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KUNGÖRELSE 
Dnr 2018/339 

 

Arkitektur- och kulturmiljöprogram, 

Tillägg till Simrishamns kommuns översiktsplan, Framtiden 

är föremål för samråd 6 mars – 7 maj 2021. 

 

 

Arkitektur- och kulturmiljöprogram 

Simrishamns kommun har många höga kulturvärden i form av såväl byggnader och miljöer 

som är viktiga för kommunens identitet – någonting som Simrishamns kommun är stolt 

över och vill värna om. Därför tar vi nu fram ett arkitektur- och kulturmiljöprogram som 

ska tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor. 

Syftet med programmet är att det ska bli ett inspirationsrikt och rådgivande tillägg till vår 

översiktsplan som tydliggör kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor. 

Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet 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. 

Programmet är helt digitalt vilket innebär att text, illustrationer, bilder och kartor 

presenteras via en digital plattform som finns på kommunens hemsida.  
 
 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade 2021-02-25 § 29 att godkänna planen för samråd. 

 

Handlingarna finns här: 

Arkitektur och kulturmiljöprogrammet finns i sin helhet på kommunens hemsida, 

programmet är helt digitalt. 

 

Simrishamn.se/akp 

 

Digitalt samrådsmöte:  

Välkomna på digitalt samrådsmöte! Tisdagen den 25 mars 2021 klockan 19:00 kommer ett 

digitalt samråd äga rum, då kommer Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet att presenteras 

närmare och det finns möjlighet att ställa frågor. Du behöver en dator med 

internetuppkoppling för att delta. En länk till samrådsmötet kommer att publiceras på 

simrishamn.se/akp samma dag som samrådet äger rum, den 25 mars.  

 

Samrådsmötet kommer att spelas in, en inspelning av samrådsmötet kommer publiceras på 

kommunens hemsida så man kan ta del av det i efterhand.   

 

 

Frågor beträffande planen kan ställas till: 

Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00 

Projektledare Ina Jacobsen, ina.jacobsen@simrishmn.se 

 

 

Datum: 2021-03-05 
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Synpunkter: 

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun tillhanda senast 2021-05-07. Du kan 

skicka brev till 

Samhällsbyggnads-förvaltningen/Planeringsenheten 

272 80 SIMRISHAMN, eller kontakt@simrishamn.se,  

 

Du kan också skicka in dina synpunkter via ett formulär direkt på den digitala plattformen 

som du når via simrishamn.se/akp.  

 
Så fungerar översiktsplanering 

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga och strategiska planeringsinstrument och ska 

formulera visioner för framtiden och belysa den planerade utvecklingen i kommunen. 

Översiktsplanen kartlägger mark- och vattenanvändning i generella drag och 

konsekvenserna av den planerade utvecklingen redogörs.  

 

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som behandlar hela kommunens yta. 

Gällande översiktsplan ger en introduktion till de planeringsmässiga förutsättningarna för 

arkitektur- och kulturmiljöer men inte några riktlinjer eller strategier. Därför tas nu detta 

kompletterande program fram.  

 

Arbetsprocessen är styrd av Plan- och bygglagen och följer de formella steg denna lag 

anger. Två gånger ska en översiktsplan ställas ut så allmänheten har möjlighet att ta del av 

förslaget och även lämna synpunkter. Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet befinner sig 

nu i det första skedet, samrådsskedet, och möjlighet att tycka till om planförslaget finns till 

och med den 7 maj 2021. 
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