbilden.   
 
Arkitektur- och kulturmiljövärden  
En kulturmiljö är en miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom 
berättar om människors liv. En kulturmiljö är därför inte något statiskt område utan formas och 
påverkas kontinuerligt, det gäller även kulturlandskapet. Om man bygger bort, ersätter eller på annat 
sätt förvanskar en kulturmiljö så går den aldrig att ersätta.  
Simrishamn är präglat av sammanhållna byar och i landskapet utskiftade gårdar, samt historiska 
byggnader som gods, kyrkor och vindmöllor. Kommunen vill utveckla dessa unika värden med varsam 
hand. Att vårda, förvalta, levandegöra och sprida kunskap om våra kulturmiljövärden är viktigt för 
Simrishamns identitet och känsla av sammanhang. Kulturarvet bidrar till kommunens attraktionskraft 
som besöksmål och boendemiljö. Ansvaret att förvalta spåren av vår gemensamma historia till 
kommande generationer vilar på oss som lever nu. Idag har kommunen inget kommunövergripande 
dokument där det framgå hur kommunen aktivt avser att värna om befintliga arkitektur- och 
kulturvärden samt att redovisa visioner för gestaltning i nutid och framtiden.  
  

Miljömål  
FN:s globala miljömål  
På FN-toppmötet i september 2015 kom världens ledare överens om 17 globala utvecklingsmål och 
handlingsplanen Agenda 2030, som syftar till att vara vägledande i strävan mot en hållbar utveckling. 
Målen och handlingsplanen är formulerade utifrån de viktigaste globala utmaningarna: att utrota all 
fattigdom och hunger överallt, att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, att uppnå 
jämställdhet och egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser. Främst går det att härleda mål 11 till Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet.   
I mål 11 “Hållbara städer och samhällen” framgår det att hållbar stadsutveckling omfattar hållbart 
byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning 
och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera 
sektorer. Vidare framgår det i delmål 11.4, som handlar om att skydda världens kultur- och naturarv, 
att man behöver stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.   
  
Nationella och regionala miljömål  
Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för 
miljöpolitiken är generationsmålet som säger ”Att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
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Sveriges gränser”. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande 
preciseringar och etappmål.  
Nationellt har Sverige tagit fram en helt ny politik kring gestaltad livsmiljö ”nationell arkitekturpolicy 
med nationella arkitektur-, form-, och designpolitiska mål” vilket handlar om att arkitektur, form och 
design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade 
livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma 
miljön. Det ska uppnås genom att det offentliga agerar förebildligt och att utveckla och sprida 
kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids. Samt att estetiska, konstnärliga och 
kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas.   
 
Region Skåne har genom denna nya politik tagit fram en strategi för gestaltad livsmiljö – arkitektur, 
form och design som har en hög ambitionsnivå när det gäller långsiktiga investeringar där arkitektur, 
form och design verkar hälsofrämjande och skapar mervärde för individen och för Skåne.  
  
Lokala miljömål  
Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun för perioden 2021 - 2030 pekar ut viljeinriktningar och 
prioriteringar och innehåller fokusområden och strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till 
att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. Strategiska 
ställningstaganden i fokusområde 8 ”Hållbart samhällsbyggande”:  

• Bevara och skydda skyddsvärda natur- och kulturmiljöer.  
• Utveckla Simrishamn och Österlens attraktivitet genom möjligheterna i kulturarvet, 
kulturlivet och landskapets värden.  

  
 
Miljökonsekvenser  
 
Påverkan på Riksintresse för kulturmiljövård  
Huvudalternativ  
I kommunen finns åtta stycken utpekade områden som är utpekade som riksintresse för 
kulturmiljövård. För varje utpekat riksintresse för kulturmiljöer, har Länsstyrelsen formulerat en 
värdebeskrivning och motivering. Denna ska beaktas vid planläggning och prövning av bygglov.   
I Länsstyrelsen Skånes yttrande över översiktsplanen Framtiden framkom att kommunens saknade 
ställningstaganden för säkerställandet av riksintresse för kulturmiljövård. Länsstyrelsen Skåne 
poängterade att behovet av ett tillägg på ett tydligt sätt fördjupar och redovisar kommunens 
ställningstagande till hur värden inom ramen för riksintresse för kulturmiljövården ska tillgodoses.   
I Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet framgår kommunens ställningstaganden för att inte 
riksintresset påtagligt skall skadas.  
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Nollalternativ  
I Länsstyrelsen Skånes yttrande över översiktsplanen 
Framtiden framkom att kommunens saknade 
ställningstaganden för säkerställandet av riksintresse 
för kulturmiljövård. Länsstyrelsen Skåne poängterade 
att behovet av ett tillägg på ett tydligt sätt fördjupar 
och redovisar kommunens ställningstagande till hur 
värden inom ramen för riksintresse för 
kulturmiljövården ska tillgodoses.   
Om inte ett Arkitektur- och kulturmiljöprogram antas 
kommer kommunen fortsatt 
sakna ställningstaganden för att inte riksintresset 
påtagligt skall skadas.  
  
  
  
Påverkan på landskapsbilden   
 Huvudalternativ  
Simrishamns kommun har idag inget samlat och kommunövergripande kunskapsunderlag som 
belyser och hanterar frågor om landskapsbilden. I Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet finns råd 
och rekommendationer vad man ska tänka på när man bygger om och bygger nytt, detta innebär 
bland annat visuella bilder med tillhörande förklarande text som visar på hur det är lämpligt att 
placera ny bebyggelse med hänsyn och omsorg till landskapet. Vidare framgår det i delmål 11.4, som 
handlar om att skydda världens kultur- och naturarv, att man behöver stärka insatserna för att 
skydda och trygga världens kultur- och naturarv. För vilket Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet 
gör.  

 
 
Nollalternativ  
Om inte Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet tas fram och används finns inget samlat och 
kommunövergripande kunskapsunderlag som behandlar frågor om landskapsbilden. Det finns då 
inga råd och rekommendationer vad man ska tänka på när man bygger om och bygger nytt, som visar 
på hur det är lämpligt att placera ny bebyggelse med hänsyn och omsorg till landskapet.   
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Påverkan på arkitektur- och kulturmiljövärden  
Huvudalternativ  
Att vårda, förvalta, levandegöra och sprida kunskap om våra kulturvärden är viktigt för Simrishamns 
identitet och känsla av sammanhang. Kulturarvet bidrar till kommunens attraktionskraft som 
besöksmål och boendemiljö. Ansvaret att förvalta spåren av vår gemensamma historia till kommande 
generationer vilar på oss som lever nu. Därför är Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet ett viktigt 
redskap för kommunen att använda som kunskapsunderlag i frågor som berör kommunens 
kulturmiljöer.   
 
Det är en styrka om översiktsplanen förhåller sig till 
arkitektur- och gestaltningsfrågorna på ett 
övergripande och strategiskt plan. En samlad strategi 
klargör kommunens intentioner i dessa frågor 
samtidigt som en tydlig politisk ambitionsnivå och 
viljeinriktning läggs fast. Därmed får frågorna större 
tyngd och kan kopplas till långsiktiga mål och strategier 
med mark- och vattenanvändningen och den byggda 
miljön. Det blir på så vis tydligare vad arkitektur ska 
bidra till och på vilket sätt arkitektur kan hjälpa till att 
nå målen. Kärnan i den översiktliga planeringen är att 
väga olika allmänna intressen mot varandra, statliga som kommunala, och ta ställning i frågor kring 
hur olika platser ska utvecklas eller bevaras. I dessa vägval är arkitekturen och gestaltandet ett viktigt 
verktyg.   
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag som även belyser vikten av god 
arkitektur. Simrishamn kommun är berikad med bland annat karaktäristiska gatuhus som finns i olika 
orter runt om i kommunen, inte minst i Simrishamns stad. Detta kunskapsunderlag redogör för vad 
man ska tänka på när man bygger om och bygger nytt i 
kommunen så att kommunen fortsatt kan eftersträva hög arkitektonisk kvalité.   
 
Nollalternativ  
Inget kommunövergripande kunskapsunderlag 
tas fram som behandlar frågor om god 
arkitektonisk kvalité. Inte heller finns 
strategiskt kommunövergripande 
kunskapsunderlag som redogör för hur 
kommunen avser vårda, förvalta, levandegöra 
och sprida kunskap om kommunens 
kulturvärden. Ett kunskapsunderlag som är 
viktigt för Simrishamns identitet och känsla av  
sammanhang uteblir.  
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