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1 Inledning 

Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun antog den 30 november 2015, § 
216, Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun. Översiktsplanen vann 
laga kraft den 15 mars 2017.   

Översiktsplanen är kommunens övergripande strategiska dokument som beskriver 
kommunens viljeinriktning angående mark- och vattenanvändning samt är 
vägledande i beslut kring hur den byggda miljön skall användas, utvecklas och 
bevaras.  

I enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL), ska varje 
kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om 
översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 §:  
 
5 §: Av översiktsplanen ska framgå: 

   1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och  
       vattenområden,  
 
   2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,  
 
   3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa  
       gällande miljökvalitetsnormer,  
 
   4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna  
       översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och  
       program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,  
 
   5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,  
 
   6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap.  
       18 e § första stycket miljöbalken,  
 
   7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av  
      översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur  
      sådana risker kan minska eller upphöra, och  
 
   8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör  
      det och skälen för avvikelsen. Lag (2018:1732)  
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1.1 Gällande översiktsplan i Simrishamns kommun 
I aktualitetsprövningen prövas översiktsplanen som helhet med alla de 
fördjupningar och tematiska tillägg som tagits fram. Simrishamns kommuns 
översiktsplan består av Framtiden – Översiktsplan för Simrishamns kommun. Till 
översiktsplanen finns även ett tillägg, Tema vindkraft, som antogs 19 december 
2011, § 180. Dessa två dokument bildar tillsammans översiktsplanen för 
Simrishamns kommun. I kommunen pågår även ett arbete med att ta fram två 
fördjupningar/tematiska tillägg; Havsplan inklusive kustzonsanalys och ett 
Arkitektur- och kulturmiljöprogram.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Beredning 
 
En aktualitetsprövning och beslutsunderlaget till den kan utformas på olika sätt. 
De formella kraven är att beslutet ska tas av Kommunfullmäktige och att 
Länsstyrelsen före beslutet ska redovisa vilka statliga och mellankommunala 
intressen som är av betydelse för planens aktualitet. Aktualitetsprövningen har 
utgått från Boverkets rekommendationer och analyser har gjort kring hur 
översiktsplanen används idag, huruvida översiktsplanen är tydlig och vägledande 
vid olika beslut och prövningar samt analyser kring nya förutsättningar som 
tillkommit efter att översiktsplanen tagits fram. Arbetet har samordnats inom 
projektets styrgrupp som har bestått av tjänstepersoner från samhällsbyggnads-
förvaltningen. Analys, dialog, avstämning och förankring av aktualitets-
prövningen har gjorts med den politiska samrådsgruppen för projektet. Den 
politiska samrådsgruppen har bestått av samhällsbyggnadsnämndens och 
byggnadsnämndens presidier samt kommunstyrelsens arbetsutskott. Den politiska 
samrådsgruppen har samlats under tre halvdagar och diskuterat översiktsplanens 
aktualitet och har genomfört analyser av översiktsplanens ställningstaganden samt 
genomfört en workshop om Simrishamns kommuns kärnvärden. Dialog har även 
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förts med flertalet utvalda tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar 
med specialistkompetens inom sitt arbetsområde. Under dialogen med 
kommunens tjänstepersoner har fokus legat på hur översiktsplanen används i 
verksamheten, kommunens utveckling, samt om översiktsplanens viljeinriktning 
fortfarande är aktuell. 

 
2.0 Översiktsplanens olika delar  
 
Översiktsplanen består av fyra olika kapitel. Det första kapitlet beskriver 
översiktsplanens övergripande mål och syfte samt koppling till nationella och 
regionala mål. Kapitel två utgör översiktsplanens planeringsunderlag som 
beskriver kommunens förutsättningar gällande friluftsliv, näringsliv, turism samt 
natur- och kulturmiljö. Kapitlen redogör även för olika miljö- och riskfaktorer 
samt teknisk försörjning, exempelvis bredband, energiförsörjning samt VA-frågor. 
Det tredje kapitlet består av översiktsplanens bebyggelsestrategi och 
markanvändningskarta och redogör för kommunens viljeinriktning för den byggda 
miljön, mark- och vattenanvändningen samt en geografisk fördjupning. Det fjärde 
och sista kapitlet består av en miljökonsekvensbeskrivning.  
 

1. Introduktion 
2. Övergripande planeringsförutsättningar 
2a. Människorna och samhället 
2b. Natur- och kulturmiljövärden 
2c. Teknisk försörjning 
2d. Miljö- och riskfaktorer 
3. Bebyggelse och markanvändning  

PlaneringFörberedelse Avslut

PROJEKTPLAN PROJEKT-
SLUTRAPPORT

PROJEKTDIREKTIV STATUSRAPPORT

Beslutspunkt 1
Projektet är värt att genomföra
Förutsättningarna är riktiga. 
Stäm av mot checklista 
Förberedelse.

Beslutspunkt 2
Projektplanen leder till 
projektets mål. Stäm av mot 
checklista Planering.

Beslutspunkt 3
Projektets leverans 
överensstämmer med målet. 
Stäm av mot checklista 
Genomförande.

Beslutspunkt 4 
Projektet kan avslutas. 
Stäm av mot checklista 
Avslut.

Genomförande

Vad?
Varför?

Hur? Gör vi rätt?

BESTÄLLARE PROJEKTLEDARE

Vad blev det?

PERSONKONTRAKT

STYRGRUPP

RESTLISTA LEVERANS
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3a. Bebyggelsestrategi 
3b. Geografisk fördjupning 
3b1. Kustzonen 
3b2. Inlandsorterna  
3b3. Centrum Simrishamn 
3c. Markanvändning och summering 
4. Konsekvenser 

 
Nedan ges en kort genomgång av ett urval av översiktsplanens innehåll samt vilka 
förändringar som skett sedan översiktsplanen antogs. Efter varje stycke följer en 
bedömning från förvaltningen huruvida den berörda delen i översiktsplanen 
fortfarande är aktuell. Alla delar i översiktsplanen berörs inte i aktualitets-
prövningen utan förvaltningen har valt ut de delar som anses mest relevanta för 
aktualitetsbeslutet. Den samlade bedömningen av översiktsplanens aktualitet 
redovisas i slutet av dokumentet.  
 
2.1 Introduktion 
 
Översiktsplanens övergripande tema är hållbarhet och i översiktsplanens 
inledande kapitel beskrivs kopplingen till nationella, regionala och lokala mål 
samt beskriver kommunens vision och kommunens strategiska 
utvecklingsområden. Översiktsplanen har en tydlig koppling till generationsmålet, 
att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  
Översiktsplanen saknar dock koppling de globala målen Agenda 2030 som antogs 
av FN:s generalförsamling den 25 september 2015. Det har även tillkommit en 
övergripande nationell handlingsplan för Agenda 2030. 
I januari 2019 infördes bestämmelser i Plan- och bygglagen om att en regionplan 
ska göras över Skåne (7 kap), vilket också innebär att det ska framgå av 
kommunens översiktsplan om den avviker från regionplanen (3kap. 5 §, punkt 8). 
Regionplanen förväntas antas av regionfullmäktige under 2022.  
 

Förvaltningens bedömning 
Översiktsplanen utgår från nationella och regionala miljömål men saknar koppling 
till de globala målen i form av Agenda 2030. Kommunens arbete kring hållbarhet 
kommer att fördjupas i det kommande Hållbarhetsprogrammet som beräknas 
färdigställas under 2020. I Hållbarhetsprogrammet kommer de globala målen ingå 
och programmet kommer att behandla temat hållbarhet utifrån ett socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Hur översiktsplanen förhåller sig till den 
kommande regionplanen är inte en aktuell fråga i dagsläget då regionplanen 
förväntas antas först under 2022.  
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2.2 Människorna och samhället 
 
I kapitlet människorna och samhället beskrivs strategier och mål för att förvalta 
kommunens mjuka värden samt kommunens förutsättningar för en god livsmiljö. 
Kapitlet beskriver hur folkhälsan i kommunen ska främjas samt hur turism, 
friluftsliv och näringsliv ska utvecklas på ett hållbart sätt. Sedan översiktsplanen 
antogs har Länsstyrelsen i Skåne uppdaterat planeringsunderlaget Vägledning för 
jämställd fysisk planering samt sammanställt en regional handlingsplan för 
friluftsliv.  
I översiktsplanen anges behovet av ett samlat grepp kring Arkitektur- och 
kulturmiljöfrågor som en nyckelfaktor i det fortsatta arbetet med att säkerställa 
och utveckla kulturmiljövärden i kommunen. Det tematiska tillägget av ett 
Arkitektur- och kulturmiljöprogram är under uppbyggnad och planeras att ställas 
ut för samråd under 2020. Länsstyrelsen belyser i den sammanfattande skrivelsen 
att tillägget på ett tydligt sätt bör fördjupa och redovisa kommunens 
ställningstagande till hur värden inom ramen för riksintresseanspråket ska 
tillgodoses. 
 

 
2.3 Natur- och kulturmiljövärden 
 
Simrishamn är en kommun med unika naturmiljöer och översiktsplanen beskriver 
hur dessa miljöer ska förvaltas utan värdena skall gå förlorade. Sedan 
översiktsplanens antagande så har sex nya naturreservat tillkommit och två 
områden i kommunen utreds som tänkbara natura-2000 områden. Inom 
miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” har Naturvårdsverket pekat ut 
Tommarpsån/Komstadån samt Verkeån som nationellt särskilt värdefullt vatten 
samt Julebodaån och Sträntemölla har pekats ut som nationellt värdefullt vatten. 
Det har även skett förändringar kring riksintresse för friluftsliv både kring 
utbredning samt i värdebeskrivningen. Riksintresset har utökats kring 

Förvaltningens bedömning 
Angående kulturmiljö så delar förvaltningen Länsstyrelsens åsikt angående det 
stora behovet av ett Arkitektur- och kulturmiljöprogram och sedan augusti 2019 
arbetar en projektledare 50 % med att slutföra tillägget till översiktsplanen. 
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet kommer sätta ett större fokus på flertalet 
av kommunens byar och fördjupa byarnas särdrag och olika karaktär utifrån 
arkitektur och kulturhistoria. Tillägget kommer även förtydliga hur kommunen 
avser att tillgodose riksintresseanspråket. 
Översiktsplanens strategier och ställningstaganden för friluftsliv, turism och 
näringsliv hade med fördel kunna fördjupas ytterligare men behovet anses inte 
vara tillräckligt omfattande för att kräva en omedelbar revidering.  
 

http://www.simrishamn.se/


  www.simrishamn.se 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8 
 

naturreservatet Sträntemölla-Forsamölla och Bäckhalladalens naturreservat och 
kring Tjörnedala strövområde.  
Översiktsplanen redogör för ett behov av planering av kommunens hav och 
kustzon. Många intressen samsas i havet och längs kusten, vilket skapar behov av 
en långsiktig planering och förvaltning. Havsplanen - fördjupningen till 
översiktsplanen, har ställts ut för samråd och planeras att antas i 
Kommunfullmäktige under 2020.  
 

 
2.4 Teknisk försörjning 
 
Energi - Användning och produktion 
Kapitlet presenterar kommunens övergripande energianvändning samt strategier 
och mål för hur kommunen kan övergå till en mer hållbar energiförsörjning. 
Simrishamns kommun har arbetat aktivt med målen i översiktsplanen i sin 
organisation varav kommunens egna fastigheter har övergått till fossilfri 
uppvärmning och fossilfri elförsörjning. Kommunen har även installerat flertalet 
laddstolpar runt om i kommunen i enlighet med intensionerna i översiktsplanen.  
I översiktsplanen utgår två av områden för vindkraft som pekas ut i det tematiska 
tillägget vindkraftsplan Tema Vindkraft på grund av konflikt med riksintresset för 
totalförsvaret. Länsstyrelsen anser att det är oklart hur det tematiska tillägget 
förhåller sig till översiktsplanen på grund av ändringen av det utpekade 
utbredningsområdet. Länsstyrelsen påpekar även brister i översiktsplanen 
angående förhållningssätt och vägledning för elintensiv verksamhet.  

Förvaltningens bedömning 
Sedan översiktsplanen antogs har det förändringar skett gällande områdesskydd.  
Kommunens övergripande intention och ställningstagande angående naturvård är 
fortfarande den samma och kommunens digitala kartmaterial är uppdaterat. 
Den kommande fördjupningen Havsplanen och kustzonanalys har utvecklats i 
enlighet med intensionerna i översiktsplanen och kommer att behandla havets 
framtida utveckling och staka ut den framtidsvision kommunen har för sitt 
havsområde och ge ett helhetsgrepp kring den framtida förvaltningen.  
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Kommunikation och transporter 
Kommunikation och transporter är en av kommunens nyckelfrågor och 
översiktsplanen beskriver mål och strategier för att öka kollektivtrafiken samt för 
hur miljöpåverkan från transporter ska minska. Sedan översiktsplanen antogs har 
cykelvägen mellan Kivik och Ravlunda färdigställts och flertalet cykelvägar 
planeras att byggas ut i kommunen under de närmaste åren. Busstrafiken har 
sedan översiktsplanen antagande dragits ner på vissa sträckor, men 
superbusskonceptet som beskrivs i översiktsplanen är fortfarande aktuellt. 
Flera kapacitetshöjande åtgärder är på gång när det gäller tågtrafiken. Ystadbanan 
mellan Ystad och Simrishamn kommer under den kommande fyraårsperioden att 
rustas upp med kapacitetshöjande åtgärder samt åtgärder för att åstadkomma en 
mer robust kollektivtrafik. I Simrishamns kommun kommer infrastruktur- 
satsningarna från Trafikverket resultera i ett mötesspår i Gärsnäs för att 
möjliggöra mötestrafik för tågen samt en förlängd plattform vid stationen i 
Simrishamn för att möjliggöra att uppställningsplats för ett extra tåg-set.  
Simrishamnsbanan, samarbetsprojektet mellan flertalet kommuner för att 
återuppta den äldre tåglinjen mellan Malmö, Staffanstorp, Sjöbo, Tomelilla och 
Simrishamn är i nuläget vilande och osäkerheten kring projektets framtid är stor. 
Entimmes-målet, målet att resa kollektivt till mellan Simrishamn och Malmö 
kommer inte vara genomförbart till 2030 och färjetrafiken till Bornholm har 
upphört. Sedan översiktsplanen antogs har flera strategiska dokument gällande 
infrastruktur tillkommit som beskriver regionala infrastruktursatsningar, 
exempelvis regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018–2029, samt 
cykelvägsplan för Skåne 2018–2019. Under 2019 planerar SÖSK, Sydöstra 
Skånes samarbetskommitté, att uppdatera den gemensamma infrastrukturplanen 
för kommunerna i Sydöstra Skåne.  
Länsstyrelsen påpekar i den sammanfattade redogörelsen att väg 19 saknas som 
riksintresseanspråk i översiktsplanen. 
  

Förvaltningens bedömning 
I översiktsplanen utgår två av områden för vindkraft på grund av konflikt med 
riksintresset för totalförsvaret, vilket beskrivs i legenden till kartan samt i 
ställningstaganden för Energianvändning och produktion. Vindkraftsplanen Tema 
vindkraft bedöms fortfarande vara aktuell bortsett från de redan exkluderade 
områdena. Förvaltningen avser att ta fram en kortfattad populärversion av 
översiktsplanen för att förtydliga sambanden mellan översiktsplanen och dess 
tillägg och fördjupningar.  
Vid nästa fullständiga revidering av översiktsplanen förslås elintensiv användning 
få ett större fokus. 
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Vatten- och avloppsförsörjning 
En utav kommunens största utmaningar är det överbelastade VA-nätet. Under 
framtagandet av översiktsplanen sammanställdes parallellt en VA-plan och i VA-
planen redogörs prioriteringar samt tidplan för utbyggnad och restaurering.  
Översiktsplanen anger att ingen utbyggnad i Kivik tillåts innan reningsverket är 
ombyggt och reningsverket beräknas stå färdigt under 2020. Kommunen arbetar 
aktivt med att inventera kommunens planreserv utifrån VA-kapaciteten i projektet 
VA-tillgången i Simrishamns kommun - för befintliga planer och utbyggnads-
områden och det pågår även ett arbete med att bilda ett gemensamt driftbolag med 
Tomelilla kommun, för att skapa en mer flexibel VA-organisation. Driftbolaget 
kommer att ägas till 50 % av varje kommun och huvudsätet föreslås placeras i 
Tomelilla kommun. Länsstyrelsen betonar vikten av att kommunen fortsätter 
arbetet med att säkerställa kommunens vattenförsörjning och avloppshantering i 
enlighet med VA-planen. Länsstyrelsen anser även att det finns ett antal områden 
kring Kivik där verksamhetsområde för allmänna vattentjänster bör upprättas 
enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), bland annat Havängs sommarby. 
(Förslag om inrättande av verksamhetsområde för VA hanteras av 
kommunfullmäktige i november 2019.)  
 

Förvaltningens bedömning 
Förutsättningarna för utvecklingen av infrastrukturen har förändrats sedan 
översiktsplanen antogs och flertalet av ställningstaganden gällande kommunikation 
och transporter bedöms inte längre vara aktuella. Exempelvis så har 
samarbetsprojektet kring Simrishamnsbanan avstannat och förvaltningen anser att 
det inte längre är aktuellt att utreda en flytt av tågstationen i Simrishamn, särskilt 
med tanke på att Trafikverket kommer att förlänga plattformen vid stationens 
nuvarande placering. Förvaltningen bedömer även att översiktsplanen saknar 
tydliga mål samt inte visar kommunens nuvarande viljeinriktning. Dessutom saknar 
översiktsplanen koppling till de nya regionala infrastrukturplanerna.  
Länsstyrelsens påpekande om att väg 19 saknas som riksintresseanspråk i 
översiktsplanen åtgärdas vid kommande revidering, kommunens digitala 
kartmaterial är uppdaterat. 
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Miljö- och riskfaktorer 
Kapitlet beskriver kommunens olika utmaningar gällande risker, exempelvis luft- 
och vattenföroreningar, buller, miljöfarliga verksamheter och transportleder för 
farligt gods. Kapitlet innefattar även för de nationella miljökvalitetsnormerna och 
åtgärder för hur dessa ska uppnås och beskriver övergripande konsekvenser av 
klimatförändringarna.  
Sedan översiktsplanen antogs har det antagits en ny förordning (SFS 2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Vid ändringen av förordningen som trädde 
i kraft 1 juli 2017 höjdes riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från 
spår- och vägtrafik. Det har även tillkommit ändringar i Plan- och bygglagen (3 
kap. 5 §, punkt 8) angående kommunen syn på risker och skador på den byggda 
miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra. Länsstyrelsen 
råder därmed kommunen att se över befintliga detaljplaner inom områden med 
risk för översvämning och erosion 
Länsstyrelsen belyser att Simrishamns tätort har utmaningar gällande olika risker, 
vilket bland annat har framkommit vid detaljplanearbetet av Skansenområdet. 
Vidare anser Länsstyrelsen att översiktsplanen inte är tillräckligt detaljerad när det 
gäller potentiellt förorenade ämnen och att översiktsplanen med fördel hade 
kunnat redovisa en högre detaljeringsgrad av vilka verksamheter som har 
omgivningspåverkan.  
 
 
 
 

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen bedömer att översiktsplanen fortfarande är användbar som ett 
vägledande dokument i frågor som rör kommunens vatten- och avloppsfrågor. 
Sedan översiktsplanen antogs har kommunens arbete följt de strategier som anges 
i översiktsplanen och flertalet projekt som är av yttersta vikt för samhällets 
utveckling är på gång att förverkligas. Förvaltningens arbete med att inventera 
VA-kapaciteten kommer ligga till grund till kommande revidering av VA-planen. 
Havängs sommarby beräknas kunna anslutas till Kiviks reningsverk under 2025, i 
enlighet med tidplanen i VA-Planen.  
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2.5 Bebyggelsestrategi och markanvändning 
 
Bebyggelse 
I bebyggelsestrategin och markanvändningskartan preciseras kommunens 
viljeinriktning angående den fysiska miljön. Bebyggelsestrategin utgår från ett 
hållbart samhällsbyggande där bostäder i första hand centraliseras kring 
Simrishamns stad samt i byar med god tillgång av kollektivtrafik och service. 
Bebyggelsestrategin vill värna om de unika skillnaderna mellan tät stad och täta 
orter/byar och glest natur- och kulturlandskap. Genom att samla, förtäta och 
utveckla bebyggelsen främst i de större tätorterna stärks pendlingsmöjligheterna 
och naturlandskapet sparas.  
Länsstyrelsen anser i den sammanfattade redogörelsen att kommunens 
bebyggelsestrategi visar på tydliga ställningstaganden för kommande planering 
samt att kommunens bostadsförsörjningsprogram som antogs under 2017 är väl 
genomarbetat.  
 

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen bedömer att översiktsplanens bebyggelsestrategi samt de strategier 
som rör kommunens markanvändning är fortsatt aktuell. För att förtydliga och 
förankra bebyggelsestrategins intentioner bland tjänstepersoner och politiker 
bedömer förvaltningen att mer utbildning är nödvändig. Förvaltningen ser även 
ett behov av att framställa förtydligande informationsmaterial angående 
nybyggnation på landsbygden som vänder sig till privatpersoner. 

Förvaltningens bedömning  
Vid detaljplanearbetet av Skansenområdet har ny kunskap tillkommit angående 
förorenande ämnen, skyddsavstånd till verksamheter och översiktsplanens underlag 
kring miljö- och riskfaktorer i Simrishamns tätort är därmed delvis missvisande och 
bedöms av förvaltningen vara i behov av att revideras.  
Förvaltningen anser att kapitlet i övrigt är tillräckligt vägledande för kommunen i 
stort angående miljö- och riskfaktorer samt klimatanpassning.  
Kommunen kommer att vidareutveckla det strategiska arbetet med 
klimatanpassning i den kommande klimatanpassningsplanen. 
Klimatanpassningsplanen kommer att innehålla en konsekvens- och 
sårbarhetsanalys samt en bedömning kring hur klimatförändringarna kommer 
påverka kommunen på kort och lång sikt och kommer att fungera som ett stöd i 
kommunens fortsatta klimatanpassningsarbete.  
Kommunens digitala kartmaterial kring potentiellt förorenande ämnen är 
uppdaterat.  
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Centrum Simrishamn 
Kapitlet beskriver hur Simrishamns stad ska stärkas som centralort och utvecklas 
genom förtätning, samtidigt som småskaligheten och stadens karaktär ska bevaras. 
Sedan översiktsplanen antogs har flertalet åtgärder som föreslås i översiktsplanen 
genomförts. Kommunen har exempelvis arbetat aktivt med att förverkliga och 
utveckla Sjöfartsstråket och stråket genom Åbackarna i enlighet med 
översiktsplanens intention. Omvandlingen av Skansenområdet har även påbörjats, 
varav området är på väg att förvandlas från ett verksamhetsområde till en 
stationsnära och attraktiv blandstad.  
Länsstyrelsen påpekar i den sammanfattande redogörelsen att Simrishamns stad 
har utmaningar vad gäller risker och att detta har framkommit vid det pågående 
detaljplanearbetet över Skansenområdet. Länsstyrelsen konstaterar att frågor som 
rör störningar, risker och andra konsekvenser av förtätning innebär nya 
utmaningar för många kommuner. Exempelvis vid projekt som innefattar 
omvandling från verksamhetsområde till blandad stad sant mer bebyggelse längs 
järnväg och väg. 
 

 
3.0 Samlad bedömning av översiktsplanens aktualitet 
 
Sedan översiktsplanen antogs i november 2015 så har ny lagstiftning med 
betydelse för översiktsplanearbetet tillkommit, planeringsförutsättningar har 
ändrats, det har skett förändringar för vissa riksintressen, samt nya regionala och 
nationella mål har tillkommit. 
Länsstyrelsen bedömer i den sammanfattade redogörelsen att översiktsplanen är 
aktuell men inte tillräckligt vägledande inom vissa sakfrågor. Förvaltningen delar 
Länsstyrelsens uppfattning och håller med om att översiktsplanen till stora delar 
fortfarande är aktuell, men att vissa sakfrågor behövs belysas ytterligare. I 
översiktsplanen finns ett mindre behov av att uppdatera kartmaterial och statistik, 
men behovet anses inte vara så pass stort att det kräver en omgående revidering av 
översiktsplanen. Huvuddelen av översiktsplanens kartmaterial är uppdaterat i 
kommunens digitala databaser. Översiktsplanens övergripande tema är hållbarhet 

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen bedömer att de delar i översiktsplanen som berör Simrishamns 
stad är i behov av att fördjupas. Översiktsplanen bedöms inte vara tillräckligt 
vägledande exempelvis när det kommer till hamnens framtida utveckling. Vid 
planläggning av Skansenområdet har ny kunskap tillkommit gällande risker, 
säkerhetsavstånd och föroreningar, varav planeringsunderlaget kring risker och 
konflikter i översiktsplanen anses vara missvisande. 
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och förvaltningen bedömer att översiktsplanen kan användas som underlag vid 
framtida planläggning och tillståndsgivning på ett tillfredställande sätt.  
Förvaltningen bedömer att översiktsplanens främst brister under avsnittet 
infrastruktur samt anser att delarna i översiktsplanen som berör Simrishamns stad 
är i behov av att fördjupas. 
 
3.1 Revideringsbehov 
 
Sammantaget bedöms översiktsplanen vara i huvudsak aktuell. Flera av 
sakfrågorna där översiktsplanen inte anses vara tillräckligt vägledande föreslås att 
hanteras via tillägg och fördjupning av översiktsplanen:  
 

• Fördjupning av Simrishamns stad 
Tillägget förslås fördjupa mål och strategier kring stadens framtida utveckling, 
exempelvis kring hamnen. Fördjupningen föreslås även hantera och förtydliga 
stadens utmaningar gällande säkerhetsrisker i form av förorenade ämnen samt 
risker kopplade till verksamheter.  
 

• Infrastrukturplan 
Infrastruktur är en av kommunens viktigaste frågor och översiktsplanens 
ställningstaganden, mål och strategier anses inte vara tillräckligt vägledande, samt 
flera ställningstaganden bedöms inte längre vara aktuella.   
 
 
3.2 Kontinuerlig översiktsplanering 
 
Genom att arbeta med tillägg och fördjupningar kan kommunens översiktsplan 
revideras och kompletteras utan att hela översiktsplanen behövs göras om. Ett 
tillägg ska omfatta hela kommunen och kan göras för frågor av allmänt intresse 
som inte tas upp i tillräcklig utsträckning i gällande översiktsplan. En fördjupning 
av översiktsplanen är ett planeringsdokument som berör en begränsad del av 
kommunen och som därmed har en mer detaljerad redovisning av 
ställningstaganden. 
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Processen som även kallas för kontinuerlig översiktsplanering, skapar en mer 
flexibel form av översiktsplanering. För att förtydliga översiktsplanens struktur 
med de olika tilläggen och fördjupningarna avser förvaltningen att ta fram en 
kortfattad populärversion av översiktsplanen. Vid ett framtida omtag av 
översiktsplanen kan tilläggen och fördjupningarna föras in i den nya 
översiktsplanen. Beroende på hur framtiden utvecklar sig så kan det bli aktuellt att 
sammanställa fördjupningar för fler av kommunens tätorter.   
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Källförteckning 
 
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse, 2019-03-25 
Framtiden – Översiktsplan för Simrishamns kommun, KF 2015-11-20, § 216 
Tema Vindkraft, KF 2011-12-19, § 180 
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