
FRAMTIDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 

FÖR 
SIMRISHAMNS 

KOMMUN

KONTRASTERNA I EN LEVANDE KOMMUN GÖR ALLA DAGAR BÄTTRE

ANTAGANDEHANDLING
LAGA KRAFT 2017-03-15



FOTO + BILDER
Foto GABRIELLA PÅSSE och BENGT BENGTSSON där inget annat anges.
Illustrationer GABRIELLA PÅSSE där inget annat anges.
Ortofoton LANTMÄTERIET
Flygfoton INGVAR BENGTSSON, SBF

POLITISK STYRGRUPP
Anders Johnsson, Karl-Erik Olsson, Birgitta Englander, 
Monica Gripp, Christer Vigren, Nils-Inge Nilsson, 
Anders Åkerberg, Pia Ingvarsson, Kjell Dahlberg, 
Håkan Rosenkvist. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Projektgrupp, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planarkitekt  MARIA ENGBERG

Planarkitekt  EVELINA SIMONSSON

Planarkitekt  ANNIKA ARVIDSSON

Planarkitekt  ANNA BARTELS

Planarkitekt  EVA FERLINGER

Kommunekolog  BENGT BENGTSSON 

Grafisk designer och planarkitekt  GABRIELLA PÅSSE 

Remissgrupp:

Johan Lund, Anders Wanstadius, Henrik Olsson, Karl Gustavson, Marie-Louise 
Svensson, Anna Eliasson, Benny Andersson, Sonja Eliasson, Magnus Mårtensson, 
Lena Alebo, Diana Olsson, Lars Persson, Madeleine Lundin, Staffan André, Mats 
Carlsson, Peter Nilsson, Jan-Erik Zandersson, Roland Persson. Vesa Tschernij, 
Yvonne Larsson mfl.

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-11-30 

LAGA KRAFT 2017-03-15



ÖVERSIKTSPLANEN 
- ett steg i förverkligandet av vår vision
”Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre.” 
Så lyder Simrishamns kommuns vision som togs fram tillsammans 
med dem som bor och verkar i vår kommun på Österlen. I ett flertal 
Framtidsverkstäder fick alla beskriva just sitt Simrishamn och det 
Simrishamn man ville leva i framöver. Av allas utgångspunkter och
önskningar skapades den gemensamma bilden, som punkter i ett ras-
ter där bilden blir tydligare ju fler punkter man ser. 

Utgångspunkterna valde vi att kalla kärnvärden: de värden som just 
vi, just här, bygger vår identitet på. Kärnvärdena bygger på hav och 
land, kontraster och engagemang, ett kontrastrikt landskap ger en 
kontrastrik befolkning. Medborgare som aktivt valt sin plats i livet är 
också engagerade i sin kommun – och kräver engagemang tillbaka.

Det handlar om kontraster och balans; att skapa en levande kommun, 
som på vissa ställen sjuder av liv och rörelse året runt, och samtidigt, 
på en annan plats, erbjuder tystnad och stillhet. Därför är det natur-
ligt att översiktsplanen är en möjliggörare för att förverkliga visionen. 

Simrishamn har unika möjligheter att utvecklas till Skånes bästa kom-
mun att bo i. Här finns en levande stadskärna, för dem som vill bo i 
en mindre stad. Vi har byar med bra sammanhållning, här finns en le-
vande landsbygd med enskilda gårdar och mindre bybildningar. Den 
stora variationen av boendemiljöer, närhet till hav och natur i olika 
boendeformer har en stor potential som kan utvecklas ytterligare. För 
att utveckla Simrishamn som boendeort behövs både nybyggnation 
och förbättringar och i vissa fall förtätning av nuvarande områden 
och befintligt bostadsbestånd. 
Genom förslaget till översiktsplan vill vi skapa förutsättningar för en 
stor variation i utbudet av attraktiva boendemiljöer samtidigt som vi 
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tar ansvar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Vi ska inte bygga bort det folk flyttar hit för.

Vi vill skapa förutsättningar som väl motsvarar önskemålen om boende 
hos medborgare och inflyttare till kommunen. För en hållbar samhälls-
utveckling måste planeringen av nya bostäder och områden präglas av 
miljöhänsyn och tillvaratagande av befintliga kvaliteter i den fysiska 
miljön.

I Simrishamns kommun behövs det löpande byggas nya bostäder för att 
öka inflyttningen till kommunen.  
Att bygga nytt är inte enbart en fråga om antalet tomter eller planer. De 
nya bostäderna och de nya miljöerna måste vara tilltalande och av god 
kvalitet, samtidigt som kostnaderna för boendet måste vara rimliga. 

Förslaget till översiktsplan tar framför allt sikte på var den framtida be-
byggelsen bör ske, men också andra frågor som rör den fysiska miljön. 
Denna översiktsplan är vägledande för beslut om kommunens långsik-
tiga användning av mark och vattenområden och blir därför viktig för 
Simrishamns framtida utveckling. 

Och målet är självklart: 
Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre.

Förord
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INTRODUKTION
och sammanfattning
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Vad är en översiktsplan?
Syftet med översiktsplanering är att sammanfatta den långsiktiga utvecklingsviljan 
i kommunen och visa hur den fysiska planeringen kan bidra till att förverkliga 
dessa ambitioner. 

En översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument men ska vara vägledande för 
framtida beslut om detaljplaner, bygglov och andra ställningstaganden.

Utöver att behandla den fysiska planeringen - som t.ex att visa hur den byggda miljön 
ska utvecklas och bevaras, och vattenförsörjningen säkras - så har varje kommun möj-
ligheten att i sin översiktsplan formulera en mer övergripande framtidsvision - att låta 
översiktsplanen bli det strategiska dokument som medborgare, politiker och tjänstemän 
kan sluta upp och hitta nya samarbetsformer kring. Så att man med gemensamma kraf-
ter kan nå från ord till handling. 

En översiktsplan ska hållas aktuell och uppdateras och förankras kontinuerligt.

Översiktsplanen Framtiden - har ambitionen att vara just en sådan bred 
och väl förankrad överenskommelse. Ett levande dokument som påminner oss om hur 
vi vill förvalta, förändra och förbättra vår kommun. Som visar vägen mot ett hållbart 
samhälle som tillvaratar och uppmuntrar människors kreativitet och engagemang - ett 
samhälle som attraherar fler invånare. 

Tidsperspektivet är inställt på 2020 men 2035 finns med i horisonten, då Simrishamns-
banan förhoppningsvis har öppnat nya möjligheter för regionen. 

Med en återkommande förankringsprocess och bibehållen aktualitet skall översiktspla-
nen Framtiden fortsättningsvis vara vägledande vid avvägningar och beslut som påver-
kar kommunens utveckling och samhällskultur. 

Översiktsplanen kap I & 2
Startpunkten för en framgångsrik planering är att utgå från ett aktuellt och relevant 
planeringsunderlag. Att beskriva och identifiera de faktiska förutsättningarna och ta 
avstamp i dessa. Kapitel 2 är ett försök beskriva kommunens övergripande plane-
ringsförutsättningar, samlade under fyra huvudrubriker: Människorna och samhället, 
Natur- och kulturmiljövärden, Teknisk försörjning och infrastruktur och Miljö- och 
riskfaktorer. Varje kapitel avslutas med ställningsstaganden. 

Kapitel 1 beskriver översiktsplanens syfte, sammanhang, process, och en genomgång 
av de nationella- och regionala miljömålen. 

Kapitel 3 & 4 - innehåller den geografiska fördjupningen av planförslaget och 
inleds med en genomgång av kommunens Bebyggelsestrategi. Den geografiska fördjup-
ningen visar bl.a intentionerna för framtida bebyggelseutveckling och markanvändning 
på kartor. Planförslaget redovisas ortsvis och har delats upp i tre delar: Kustzonen, 
som inkluderar både kustorterna och naturområderna mellan orterna , Inlandsorterna 
(St Olof, Hammenhög, Gärsnäs och Borrby) och Centrum Simrishamn. 

Kapitel 4 innehåller planförslagets Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och övriga 
konsekvenser. Konsekvenser av Planförslaget jämförs med konsekvenserna av ett Noll-
förslag. Nollförslaget representerar en fortsatt utvecklingen av den vi tidigare har haft - 
det vill säga att man fortsätter som förut utan nya åtgärder eller regleringar.
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INLEDNING

Vårt landskap har lockat människor att stanna och slå ner sina bopålar i tusentals år. Av naturliga skäl. 
Närheten till havet, bäckarna och fisket, sötvattenskällorna, frodigheten och den rumsskapande topografin gör det till en inbjudande boplats.
Simrishamns kommun är fortfarande en boplats som har rörande mycket att erbjuda. Där järnvägsspåren slutar och havet tar vid ligger denna 
storstadsnära landsbygdskommun med ett makalöst vackert och variationsrikt landskap. Ett landskap som erbjuder fantastiska 
rekreationsmiljöer, attraktiva boende miljöer och som har blivit hemvist åt en ovanligt kreativ befolkning.  

PLATSEN - en del av vår identitet
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Vår identitet
En stark identitet gör en plats intressant och attraktiv 
inte bara för besökare och turister utan även för invå-
narna själva. 

Landskapet som Simrishamns kommun vilar på är  
ovanligt vackert. Det är en plats med stark identitet, 
som bär synliga spår av sin historia. 

Platsers identitet och betydelse hänger samman med 
känslan av delaktighet och den enskildes individuella 
relation till platsen. Det är svårt att låta bli att ha en 
relation till en plats som vår, som erbjuder så mycket 
variationsrikedom, som är så generös med skönhets-
upplevelser och sinnlig stimulans. 

Här finns stora bokskogssalar, vindlande bäckland-
skap, sandstränder, ädelskogslundar, raps- och sädes-
fält, gamla hagmarker, en sjö, hedlandskap, och våren 
med sina blommande fruktträd på böljande kullar i alla 
nyanser. Här finner man året om platser där man kan 
umgås med naturen i enrum. Där luften är ren och mät-
tad med de olika årstidernas dofter; från havet, från en 
solvarm tallskog, en vårskog full med vitsippor,  bok-
skog och ramslök, raps, och vissa dagar, de mer pikan-
ta dofterna som gödsel och tång.

En plats identitet och självbild formas i hög grad även 
av människorna som befolkar den. Av det sociala sam-
spelet människor emellan. Vår attityd mot varandra, 
samtalskulturen vi odlar och hur väl det offentliga 
samtalet fungerar. Hur vi som individer känner oss be-
mötta av samhället och dess representanter. 

Vår plats - Strategier för det 
flerkärniga Skåne
Samhällsutvecklingen och den fysiska planeringen på-
verkas i allt högre utsträckning av orsaker och sam-
band som sträcker sig längre och längre bort, bortom 
det överblickbara - vår egen horisont. 

Globalisering, urbanisering och den digitala utveck-
lingen kommer att fortsätta att rita om kartan och för-
ändra förutsättningarna för hur vi bäst planerar. Helt 
klart är att vi måste höja blicken när vi planerar och 
placera in oss själva i ett större sammanhang. I Skåne 
blir det regionala samspelet allt viktigare för en hållbar 
utveckling. 

I en värld där det storskaliga urbana landskapet fort-
sätter att breda ut sig, blir det natursköna orörda, gles-
befolkade landskapet med låg urbaniseringsgrad något 
oerhört värdefullt, inte bara för oss som bor här utan 
även i ett större perspektiv. 
Region Skånes utvecklingsprogram för ett gemensamt 
framtidsscenario - Strategier för det flerkärniga Skå-
ne har varit en inspiration i planförslaget. Det övergri-

pande målet är att på ett hållbart sätt öka rörligheten 
och stärka tillgängligheten i regionen. Hela Skåne ska 
kunna erbjuda ett komplett ”vardagsutbud” av attrak-
tiva boendemiljöer och rekreationsmöjligheter med 
arbetstillfällen och service inom pendlingsavstånd. 
För Simrishamns kommun är snabbare kommunika-
tioner till Malmö och Lund av största vikt för att på 
allvar, till vardags, kunna vara en del av Strategier för 
det flerkärninga Skåne. 

Vår uppgift
För att åstadkomma denna flerkärnighet är det viktigt 
att alla får vara med på sina egna villkor utifrån sina 
egna förutsättningar. Att man utvecklar och bygger vi-
dare på det unika med varje ort och plats. 

Att man förstärker kontrasterna mellan stad och land, 
by och stad, och bebyggelse och natur, så att vi inte rör 
oss mot en ökad likriktning där alla platser ser mer och 
mer likadana ut. 

Vår uppgift ur ett regionalt perspektiv handlar till 
stora delar om att värna och samtidigt tillgängliggö-
ra våra fantastiska natur- och kulturmiljöer samt att 
hushålla med jordbruksmarken. Det skånska odlings-
landskapet är en av länets kanske största resurser i ett 
utvecklingsperspektiv. 

Vi ska också fortsätta att gestalta nya attraktiva bo-
endemiljöer - nya kulturmiljöer som skapar hög livs-
kvalitet och lockar fler människor att slå sig ner i vår 
landsända. 

Det dynamiska samhället
Ett samhälle existerar genom det ständiga samspel 
som pågår människor emellan. En god samhällspla-
nering tar sin utgångspunkt i platsen/området och 
invånarnas upplevelser av den. 

Simrishamns kommun kan ses som summan av sina 
olika delar; 

- Landskapet och naturen
- Det byggda samhället (Våra byggda miljöer, kultur-
miljöer) 
- Det sociala gemensamma samhället: 

All gemensam samhällsservice; skolverksamhet, 
vård, allmänna kommunikationer... 
Kulturen, näringslivet och det sociala samspelet.  

Genom att se de olika delarna kan det vara enklare att se 
möjligheterna till förändring och inta ett mer dynamiskt 
förhållningssätt. Även om kommunen har en viktig roll 
i att bevara och skydda Landskapet och naturen, våra 
kulturmiljöer och riksintressen kan vi på samma gång, 

om vi vill och arbetar på det, vara med i utvecklingens 
framkant i allt som rör Det sociala samhället. 

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de 
mest grundläggande samhälleliga förutsättningarna i 
ett välmående demokratiskt samhälle. Att kunna vara 
med och påverka samhällsutvecklingen och bidra med 
sin kunskap, sin kompetens och sitt engagemang. 

Simrishamns kommun vill bli en kommun som tar till-
vara och uppmuntrar människors kreativitet och enga-
gemang, ett samhälle där olika människors värderingar 
och drömmar om framtiden tas till vara. Vi behöver hit-
ta sätt att få till stånd en kontinuerlig dialog om aktuel-
la frågor, där omvärld, utveckling och förändring ses 
som möjliheter. Ett samtal som involverar medborgare 
i olika åldrar - Det goda samtalet.

Simrishamn är en av norra Europas mest kulturarbetar-
täta kommuner. Konstnärlig kompetens innefattar för-
mågan att inspirera, väcka nya tankar och att visualise-
ra - detta är en resurs som bör tas till vara och i högre 
utsträckning avspeglas i kommunens utvecklingsarbe-
te. Att sammanföra olika kompetenser i samarbeten 
kring gestaltningsfrågor som rör samhällets utform-
ning för att nå en högre konstnärlig kvalitet och få till 
stånd en ökad grad av kreativitet och mångfald. Samt 
att öka medvetenhet om kommunikation och nya krea-
tiva sätt att använda olika kommunikationskanaler för 
att driva utvecklingen som rör medborgardialog och 
ett ökande medinflytande framåt.

En levande kommun
Miljöerna vi vistas i påverkar vår upplevelse av livs-
kvalitet. Förutom detta påverkas vi även av utbudet av 
service, sociala kontaktytor och mötesplatser. Att upp-
fatta en plats som levande och spännande innefattar 
även förväntningar på att bli stimulerad och utmanad, 
att få tillfälle att vidga sina vyer, knyta nya kontakter, 
att utvecklas och njuta av livets goda. Ett rikt kultu-
rutbud, möjlighet till utbildning, olika träningsformer, 
bra restauranger och caféer... allt detta och mer därtill 
påverkar hur vi summerar vår livsmiljö. 

Ett av kommunens viktigaste mål är att locka fler in-
vånare så att det finns ett stabilare underlag för ett rikt 
utbud av service. Med konsekvent och fokuserat ar-
bete för näringslivsutveckling, goda kommunikatio-
ner - med möjlighet att arbeta under pendlingstiden, 
attraktiva boendemiljöer, en skola och omsorg av god 
kvalitet och med utvecklingen av det rika utbudet av 
natur-, kultur- och rekreationsvärden, vill Simrishamn 
vara ett unikt åretrunt-alternativ till storstaden. En 
kommun med fler barn och ungdomar, som tillgodoser 
sina medborgares behov under alla faser i livet. 

PLATSEN - en del av vår identitet
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Bevara naturområdena i kustzonen
- de gröna pauserna mellan byarna.

1

Utveckla och värna byggnadskulturen 
- vi ska både skapa nya kulturmiljöer 

och bevara vårt kulturarv.

7

Nya mötesplatser
Skapa mer liv i både i staden och byarna. 

Fler mötesplatser, plattformar och kontaktytor - 
både digitala och fysiska.

13

Satsa på Simrishamnsbanan!
1-timmesmålet med kollektivtrafik till Malmö

måste lösas snarast och superbussar 
till Lund och Kristianstad.

14

Fler cykelvägar
- som förbinder inlandsbyarna med 

varandra och med havet.

16

Mer stadskänsla i Simrishamn
Utveckla kopplingen mellan staden och havet. 

Stationsnära förtätning.

8

Förädla byarna
Definiera och utveckla platser, 

stråk och rum med trivsam belysning, träd-
plantering, grönstrukturer, 

promenadvägar, bänkar och läskydd.

9

Delaktighet och inflytande
Simrishamns kommun ska arbeta med medbor-

gardialog och demokratiutveckling och bli en kom-
mun som tar tillvara och uppmuntrar människors 

kreativitet, viljekraft och engagemang. 

11

En levande kommun med fler unga
Att bli fler invånare och locka fler barnfamiljer och 

unga till kommunen är ett övergripande mål.

12

Bostäder för alla - för alla skeden i livet
Bostadsbyggandet ska erbjuda ett varierat utbud 
som motsvarar behov och förväntningar hos da-

gens och morgondagens medborgare. 

10

Värna natur- och kulturlandskapet 
Kommunens främsta resurs måste värnas och ses 

som en tillgång som tillhör alla.

4

Återställ våtmarker
ca 90 procent av alla naturliga våtmarker 

 har försvunnit. Behovet av flödesutjämning för att 
möta klimatförändringarna är stort.

5

Hushåll med jordbruksmarken
Jordbruksmark får större och större betydel-
se i såväl ett nationellt som globalt perspek-

tiv och är en av Skånes främsta resurser. 

3

Bättre kommunikationer i kommunen
Koppla ihop byarna bättre med cykelleder, 

busslinjer och bredband.

15

Samla och förtäta 
i de orter som redan har närhet 
till service & kommunikationer.

6

NATUREN OCH LANDSKAPET DET BYGGDA SAMHÄLLET DET SOCIALA SAMHÄLLET

INFRASTRUKTUREN

En levande landsbygd
Ett friskt modernt samhälle behöver en levande 
landsbygd. För att kunna erbjuda närproducerad 

mat, attraktiva boendemiljöer och 
rekreationsmöjligheter m.m.

2

Sammanfattande exempel på
förslag och ställningstaganden i översiktsplanen:
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KAP 1 beskriver övergripande vad översiktsplane-
ring syftar till och handlar om; vilka ansvarsområden, 
regler, lagar och tidigare beslutade överenskommel-
ser en översiktsplan har att förhålla sig till. Över-
siktsplanen har som uppgift att stärka tidigare fattade 
överenskommelser och mål som t.ex de nationella 
miljö- och folkhälsomålen. 

I kapitel 1 beskrivs också kort kommunens visions-
arbete som legat till grund för arbetet med översikts-
planen och hur planprocessen och medborgardialogen 
har sett ut. 

Med hållbarheten i fokus planerar översiktsplanen 
Framtiden för ett robust samhälle, med ett helhetsper-
spektiv på människan och hennes livsbetingelser. Det 
finns samband mellan mänsklig välfärd, ekonomisk 
utveckling och miljömässig hållbarhet och det gäller 
att göra kloka avvägningar och ta ett långsiktigt an-
svar. Även i Simrishamns kommun finns tydliga håll-
barhetsutmaningar att hantera:
• Ekologiska - att skydda våra värdefulla naturmiljö-
er, inte minst i havet och längs kusten samt eftersträva 
en bebyggelsestruktur som minimerar onödiga bilre-
sor och annan miljöbelastning.
• Sociala - skapa ett mer jämställt samhälle med ökad 
medborgardialog och fler mötesplatser och på så vis 
öka attraktiviteten och gynna befolkningstillväxten.
• Ekonomiska - en hållbar ekonomi ska varken med-
föra några negativa konsekvenser för den ekologiska 
eller den sociala hållbarheten.

KAP 2 A 

Människorna och samhället 
Bostadsbyggandet
Bostadsbyggande och strategisk planering ska vara ett 
prioriterat område i kommunen. Strategisk planlägg-
ning handlar om att vara proaktiv – att arbeta målmed-
vetet för att bygga riktigt bra boendemiljöer med allt 
vad det innebär. Att se till helhet, sammanhang och 
fysisk struktur, snarare än till enskildheter. Att låta 
idéer mogna och förankras i dialog med medborgar-
na. Att främja en bättre miljö, enklare vardagsliv och 
en attraktiv kommun. Att underlätta detaljplanering, 
bygglovs- och annan tillståndsprövning. Att främja en 

god kommunal ekonomi. Att skapa beredskap för det 
oplanerade, oväntade och föränderliga. 

Alla kommuner har ett bostadsförsörjningsansvar och 
ska därför minst en gång varje mandatperiod upprätta 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

För att locka fler invånare, bofasta så väl som sommar-
boende ska vi arbeta målmedvetet med bebyggelseut-
vecklingen och utveckla morgondagens kulturmiljöer. 
Utvecklingen ska ske med varsam hand. I översikts-
planen föreslås att ett Arkitektur- och kulturmiljöpro-
gram tas fram som fokuserar på hur vi vill utveckla vå-
ra bebyggelsemiljöer på ett nyskapande och attraktivt 
sätt. Det ska också behandla hur vi vill bevara och ut-
veckla de befintliga kulturmiljöerna. Livsmiljöer kan 
bli mer jämställda om den översiktliga planeringen 
tillämpar ett vardagsperspektiv som fångar erfarenhet-
er från människor med olika livsstilar och förutsätt-
ningar, och folkhälsoperspektivet är en viktig del i det 
kommande Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet.  

Barn- och tillgänglighetsperspektivet är också viktigt 
i all planläggning. 

I Skåne som helhet råder det bostadsbrist på min-
dre lägenheter för ungdomar, medelålders, äldre och  
ekonomiskt svaga hushåll. Kommunen har ett ansvar 
att planera för blandade upplåtelseformer vad gäller 
ägandeform, pris och storlek. 

Folkhälsa & social hållbarhet
Delaktighet och inflytande i samhället, Ökad fysisk 
aktivitet, Trygga och goda uppväxtvillkor, Ekono-
misk och social trygghet är några av de nationella 
folkhälsomålen som kommunen valt att fokusera på. 

Egen bostad, trygga mötesplatser, rekreation och na-
turupplevelser inom och i anslutning till tätorterna är 
grundläggande värden som den översiktliga fysiska 
planeringen arbetar för att tillgodose. Fysisk inaktivi-
tet anses idag vara en av de största hälsoriskerna för 
befolkningen och stressrelaterade sjukdomar ökar. 
Friluftsliv är en av de viktigaste formerna för fysisk 
aktivitet och Simrishamns kommun har magnifika 
områden för tätortsnära rekreation och fritidsanlägg-
ningar för alla åldrar. I varje större ort föreslås också 

tätortsnära rekreationsmöjligheter utifrån ett koncept 
som kallas Hälsans stig. En tätortsnära möjlighet att 
enkelt komma ut i orten och ut i naturen. Syftet är att ge 
både äldre och exempelvis barnvagnsekipage möjlig-
het till lättillgänglig rekreation och mötesplatser. 

Delaktighet och inflytande i samhället
Att känna sig delaktig, tagen på allvar och lyssnad till 
är väldigt viktigt för att vi ska må bra. Kommunen 
vill utveckla sin medborgardialog och att arbeta med 
”Framtidsverkstäder” är en metod för att öka med-
borgarinflytandet. Metoden bygger på att man arbetar 
med ett övergripande tema, ett ämne eller ett tillstånd 
man vill förändra eller utveckla för att få fram konkre-
ta idéer och visioner. 

Det är en viktig demokratifråga att vi lyssnar lika 
mycket på alla medborgares behov och att inse att för-
utsättningarna när man ”praktiserar demokrati” inte 
alltid gynnar alla kategorier i samhället. Medvetenhet 
om vilka forum och former för dialog man väljer är 
väsentligt. 

Med tanke på vilken stor andel kreativ befolkning 
kommunen har är förutsättningarna väldigt goda för 
att kommunen ska kunna utvecklas beträffande de-
mokratifrågor och ökat medbestämmande. Vi behöver 
hjälpas åt att komma med nya idéer och förslag på hur 
vi vill att vårt samhälle ska vara i framtiden och vara 
öppna för att samarbeta, tänka nytt och omvälvande.

Skapa mötesplatser
Ett utvecklat lokalt kultur- och föreningsliv är viktigt 
för en social hållbarhet genom att det skapar förtroen-
de, tolerans och tillit mellan människor.

Översiktsplanen vill skapa fler mötesplatser och vill 
lyfta diskussionen om ett framtida ”Byahus” för al-
la åldrar, särskilt på orter där servicen kanske minskat 
eller är låg och på så vis skapa en samlingspunkt för 
olika aktiviteter. Möten, sociala evenemang, olika for-
mer av träning (yoga, gymnastik för äldre), plats för 
distriktsköterska och friskvård, barntimmar m.m. 

Det offentliga samtalet behöver också hitta nya arenor 
eller mötesplatser. Digitala såväl som fysiska plattfor-
mar för utvecklande samtal och folkbildning.

ÖVERSIKTSPLANEN
- en kort sammanfattning 
Det finns starka kopplingar mellan globala utmaningar och den lokala planeringen. 
Det övergripande målet, som svävar ovanför alla andra som en ledstjärna i Översiktsplanen Framtiden, är hållbarhet. 
Här följer en kort sammanfattning från några av Översiktsplanens kapitel med exempel på hur kommunen vill utvecklas 
mot ett mer hållbart samhälle.
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Det finns också en flora av mötesplatser i form av res-
tauranger och caféer men de flesta lever en årstids-
bunden tillvaro och utbudet krymper på vinterhalvå-
ret. Kommunen hade behövt ett större utbud även på 
de kyligare årstiderna. Gästvänliga, trivsamma mö-
tesplatser med öppna spisar som sprakar och bejakar 
kontrasterna i årstidsväxlingarna. Platser med för-
mågan att attrahera dagsturister eller helggäster från 
Öresundsregionen på jakt efter naturupplevelser under 
vinterhalvåret.

För ökad dynamik och flexibilitet föreslår översikts-
planen att kommunen bejakar temporära kreativa lös-
ningar och uppmuntrar fler tillfälliga evenemang som 
blåser liv i kommunen under de kyligare årstiderna. 

Jämställdhet och diskriminering
Kommunen har åtagit sig att arbeta för jämställd-
het och mot diskriminering på regional och lokal ni-
vå. Jämställdhetsperspektivet i översiktlig planering 
handlar mycket om att forma det fysiska samhället 
så att vardagslivet underlättas för alla. Det innebär att 
planeringen måste sträva efter att balansera existeran-
de uttryck för bristande jämställdhet och samtidigt ar-
beta för att minska dessa skillnader för framtiden. 

Framtagande av demografisk och könsuppdelad folk-
hälsostatistik, boendestatistik, in- och utflyttning, 
pendling, inkomstskillnader föreslås göras för varje 
mandatperiod för att synliggöra utvecklingen och möj-
liggöra utvärdering.

Kultur
Österlen förknippas med kultur, i dess vidaste bemär-
kelse. Simrishamns kommun upplevs av både boende 
och besökare som en kreativ knutpunkt där man vill 
vara och verka, en resurs att förvalta och utveckla. 
Kulturutövandet är en del av vår identitet som vi ska 
bygga vidare på.

Genom att utveckla satsning på barn och ungas kultu-
rutövande i Kulturskolan, Kulturgarantin och Ungdo-
mens Hus lyfts Simrishamns kommun som en spjut-
spetskommun för barn och ungas tillgång till kultur. 

Arbetet med kulturfrågor ska i kommunen utgå från 
de nationella kulturpolitiska målen om att alla ska ha 
möjlighet att delta i kulturlivet. Kommunen ska också 
arbeta mer aktivt med orternas offentliga rum. 

Kultur är också väsentligt för en vital samhällsdebatt, 
vilket är basen i ett långsiktigt hållbart, demokratiskt 
samhälle. 

Ekonomiskt fortsätter kultursektorn att växa. De kre-
ativa näringarna sysselsätter många människor och 
uppvisar hög tillväxttakt. I och med övergången till ett 
informations- eller kunskapssamhälle ökar kulturens 

och kreativitetens betydelse som ”råvara”. Det gäller både 
inom de kreativa näringarna och inom turismnäringen.

Turism och kultur är två verksamheter som står varan-
dra nära och vi ska arbeta för ökad samverkan mellan 
områdena. Ett skånskt hällristningscentrum kring våra 
hällristningar och övriga fornlämningar från bronsål-
dern och andra förhistoriska perioder, skulle innebära 
ett nytt besöksmål. Det skulle kunna locka fler besöka-
re till Österlen, och ge såväl boende som besökare en 
djupare förståelse för platsen och allas vårt ursprung 
samt skapa tillväxt i kommunen. 

Kivik Art är också ett tydligt exempel på ett besöksmål 
med potential att locka fler, både besökare och konst-
närer. Ambitionen är är att det ska vara en kreativ plats 
lika mycket som en mötesplats för människor intres-
serade av arkitektur, konst och natur i vid bemärkelse.

Näringslivet och en levande landsbygd
Simrishamn lockar till sig kreativa, initiativrika 
människor inom såväl kultur och design som forsk-
ning och teknik. Detta leder till framåtdrivande kors-
befruktningar som gör kommunen levande och idérik. 

Turismen genomsyrar många verksamheter i kommu-
nen och utgör ofta motor för inflyttning av åretruntbo-
ende. Upplevelseturismen är en växande bransch och 
här har kommunen alla förutsättningar att fortsätta att 
utvecklas. 

Intresset för närproducerade livsmedel är stort och 
en ökande tillväxtfaktor för landsbygden i regionen. 
Medvetenheten om vår mat, varifrån den kommer, hur 
den producerats osv. är betydelsefull också som en del 
i ett ökat miljömedvetande. Maten är en viktig del av 
identiteten. 

De traditionella basnäringarna turismen, fisket och 
jordbruket har tillsammans potential att skapa platt-
form för olika typer av integrerade och nyskapande 
entreprenörskap för landsbygdsutveckling. 

Översiktsplanen föreslår på vissa ställen en ”blandad 
stad” - där verksamheter och bostäder integreras och 
berikar varandra men också enskilda industriområden 
i de större orterna. 

Simrishamns och Skillinge hamnar ska värnas som 
verksamhetsområden för fiske. Hamnarna i orterna 
ska ses även som mötesplatser och utformas med möj-
ligheter till vistelse och plats för försäljning av lokal-
producerade varor. 

FOTO: MARTIN STOLTZE

KAP 2 B 

Natur- och kulturvärden
Naturmiljöerna
De fantastiska oexploaterade stränderna och naturom-
rådena representerar en ovärderlig tillgång som måste 
förvaltas långsiktigt och hållbart. Kommunens natur-
vårdsprogram fungerar som underlag vid utpekandet 
av skyddsvärda områden, samtidigt ska riksintressen 
för naturvård värnas. Utifrån dessa värdegrunder de-
finieras nio gröna pauser i kustzonen som fredas från 
bebyggelse.
 Kapitlet om Havslandet avser kustområdet och den 
marina miljön. Marina områden som är värdefulla för 
den biologiska mångfalden bör skyddas genom reser-
vatsbildning. Simrishamns kommun ska längs kusten 
verka för att stärka hamnarna, både de av riksintresse 
för fiske och de s.k. kulturhamnarna/fritidshamnarna, 
som unika identitetsbärare och mötesplatser. Kommu-
nen ska fortsätta satsningen på Marint centrum och 
skapa en verksamhet som bidrar till en bättre havs- och 
vattenmiljö. Ett tematiskt tillägg för en havsplan kom-
mer att tas fram.

Kulturmiljöerna
Simrishamn är präglad av sammanhållna byar och i 
landskapet utskiftade gårdar, samt historiska byggna-
der som gods, kyrkor och vindmöllor. Att vårda, för-
valta, levandegöra och sprida kunskap om våra kul-
turvärden är viktigt för vår identitet och känsla av 
sammanhang. Kulturarvet bidrar till kommunens att-
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KAP 3

Bebyggelseutvecklingen
Bebyggelsestrategin
Simrishamns kommuns bebyggelsestrategi utgår från 
det överordnade målet hållbarhet.  

Vi ska bedriva en medveten utbyggnadsstrategi ge-
nom att samla, förtäta och utveckla bebyggelsen och 
de offentliga rummen i de större tätorterna. Att samla 
bebyggelsen så att kommunal service och infrastruk-
tur kan optimeras ökar möjligheterna till en hållbar 
utveckling. Förutsättningar för energiomställning och 
gemensamma helhetslösningar på framtida klimatför-
ändringar möjliggörs. Kollektivtrafiken och pendlings-
möjligheter stärks. Naturlandskapet sparas.

Bebyggelsestrategin vill värna om de unika skillnader-
na mellan tät stad och täta orter/byar och ett glest natur- 
och kulturlandskap med stor kontakt med vidderna.  
I bebyggelsestrategin är Centrum Simrishamn den 
självklara centralorten, som går före och drar kommu-
nens utveckling med sig. I förslaget föreslås nya mötes-
platser, möjlighet till förtätning och nya rekreativa stråk 
främst i nord- sydlig riktning. Ett centralt beläget och 
varierat bostadsutbud är nödvändigt. 

Bebyggelsestrategin utpekar de basorter som i första 
hand prioriteras för bebyggelseutveckling. De olika or-
terna i kommunen är unika och bör utvecklas med det-
ta 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 ska fin-
nas för nybyggnation. 

Geografisk fördjupning av planförslaget 
Detta är den enskilt största delen i Översiktsplanen, 
den redovisar bebyggelseutveckling och markanvänd-
ningen i varje större ort och är uppdelad i 3 delar; Kust-
zonen, Inlandsbyarna och Centrum Simrishamn.

Översiktsplanen avslutas med ett kapitel som redovisar 
vad planförslaget kan få för konsekvenser i en Miljö-
konsekvensbeskrivning.

Markanvändningskarta och sammanfattning
Inriktningen för ny och befintlig användning av mark- 
och vattenområden redovisas i den obligatoriska mar-
kanvändningskartan. I avsnittet 3C presenteras ock-
så en sammanfattning av de olika riksintressena som 
berör planförslaget.

raktionskraft som besöksmål och boendemiljö. Ansva-
ret att förvalta spåren av vår gemensamma historia till 
kommande generationer vilar på oss. För basorterna 
krävs stor varsamhet vid förtätning, tillbyggnad och 
vid yttre förändringar. För varje basort utpekas där-
för områden känsliga för förändring med hänsyn till 
kulturmiljön. För övriga områden har hänsyn tagits 
till riksintresse för Kulturmiljö. Nytt arkitektur- och 
kulturmiljöprogram föreslås. Av detta ska framgå hur 
Simrishamns kommun aktivt avser arbeta med beva-
rande och utveckling av sina unika kulturmiljöer.

Odlingslandet
Skåne omtalas ofta som ”Sveriges kornbod” och det 
med rätta. Produktiv jordbruksmark är en värdefull 
resurs för livsmedels- och energiproduktion som inte 
kan återställas om den en gång har bebyggts. Jord-
bruksmarken är viktig för fortsatt utveckling av det 
regionala näringslivet. Lokalt odlade livsmedel och 
småskalighet ökar i betydelse. Det är troligt att denna 
utveckling kommer att förstärkas i framtiden. En så-
dan utveckling skulle få positiva effekter på Österlen 
som bygd med sitt rika och diversifierade odlings-
landskap.

KAP 2 C 

Teknisk försörjning 
och infrastruktur 
Kollektivtrafiken är viktig att framhålla i ett miljö-
perspektiv. Kommunen ska fortsätta verka för Simris-
hamnsbanans genomförande samt att den nuvarande 
spårtrafiken till Malmö utvecklar direkttåg – med få 
stopp till Simrishamn och även s.k superbussar till 
Lund och Kristianstad. 

Cykelvägar som sammankopplar inlandsbyarna med 
varandra, med naturområden, havet och med Simris-
hamn föreslås.

För både näringsliv och boende har en bredbandsstra-
tegi antagits våren 2014.

I kommunens temakapitel för Energi fastslås att kom-
munen inte bara kan bli självförsörjande på förnybar 
energi utan också exportör av energi. Simrishamns 
ska arbeta aktivt för regeringens mål om en för hela 
samhället fossilfri fordonsflotta till 2030 (nollnivå på 
fossil koldioxid från bränsle) och ett fossilfritt sam-
hälle år 2050. 

Vattenförsörjning
En va-plan har påbörjats parallellt med översiktspla-
nen för att möta det framtida behovet av kommunalt 
vatten och avlopp. Översiktsplanens bebyggelsestra-

tegi har samordnats med va-planen så att ny bebyggel-
se planeras där det finns förutsättningar för kommunal 
va-försörjning. Va-planen beräknas vara färdig 2014.
Det finns risker för att vissa ytvattenförekomster in-
te uppnår god ekologiskt och kemisk status år 2015. 
Bebyggelsestrategin tar upp problematiken genom 
att inte tillåta ny byggnation inom dikningsföretag, 
till dikningsföretag hörande båtnadsområde och inom 
vattenskyddsområde, utan att särskilda åtgärder vid-
tas. I strategin framgår även att möjligheterna att an-
sluta till kommunalt va-nät eller att lösa va-frågorna 
på annat långsiktigt hållbart sätt, alltid ska beaktas vid 
nybyggnation. I kommande va-plan föreslår man att 
riktlinjer tas fram för prövning av enskilda avlopp. 

Avseende jordbrukets näringsutsläpp till ytvattnet, 
som är en av de största anledningarna till ökad risk för 
att god vattenstatus inte uppnås till år 2015, föreslås 
att i fortsatt planläggningen företräde ges till markan-
vändning för dagvattendammar och våtmarker för fos-
for- och kvävefällor.

KAP 2 D 

Miljö och risker 
Klimatfrågan, med ökade risker för översvämningar, 
varmare klimat och erosion längs kusten, har tagits 
upp i planeringen för att minimera risker för olyckor, 
utslagning av infrastruktur etc. Erosionsproblemen 
längs kusten är måttliga, varför kommunen har tagit 
ställning till att inte erosionsskydda stränder och natur 
längs kusten. För angivna riskområden för översväm-
ning / erosion föreslås framtagande av tydliga riktlin-
jer om ansvarsfördelning.
 En riskutredning för Simrishamns hamn ska göras, 
för att klargöra frågor om risk, buller, lukt, trafik med 
mera i samband med utbyggnad av industrihamnen, 
Europanområdet och Skansenområdet liksom eventu-
ell flyttning av tågstationsområdet. 
 Tung trafik belastar vissa leder och även transporter 
med farligt gods. Förbifart Simrishamn har sedan tidi-
gare funnits som en alternativ lösning för att undvika 
genomfart av tung och farlig godstrafik i Simrishamn.  
I planen redovisas denna som ett markreservat. För 
att klargöra vilka konsekvenser Förbifart Simrishamn 
medför, föreslås en åtgärdsvalstudie där kommunen 
tillsammans med Trafikverket ser över transporter av 
farligt gods inom Centrum Simrishamn med Förbifart 
Simrishamn som ett alternativ.
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”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.” Lewis Caroll

Tydliga mål - en vision - är viktigt för att kunna ta ut en gemensam färdriktning.

2011 påbörjades ett genomgripande arbete i kommunen med att arbeta fram gemensamma visions- och målbilder att sluta upp kring. Med-
borgare, tjänstemän och politiker deltog och samarbetade och genom ett allt mer strukturerat arbete med framtidsverkstäder, dialog, inven-
teringar, remissrundor, omvärldsanalys antogs en vision i juni 2012.

Med utgångspunkt i visionen formulerade man i kommunstyrelsen några övergripande mål som skulle ligga till grund för det fortsatta arbetet 
med översiktsplanen; Småskalighet och kontraster med växtkraft i fokus, Utveckla Simrishamns unika värden med varsam hand, Delaktighet 
och kreativitet året runt och ”Centrum Simrishamn” som handlar om att fortsätta utveckla Simrishamn som kommunens huvudstad. Utveckla 
stadsrummen och bygga fler bostäder.
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- vägen mot visionen
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SIMRISHAMN

GÄRSNÄS ST OLOF

VITABY

BÄSTEKILLE
S. MELLBYBORRBY

BRANTEVIK

SKILLINGE

SANDBY

BASKEMÖLLA

VIK

KIVIK VITEMÖLLA

4 ”Centrum Simrishamn”

  
1 Småskalighet och kontraster

med växtkraft i fokus
2 Utveckla Simrishamns unika 

värden med varsam hand
3 Delaktighet och kreativitet

året runt



Illustration: Karl Gustavson

Nya mötesplatser
Fler mötesplatser  och kontaktytor - 

både digitala och fysiska.

Fler cykelvägar
- som förbinder inlandsbyarna med 

varandra och med havet.

Mer stadskänsla i Simrishamn
Utveckla kopplingen mellan staden 
och havet. Stationsnära förtätning.

Bättre kommunikationer i kommunen
Koppla ihop byarna med 

cykelleder, busslinjer och bredband.

Bevara naturområdena i kustzonen
- de gröna pauserna mellan byarna.

Utveckla & värna byggnadskulturen 
- vi ska både skapa nya kulturmiljöer 

och bevara vårt kulturarv.

Samla och förtäta 
i de orter som redan har närhet 
till service & kommunikationer.

Simrishamnsbanan!

4 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR ÖVERSIKTSPLANEN

från visionen

mål
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Visionsarbetet
”Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar 
bättre”. Så lyder kommunens vision. Formuleringen 
är en påminnelse om ett mer komplext innehåll som 
utkristalliserades under visionsarbetet. Visionsarbe-
tet var ett samarbete mellan politiker, tjänstemän och 
medborgare. Under flera s.k Framtidsverkstäder fick 
alla beskriva just sitt Simrishamn och det Simrishamn 
man ville leva i framöver.  
 Arbetets fokus låg på att identifiera kommunens 
styrkor och utmaningar. Hot kan bli möjligheter, pro-
blem ska få sina lösningar, erfarenhet ska ge nya syn-
sätt på dagens och morgondagens kommun. Utma-
ningarna måste antas för att kommunen ska fortsätta 
utvecklas. Utmaningarna har samlats under tre teman: 
geografi, demografi och demokrati. Dessa tre områ-
den är kommunens strategiska utvecklingsområden.

3 strategiska utvecklings-
områden:
1. GEOGR AFI

Kontrasterna är vår största tillgång - vi ska arbe-
ta för att göra kommunen ännu mer levande året 
runt.

Vi ska bevara och utveckla Simrishamn genom att 
vårda styrkan i vårt arv och utveckla det för framti-
den. Hela kommunen ska vara levande.

Kontrasterna mellan Simrishamn och byarna och by-
arna emellan med sina starka identiteter gör oss uni-
ka i förhållande till andra kommuner. Tillsammans 
ska vi göra kommunen mer levande och tillgänglig, 
alltifrån att påverka kollektivtrafikens utveckling till 

att nyttja nya kommunikationskanaler, exempelvis 
digitala.

Kommunens fysiska planering ska utveckla de 
tillgångar som finns i Simrishamn på ett strategiskt 
medvetet sätt. Planering ska ske så att belastningen 
på miljön minimeras. Vi ska ta tillvara befintliga 
mötesplatser och utveckla nya.

Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område 
med ett breddat utbud som motsvarar behov och för-
väntning hos dagens och morgondagens medborgare.

Vi ska uppmuntra den drivkraft och kompetens som 
finns i näringslivet. Vi ska skapa möjligheter för eta-
blering och utveckling av tillväxtföretag och projekt 
som skapar arbetstillfällen och nyttjar de tillgångar 
miljön ger oss. Vi ska använda medel och resurser 
till utvecklingsprojekt. 

2. DEMOGR AFI

En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommu-
nen ska skapa förutsättningar för att alla medborg-
are ska må bra – alla dagar.

Vi behöver förändra vår demografi för att skapa en 
framgångsrik kommun som människor vill leva, bo 
och verka i. Utan unga – ingen långsiktig tillväxt.

Simrishamn har unika kvaliteter som gör att valet av 
kommunen som bostads- eller etableringsort är ett 
medvetet val. Simrishamns kommun ska vara kom-
munen där man mår bättre. Där man trivts när man 
växte upp, dit återvänder man.

Man vill trivas där man bor, kunna försörja sig själv, 
veta att god omsorg finns att få när den behövs. 
Detta är också förutsättningar för att man ska bli en 
förespråkare för sin kommun.

Kommunens skolor ska ge eleverna de bästa möjlig-
heterna och kunskap att utvecklas. Medarbetarna är 
nyckeln. Verksamheten inom förskolan, skolbarnom-
sorg och skola ska präglas av likvärdighet och ge alla 
barn och unga samma förutsättningar till lärande.

Vår omsorg bygger på respekt för den enskildes 
värdighet, önskemål och val. Man ska ha möjlighet 
att leva självständigt som möjligt, nu och i framtiden. 
Kommunens bostadsbyggande ska följa medborga-
rens behov genom livets skeenden.

En anledning till att man trivs bättre i Simrishamns 
kommun är det rika kulturutbudet och det kontrastri-
ka landskapet. Kulturen skapar möten och är också 
grogrund för innovationer och tillväxt.

3. DEMOKR ATI

Engagerade medborgare och medarbetare driver 
kommunen framåt genom dialog; det goda samta-
let.

Människors nyfikenhet och mod att fatta egna beslut 
ska öka. Därigenom ska vi stärka ansvarskänslan, 
självbilden och stoltheten hos oss alla som lever och 
verkar i Simrishamns kommun. Det medför annor-
lunda politiker- och tjänstemannaroller där vi tar 
tillvara på det engagemang och den viljekraft som 
finns i kommunen. Med detta som grund intar vi en 
proaktiv attityd, där omvärld, utveckling och föränd-
ring ses som möjligheter.

Medborgardialog är viktigt för demokratin. Politi-
ker, tjänstemän och medborgare ska kontinuerligt 
samtala om aktuella frågor för att ta vara på kun-
skap, kompetens och engagemang. Ökad kontakt ska 
stimuleras genom att befintliga kanaler, som exem-
pelvis ”Framtidsverkstäderna” utvecklas och genom 
att hitta och använda nya kommunikationskanaler. 

KONTRASTERNA 
I EN 

LEVANDE 
KOMMUN GÖR 

ALLA DAGAR 
BÄTTRE

Kontrasterna i landskapet vårdas och fortsätter att 
locka till sig kreativa människor. Mångfald uppmuntras 
och engagerade invånare bidrar till att driva kommunen 
framåt genom dialog; ”det goda samtalet”. 

Simrishamn är en plats man väljer för att må 
bättre. Därför ska kommunen vara bra på att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för sina 
invånare. Kommunens största attraktionskraft 
ligger i landskapet, som ska värnas om genom 
långsiktigt hållbarhetsarbete.  

Levande - Både landskap och människor skapar 
växtkraft och grogrund för innovationer. Nya 
företagsetableringar och utbildningsmöjligheter lockar 
yngre inflyttare. Tradition och historia vårdas, men 
siktet är ställt på framtiden.   Vardagen ska vara god för Simrishamns 

invånare hela året om: En bättre vardag – 
alla dagar. Detta uppnås genom att 

gjuta liv i kommunen och öppna för 
innovation, forskning och företagande. 
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bemötta i bilagan Särskilt utlåtande i slutet av del II. 
Där finns även Länsstyrelsens granskningsyttrande.

Obligatoriskt innehåll
Översiktsplanen regleras genom två lagar. Plan- och 
bygglagen (2011) och Miljöbalken (1998). Översikts-
planens syfte är att redovisa grunddragen i kommu-
nens framtida mark- och vattenanvändning liksom att 
vara ett underlag för avvägningar mellan olika allmän-
na intressen. Sådana allmänna intressen är t.ex. be-
byggelseutveckling, näringsliv, infrastruktur, turism, 
natur- och kulturmiljövård, energiförsörjning, och 
miljö- och klimataspekterna. 
 I översiktsplanen ska kommunen särskilt redovisa 
hur aktuella riksintressen tillgodoses. Översiktsplanen 
ska även följa gällande miljökvalitetsnormer, säker-
ställa den arkitektoniska utformningen och skapa en 
gemensam syn på framtiden mellan de olika förvalt-
ningarna och politikområdena, samt samverka på den 
mellankommunala nivån.
 För varje mandatperiod, eller vart fjärde år, ska kom-
munfullmäktige pröva översiktsplanens aktualitet al-
ternativt anta en ny reviderad version av översiktsplan. 
Den tidigare översiktsplanen antogs 2001. Mycket har 
hänt sedan dess. Som en följd av omvärldsskeenden 
och Miljöbalkens implementering har miljöfrågorna 
kommit mer i fokus. 
 Enligt Plan- och bygglagens kapitel 2-3 ska en över-
siktsplan ange inriktningen för den långsiktiga utveck-
lingen av den fysiska miljön, vägleda för beslut om 
hur mark- och vattenområden ska användas och hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och beva-
ras med hänsyn till:

•  Människors hälsa och säkerhet.

•  Jord, berg- och vattenförhållanden.  

•  Möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation. 

•  Samhällsservice i övrigt. 

•  Möjligheterna att förebygga vatten- och luftförore-
ningar samt bullerstörningar, och risken för olyckor, 
översvämning och erosion.

• Redovisning av hur hänsyn till allmänna intressen 
tagits vid beslut om användningen av mark- och vatte-
nområden enligt 2 kap. plan- och bygglagen.

•  Redovisning av miljö- och riskfaktorer.

• Vid redovisningen ska riksintressen enligt 3 kap. 
samt 4 kap. miljöbalken särskilt anges samt redovisa 
hur kommunen avser att följa riksintressena.

•  Gällande miljökvalitetsnormer enligt kap. 5 Miljö-
balken.

•  Områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen enligt 7 kap. 18 § 1 första stycket miljöbalken.

• Att verka och samordna frågor om användning av 
mark- och vattenområden som angår två eller flera 
kommuner. 

•  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. 

•  Utformning av översiktsplanen ska göras så att 
innebörden och konsekvenserna av översiktsplanen 
tydligt framgår.

Dialog och förankringsprocess
Arbetet med översiktsplanen påbörjades senvåren 
2012 med temadagar och inspirationsföreläsningar 
öppna för allmänheten. 
En politisk styrgrupp bestående av kommunstyrelsens 
arbetsutskott och presidierna i myndighets- och sam-
hällsbyggnadsnämnden har därefter träffats en gång i 
månaden för genomgång och diskussion med tjänste-
män i det vidare arbetet med översiktsplanen. Den po-
litiska förankringen har varit viktig, liksom samarbe-
tet över förvaltningsgränserna. Kommunen har besökt 
Länsstyrelsen för diskussion om viktiga frågor under 
samrådstiden. Diskussion med Region Skåne (Skå-
netrafiken) och Trafikverket har skett innan samråd.
 Ett viktigt principbeslut om bebyggelsestrategi för 
Simrishamns kommun togs i kommunstyrelsen i ok-
tober 2012, som sedan har reviderats utifrån inkomna 
yttranden under samrådstiden. 
 Under samrådstiden, hösten 2013, har alla med-
borgare haft möjlighet att inkomma med synpunkter 
i form av skriftliga yttranden. Det har också funnits 
möjlighet att delta i samrådsmöten i orterna Kivik, 
St. Olof, Gärsnäs, Simrishamn, Hammenhög, Borrby 
och Skillinge. Samrådsmöten har även hållits för Nä-
ringslivet, Föräldraföreningar och Österlengymnasiet. 
Medborgarna har också haft möjlighet att träffa tjäns-
temän på Pågatåget mellan Simrishamn och Ystad 
och på andra vardagliga platser som t.ex. mataffären 
i Simrishamn. Sammandrag från samrådsmötena har 
publicerats på kommunens hemsida i form av filmer 
och en kort summering i textform. Summeringen från 
samråden i orterna fanns också  med i samrådsredogö-
relsen till utställningen.  
 Ledamöter i kommunstyrelsen har läst förslag till 
utställningshandling och partigrupperna har responde-
rat skriftligen på densamma, innan utställning. Över-
siktsplanen ställdes sedan ut igen i reviderat skick 
sommaren 2014. Efter ytterligare en revidering anses 
alla synpunkter blivit bemötta inför antagandet hösten 
2014. De inkomna synpukterna är sammanställda och 

PLANERINGSPROCESSEN

ÅTERKOMMANDE FÖRKORTNINGAR :

LST Länsstyrelsen
MB Miljöbalken
PBL Plan- och bygglagen
MKN Miljökvalitetsnormer (luft, vatten, buller)
MKB Miljökonsekvensbeskrivning
ÖP:n Översiktsplanen

En kraftfull översiktsplan blir kommunens samlade strategiska dokument som medborgare, näringsliv, politiker och tjänstemän kan sluta upp 
kring. När alla intresserade har bjudits in i processen och känner sig delaktiga blir resultatet brett förankrat vilket krävs för att få till stånd föränd-
ring och en positiv utveckling. Översiktsplanen ska vara ett levande dokument som håller liv i frågorna - hur vi vill förvalta, förändra och förbättra 
vår kommun. Då kommunen har många kreativa människor, med olika bakgrund, är medborgarna en ovanligt stark resurs i planeringsprocessen 
och kommunen vill utveckla nya samarbetsformer för att tillvarata den resursen.
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ÖVERSIKTSPLAN
ÖP:n är ett politiskt förankrat dokument som beskriver kommunens övergri-
pande avsikter gällande fysisk planering. Är det rätt att bygga här? Vad blir 
konsekvenserna? Mål och målkonflikter analyseras. Riksintressen tas tillvara. 
Perspektivet är inte bara lokalt utan förhåller sig till omvärlden, både regionalt 
och globalt.
- Avvägning mellan allmänna intressen.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP)
Områdesanalysen fördjupas, men i princip densamma som i ÖP.
- Avvägning mellan allmänna intressen.

DETALJPLAN
Områden med byggnader behöver detaljplaneras.
- Avvägning mellan enskilda och allmänna intressen.

BYGGLOV
Enskilda prövningar där avvägning ska ske mellan allmänna och enskilda 
intressen. Det innebär även en teknisk kvalitetssäkring och en kontroll av 
att vi följer lagar och regler i Plan- och Bygglagen (PBL) och  Miljöbalken. 
- Enskilda prövningar.

VARDAGEN OCH DEN FYSISKA VERKLIGHETEN
I Simrishamn arbetar vi för att det ska bli enklare för alla att leva ett 
gott vardagsliv, med närhet till bra kommunikationer, mötesplatser, 
service med mera. Därför vill vi stärka våra orter.

SIMRISHAMNS KOMMUN
Att förvalta de allmänna intressena är ett kontinuerligt arbete som skall bygga 
på en fungerande demokratisk process. Ett pågående samtal; Vilka värden är 
det vi förvaltar? Hur tar vi ansvar på bästa sätt utifrån rådande förutsättningar - 
globala, regionala och lokala? 

ÖVERSIKTSPLANEN
Översiktsplanen är ett politiskt förankrat strategiskt dokument som beskriver 
kommunens övergripande avsikter gällande fysisk planering. Planen belyser de 
viktigaste helhetsgreppen kring allmänna intressen. Är det rätt att bygga här? 
Vilka blir konsekvenserna av principen? Mål och målkonflikter analyseras.
Riksintressen tas tillvara. Perspektivet är inte bara lokalt utan förhåller sig till 
omvärlden, både regionalt och globalt.

FÖP: Områdesanalysen fördjupas, men i princip densamma som i ÖP.

DETALJPLAN: Områden med byggnader behöver detaljplaneras.

BYGGLOV
Enskilda prövningar där avvägning skall ske mellan allmänna och enskilda 
intressen. Det innebär även en teknisk kvalitetssäkring och en kontroll av att vi 
följer lagar och regler i Plan och bygglagen (PBL) och Miljöbalken.

ÖP - ÖVERSIKTSPLAN
Avvägning mellan allmänna intressen  

FÖP - FÖRDJUPNING AV ÖP
Avvägning mellan allmänna intressen  

DETALJPLAN
Avvägning mellan enskilda och allmänna intressen  

BYGGLOV
Enskilda prövningar

KOMMUNENS MÅL ÄR ATT UTVECKLA & BEVARA 
SIMRISHAMNS UNIKA VÄRDEN MED VARSAM HAND. 

PLAN PARAPLYET

FÖRVALTNING & FYSISK PLANERING
Att förvalta de allmänna intressena är ett kontinuerligt arbete som skall bygga på en fungerande demokratisk process. 
Ett pågående samtal: Vilka värden är det vi förvaltar?  Hur tar vi ansvar på bästa sätt utifrån rådande förutsättningar – globala, 
regionala och lokala? Illustrationen beskriver de olika nivåerna där planering, avvägningar och prövningar äger rum.

MÅLET 
Att utveckla & bevara Simrishamns kommuns unika värden med 
varsam hand så att fler vill och kan bo här året runt.

EN DEMOKR ATISK PROCESS I DIALOG

INTERNATIONELLA, NATIONELLA & REGIONALA  
LAGAR & DIREKTIV 

       

FÖRSLAG                    DIALOG                    BESLUT                   FÖRVALTNING               UTVÄRDERING
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Ett hållbart planeringsperspektiv i en 
globaliserad värld
Det finns mycket att säga om Simrishamns plats i det 
i globala sammanhanget. Klimatförändringar, drag-
ningen till de stora städerna, det ekonomiska systemets 
bräcklighet. Varje dag läser vi om stora frågor och möj-
liga konsekvenser. Det Simrishamns kommun kan göra 
är att försöka planera för ett robust samhälle, med ett 
helhetsperspektiv på människan och hennes livsbeting-
elser. Det finns givna samband att ta hänsyn till, både 
på global och lokal nivå, mellan mänsklig välfärd, eko-
nomisk utveckling och miljömässig hållbarhet. 
 Vi har skapat en konsumtionskultur som ständigt 
uppmanar oss att konsumera mera. Samtidigt vet vi 
idag, att detta inte är långsiktigt hållbart. Vi lever med 
andra ord i en tid som genomsyras av ”kognitiv disso-
nans” - vi nås dagligen av dubbla och motsägelsefulla 
budskap. 
 Att frigöra sig från de kulturella föreställningarna och 
sammanhang man själv ingår i, för att kunna se samti-
den, är inte lätt, och detta gäller verkligen i vår tid.
 Vi lever i en tid där vi måste skapa nya globala 
strukturer, institutioner och samarbeten för att hante-
ra våra gemensamma problem. Dessa styrmedel tar tid 
att forma. Under tiden är det extra viktigt att vi axlar 
vårt ansvar på lokal nivå som invånare i civilsamhället 
och att vi är öppna för att samarbeta, tänka nytt och 
omvälvande. Vi behöver hjälpas åt att komma med 
nya idéer och förslag på hur vi vill att vårt samhälle 
ska vara i framtiden. 

Nationella perspektiv
Förutom överordnade internationella mål, finns ett an-
tal nationella mål och överenskommelser, lagar, planer 
och program som den kommunala planeringen har att 
beakta i den fysiska planeringen. Dessa har använts 
som kunskapsunderlag för arbetet med framtagande 
av översiktsplanen. Som exempel kan nämnas Svensk 
strategi för hållbar utveckling, Region Skånes utveck-
lingsprogram (RUP), Det skånska landsbygdspro-
grammet, Nationella miljökvalitetsmålen, Färdplan 
2050 (Naturvårdsverket), Miljöstrategiskt program för 
Region Skåne, Klimat- och energistrategi för Skåne 
(Lst), Nationella folkhälsomålen, Folkhälsostrategi för 
Skåne 2010-2013, Kulturmiljöprogram för Skåne, Tra-
fikförsörjningsprogram för Skåne 2012, Vattendirekti-
vet, Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 

 Beträffande lagstiftningen är det främst Plan-och 
bygglagen samt Miljöbalken som har beaktats.

Regionala perspektiv
Region Skånes utvecklingsprogram (RUP) har varit 
vägledande, liksom den nya regionala utvecklings-
strategin för Skåne: Det öppna Skåne 2030 (antaget 
juni 2014). Länsstyrelsens Regionala miljömålspro-
gram 2012-2016 och programmet för skydd av tät-
ortsnära natur, det skånska landsbygdsprogrammet 
och det nationella folkhälsomålet är andra exempel.
 Region Skånes program fokuserar i huvudsak på 
näringslivsperspektivet eller den ekonomiska hållbar-
heten. I sitt arbete med regionens framtid har fyra oli-
ka scenarier arbetats fram för framtidens Skåne i dia-
log med Skånes kommuner. Beslut togs år 2012 om att 
gå vidare med  ett av dessa regionala scenarier, som 
efter remissrundan fick namnet Strategier för det fler-
kärninga  Skåne. Översiktsplanen för Simrishamns 
kommun är i samklang med detta scenario. Det känne-
tecknas av fem gemensamma strategiområden för att 
stärka Skånes utveckling:

• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kär-
nor samt utveckla den flerkärniga ortstrukturen.
• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne.
• Växa effektivt med en balanserad och hållbar 
markanvändning.
• Skapa attraktiva miljöer som erbjuder hög livskvalitet.
• Stärka Skånes relation till Öresundsregionen, södra 
Östersjön och södra Sverige.

Genom att påverka kollektivtrafikens tillgänglighet 
och utveckling med anknytningar till regionala och 
nationella strategiska punkter såsom flygplatser och 
universitet kan den flerkärniga regionstaden Skåne bli 
verklighet. 

Ekonomiskt och socialt perspektiv 
I scenariot Den flerkärniga miljonstaden Skåne ses 
regionen ha ett fördelaktigt geografiskt och kunskaps-
mässigt läge i en av de mest konkurrenskraftiga de-
larna av Europa. Regionen ses också som ett levande 
samhälle baserat på mångfald, demografisk dynamik 
och stora investeringar inom forskning och utveck-
ling. Skåne, och Simrishamn, måste också ta tillvara 
alla möjligheter som finns med den stora inflyttningen 
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liksom närheten till Köpenhamn.
 Utmaningar i Skåne är låg sysselsättningsgrad, sär-
skilt bland ungdomar, integrationsproblem, svagt en-
treprenörskap, låg produktivitet och brist på långsiktigt 
strategiskt tänkande. Samtidigt tillhör Skåne världens 
främsta kunskapsregioner. De traditionella näringar-
na är fisket, turismen, jordbruket och fruktodlingarna. 
Matlandet Sverige på Österlen ligger i tiden avseende 
närproducerat, ekologiskt och långsiktig hållbarhet.

Ekologiskt perspektiv
Länsstyrelsens bevakningsfrågor är primärt det eko-
logiska hållbarhetsperspektivet som i stort sett är reg-
lerat i Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Över-
siktsplanen ska förhålla sig till riksintressen, lämplig 
markanvändning med hänsyn till hälsa och säkerhet, 
dricksvattenförsörjning, miljökvalitetsnormer för 
vatten, buller och luftföroreningar, riskhantering och 
skydd mot olyckor, bevakning av skyddade områden 
och artskydd. De nationella miljökvalitetsmålen är 
också förankrade i den regionala planeringen genom 
”Skånska åtgärder för miljömålen, regionalt åtgärds-
program för miljökvalitetsmålen 2012–2016”. Sim-
rishamns kommun antog ett  nytt åtgärdsprogram för 
miljömålen våren 2014.

Mellankommunala perspektiv
Mellankommunalt samarbete är viktigt för Simris-
hamns kommun. Vi vill samverka och finna de bästa 
lösningarna för invånarna. 
 På regional nivå har den ekonomiska robustheten 
främst handlat om infrastrukturfrågor. ”Skåne mås-
te bli rundare” sammanfattar behovet av bättre in-
frastruktur. I Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 
– SÖSK – drivs infrastrukturfrågor för de fyra kom-
munerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo, 
aktivt i ett regionalt perspektiv för att öka närheten 
till storstadsregionen Malmö - Köpenhamn - Lund, 
men också för att förbättra kommunikationerna mel-
lan kommunerna. Pendlingen till och från Simrishamn 
är omfattande. Den senaste undersökningen visar att 
ökningen mellan 2011 och 2012 varit 7,3 procent. 
Simrishamnsbanan är oerhört viktig för Simrishamns 
kommuns framtid och delaktighet i regionen. 
Flera andra mellankommunala frågor tas också upp till 
behandling i översiktplanen bl.a dricksvattenförsörj-
ningen. (se kartan).
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MELLANKOMMUNALA INTRESSEN
Kommande eller pågående
mellankommunala samarbetsprojekt

ALLMÄNT

Möjlighet till bokbuss bör utredas

Rid- och vandringsleder / cykelvägar

Vid aktualisering av vindkraftsplaner ska
samråd ske mellan kommunerna

Bredbandsstrategi

YSTAD

Havsplanering/ HaV/ Region Skåne

Kusten, frågor kring fisket, sjöfarten,
vindkraftsetableringar, stranderosion och
sandutvinning

Skåneleden

Cykelled utmed kusten

Kollektivtrafik, direktbuss mellan
Simrishamn och Ystad

Riksväg 9

Simrishamnsjärnvägen, banstandard,
stationslägen och turtäthet

Avfall

Gymnasieskolor

TOMELILLA

Simrishamnsbanan
Kortare restider med ny järnvägsdragning
till Malmö / Lund samt förbättringar på
busslinjen SkåneExpressen 5. Befintlig järnväg
ska förbättras, mötesspår i Gärsnäs utreds

Möjlighet till ny bussförbindelse mellan
inlandsbyarna och Pågatågsstation för bättre
pendlingsmöjligheter bör utredas

Utbyggnad av väg 11 Sjöbo - Simrishamn.
Sträckan mellan Simrishamn och Smedstorp
byggs ut till 2+1 väg

Möjlighet till vattenförsörjning från Tomelilla
kommun utreds i samband med framtagande
av ny VA-plan:

- vattenförsörjning från Brösarp
- vattenförsörjning från Smedstorp

Insatser för Tommarpsåns avrinningsområde
för att återskapa översvämningsytor, våtmarker
samt åns naturliga sträckning

Undersöka möjligheterna med nytt
naturreservat tillsammans med Tomelilla
kommun

KRISTIANSTAD

Havsplanering/ HaV/ Region Skåne

Förbättringsmöjligheter för busslinje
SkåneExpressen 3

Skåneleden

Cykelled utmed kusten

5

4

3
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Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. 
I sitt nya åtgärdsprogram ”Skånska åtgärder för miljömålen, regionalt åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsmålen 2012–2016” lyfter Länsstyrelsen fram de fem största utmaningarna för 
miljöarbetet i länet och vilka insatser som krävs för att vi ska närma oss miljökvalitetsmå-
len och ett hållbart Skåne. 

76 åtgärder är prioriterade, varav 15 anses vara särskilt strategiskt viktiga. 

För varje åtgärd ger Länsstyrelsen förslag på huvudaktör och medaktör. 
Kommunen är i detta sammanhang en viktig aktör, inte minst i när det gäller arbete med 
planer och bygglov. Ett flertal sådana åtgärder har genomförts i form av ställningstaganden 
i denna översiktsplan.

Generellt gäller att åtgärderna ska påbörjas och helst genomföras under programperioden 
som är 2012-2016, om inget annat slutår anges i anslutning till åtgärden.

REGIONALT

KOMMUNALT
Simrishamns kommun har sedan 2009 arbetat med ett begränsat antal miljömål. 
Från och med 2013 kommer kommunen att arbeta med ett lokalt åtgärdsprogram för mil-
jömålen som anpassats till Länsstyrelsens nya riktlinjer. Arbetet ska beroende på ansvar-
sområde fördelas mellan berörda förvaltningar, som årligen ska redovisa i vilken takt 
åtgärderna ska genomföras. De flesta åtgärderna ligger inom Samhällsbyggnadsförvalt-
ningens ansvarsområde, framför allt när det gäller planer, energi, naturvård och vatten-
vård. Uppföljning ska redovisas i ett miljöbokslut varje år och generellt ska åtgärderna 
vara genomförda 2020. Simrishamns kommuns nya åtgärdsprogram för miljömålen ska 
vara fastställt våren 2014.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. 
Det övergripande målet för miljöpolitiken är Generationsmålet - Att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka öka-
de miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en 
generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. I målet står också att arbetet med att lösa de 
svenska miljöproblemen inte ska ske på bekostnad av att vi exporterar miljö- och hälsoproblem 
till andra länder. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. 
Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar och etappmål. 
Etappmålen utgör steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvali-
tetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Under 2012 
beslutade regeringen om ett etappmål som innebär att betydelsen av biologisk mångfald 
och värdet av ekosystemtjänster senast år 2018 ska vara allmänt kända och integreras i 
ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så 
är relevant och skäligt. Regeringen beslutade i februari 2014 om fem nya etappmål för att 
stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

NATIONELLT

NATIONELLA, REGIONALA & 
LOKALA MILJÖKVALITETSMÅL
MED HÅLLBARHET OCH JÄMSTÄLLDHET SOM VÄRDEGRUND ÄR DET NATURLIGT ATT DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET 
BLIR STYRANDE FÖR ÖVERSIKTSPLANEN OCH DESS GENOMFÖRANDE. 

läs mer på: www.miljömål.se                        

Bedömning och uppföljning

Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje år 
och en fördjupad utvärdering en gång per mandatpe-
riod till regeringen. Respektive myndighet ansvarar för 
uppföljningen av sina miljökvalitetsmål. Naturvårdsver-
ket sammanställer sedan uppföljningarna och lämnar 
en samlad redovisning till regeringen. I uppföljningen 
av miljökvalitetsmålen bedöms om dagens styrmedel 
och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga 
för att nå målen. Bedömningen sammanfattas i betyget 
ja, nära eller nej.

Uppföljningen av målen och trender i samhället tyder 
på att det blir svårt att nå flera av miljökvalitetsmålen 
till år 2020.

Miljökonsekvensbedömningar

För översiktslpanens påverkan på miljömålen och de 
fem skånska utmaningarna hänvisar vi till 
kap. 4 Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).
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Hållbar konsumtion 
i Skåne

12 prioriterade åtgärder
exempelvis:

Miljö- och sociala krav 
i offentlig upphandling.
Information för en 
giftfri vardag.
Minskning av avfallsmängden.

Skydd av Skånes natur- 
och kulturvärden

22 prioriterade åtgärder
exempelvis:

Skydda värdefulla natur- 
och kulturmiljöer.

Värdetrakter och landskapsperspektiv 
i fokus.

Kompensationsåtgärder för att ersätta 
förlorade natur- och 
kulturvärden.

Säkerställande av tillgången till alle-
mansrättslig mark.

Hushållning med Skånes
mark- och vattenresurser

13 prioriterade åtgärder
exempelvis:

Begränsad exploatering 
av åkermark.

Framtagande av vatten- och 
avloppsvattenplaner.

Skydd av kommunala och 
större privata dricksvattentäkter.

Strategisk planering för 
förnyelsebar energiproduktion.
 

Hänsyn till Skånes hav,
sjöar och vattendrag

17 prioriterade åtgärder
exempelvis:

Ta hänsyn till klimat-
förändringar i fysisk planering.

Minskat näringsläckage och utsläpp 
av miljögifter till vatten.

Begränsad 
klimatpåverkan

Grundvatten av 
god kvalitet 

Frisk luft

Hav i balans samt lev-
ande kust och skärgård

Bara naturlig försurning

Myllrande våtmarker

Giftfri miljö

Levande skogar

Skyddande ozonskikt

Ett rikt odlingslandskap

Säker strålmiljö

Storslagen fjällmiljö

Ingen övergödning

God bebyggd miljö

Levande sjöar och 
vattendrag

Ett rikt växt- och djurliv

DE 5 SK ÅNSK A UTMANINGARNA
& STR ATEGISKT VIKTIGA ÅTGÄRDER

Exempel:

• Förtäta i områden med
god kollektivtrafik.

• Upprättar rutiner i kommunen för 
upphandling av fordon och god-
stransporter med fossilfritt bränsle.

• Upprätta rutiner för resepolicy och 
distansmöten.

• Särskilda miljöbilsparkeringar 
upprättas.

• Laddningsstationer - elbilar.

• Pendlarparkeringar upprättas.

•  Fler cykelvägar.

Åtgärdsförslag 
Simrishamns kommun

Åtgärdsförslag 
Simrishamns kommun

Åtgärdsförslag 
Simrishamns kommun

Åtgärdsförslag 
Simrishamns kommun

Åtgärdsförslag 
Simrishamns kommun

Exempel:

• Ny bebyggelse under + 3,0 meter 
över nollnivån bör inte tillåtas.

• Beakta problemen med
tillskottsvatten och bräddning i det 
pågående arbetet.

• Begränsa näringsläckage genom 
vattenvårdsprogram.

• Utöka samarbete med
fler vattenråd.

• Inventering av enskilda avlopp
sker kontinuerligt.

• Exploatering som försämrar 
möjligheterna att restaurera
vattendrag och våtmarker ska 
undvikas.

• Dagvattenpolicy föreslås tas fram. 
Dagvattenavledning ska om möjligt 
inte belasta dikningsföretag eller 
vattendrag.

Exempel:
•  Upprättar rutiner för upphandling 
av miljövänliga livsmedel.

• Säkerställa att gränsvärdena 
för dioxiner inte överskrids i den 
närproducerade fisken

• Skapa rutiner för hållbar 
upphandling.

• Underlättande för byggande av 
nya fjärrvärmenät.

Exempel:

•  Kommunens naturvårdsprogram 
fungerar underlag vid utpekandet av 
värdetrakter.

•  Natur- och kulturmiljöernas vär-
den i kustzonen beskrivs och utgör 
nio gröna pauser som fredas från 
bebyggelse.

• Kompensation kan ske genom 
restaurering och/eller skydd av bio-
topområden, ekologiska korridorer/
platser

• Framtagande av arkitektur- och 
kulturmiljöprogram i nära samarbete 
med invånarna.
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Hållbara transporter 
i Skåne

12 prioriterade åtgärder
exempelvis:

Öka andelen kollektiv-
trafikresande.

Stärk kollektivtrafiken genom 
utvecklad översiktsplanering.

Öka andelen fossilbränslefri 
uppvärmning, el och transporter.

Det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Exempel:

• Bebyggelsestrategi för Simris-
hamns kommun innebär förtätning 
av orterna med minskat markan-
språk.

•  Ny va-plan är under framtagande.

• Utjämningsmagasin i form av
våtmarker eller översilningsmarker 
föreslås pekas ut och införlivas.

•  Lagligförklarande av de kommu-
nala vattentäkter pågår.

• Kommunen föreslås arbeta aktivt 
med att bli självförsörjande på 
förnybar energi.

ILLUSTRATION: TOBIAS FLYGAR
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