
 
Gärsnäs, Borrby, Hammenhög 
och Sankt Olof

3B.2 INLANDSORTERNA 

Utveckla det unika
Kontrasterna mellan Simrishamn och byarna 
och byarna sinsemellan med sina olika identi-
teter är något kommunen vill bygga vidare på. 

Alla dessa orter har helt olika karaktär. De ligger i 
sina speciella landskap och har olika förutsättning-
ar. Stämningen är också mycket olika men gemen-
samt är att alla orterna är mycket levande. Alla, förut-
om Gärsnäs, har vuxit vidare ovanpå gamla bytomter 
(fornminnesytor). Två av Simrishamns fyra större in-
landsorter (Hammenhög och Sankt Olof) är utpekade 
som särskilt värdefulla kulturmiljöer enligt regionala 
kulturmiljöprogrammet. 

-

byar, med många engagerade företagare och invåna-
re i olika konstellationer för samverkan. Avstånden 
mellan byarna är relativt små och ger tillgång till en 
mångfald av naturupplevelser. Det som fattas är möj-
ligheten att enkelt ta sig mellan inlandsbyarna på cy-
kel eller med buss. På många håll saknas det också 
gröna och trygga kopplingar inom samhällena. 

Simrishamn är en liten kommun, med en svagt vikan-

de befolkningsutveckling. Fler borde ges tillfälle och 
förutsättningar att bo här året runt. Fler barn borde få 
chans att bo här. Kommunen och dess invånare mås-
te tänka i nya banor, hitta nya vägar tillsammans, för 

gott liv för de som redan bor här. Byskolornas fram-
tid är inte enkel i Simrishamns kommun. Osäkerheten 
underminerar lätt ett samhälles möjligheter att lita på 
framtiden och därmed utvecklas kraftfullt.
Simrishamns kommun vill fortsätta utvecklas genom 

dessa stärks och så att kontrasten mellan tätortsbebyg-
gelsen och naturlandskapet blir tydlig och identitets-
skapande. För inlandsbyarnas del handlar det om att 
göra dem ännu mer attraktiva. 

Omsorgen om det offentliga rummet upplevs som vik-
tigt för de som bor på orterna, men också för besökare. 

VETA MERA
Svensk författningssamling; PBL (Plan- och Bygglagen), 
MB (Miljöbalken). www.lansstyrelsen.se/skane
Länsstyrelsens ”Skånes kustområden - ett national-
landskap” Det Skånska landsbygdsprogrammet.
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Inlandsorten
GÄRSNÄS
Gärsnäs ligger  ca 10 km väster om Simris-
hamn, nära gränsen till Tomelilla kommun. 
Gärsnäs växte fram som ett stationssamhälle 
i samband med järnvägens utbyggnad. Orten 
har än idag goda pendlingsmöjligheter med 
järnvägstrafik till Simrishamn och mot Malmö.  

Befolkningen och livet i byn
skola, vårdcentral, matvarubutik, konditori, bensinsta-
tioner, bageri och gatukök med närlivs. Husen är re-
lativt billiga i Gärsnäs och det är nära till skola och 
pendlingsmöjligheter, något som lockar många unga 
familjer. Utemiljön vid skolan och den s.k. Jägar-
parken är populära platser för barnlek och rekrea-

boulebana.
 Gärsnäs har två byalag, ett antal klubbar och fören-

-

 Näringslivet på orten utgörs bl.a. av möbelindustri, 
bilmekaniker, gallerier, järnaffär, elaffär, trädgårdsbu-
tik, frisör, bilaffär, däckföretag, verkstad, suggcenter, 
med mera.

Gärsnäs har Pågatågstation med förbindelse Tome-
lilla-Ystad-Malmö (20 ggr/dag). Regionbussen Sk5, 
mellan Simrishamn och Lund genomkorsar byn (18 

-
som längs järnvägsområdet. Pendlingsmöjligheterna 
är med andra ord goda i Gärsnäs. Den nyare vägdrag-
ningen förbi samhället i nordväst har säkert inneburit 
effektivare transporter, men samtidigt en förlust av liv 
och rörelse inne i byn.

Landskapet och naturen
Gärsnäs med omnejd ligger i ett slättlandskap. I orten 

I Stiby, som är en mycket gammal by i öster, skymtar 
också kyrkan på en höjd. 

Bebyggelsestrukturen
Söder om järnvägen ligger skolan byggd i slutet av 
60-talet och idrottsplatsen. Väster om skolan breder ett 
välskött område med 1½-planshus från samma tidspe-

-
rishamnsbostäder äger både det särskilda boendet, 

-
lägenheter, i detta område. Äldreboendet blockerar 
kopplingen mellan detta område och stationsområdet. 
Norr och närmast söder om järnvägen ligger den älds-
ta bebyggelsen. Många hus har personlig karaktär och 

som längtar efter sina nedtagna vingar. Längs riksväg 
-

da mot riksvägen, det ger upplevelsen av en samman-
-

hus i tegel från 50-talet. Söder om byn ligger Gärsnäs 
slott med anor från medeltiden. Det var här, på slottets 
ägor, som många arbetade. Till slottet hörde en by med 
kyrka.

Kulturmiljöer
Gärsnäs var från början ett stationssamhälle. Den för-
sta bebyggelsen växte fram runt järnvägsstationen 
som anlades i slutet av 1800-talet. Saftstationen var 

i Köpingebro. Orten delas av riksväg 11 och järnvä-
gen i tre delar med olika karaktär. Vid torget ligger det 
anrika Norrmans konditori, det gamla hotellet och det 
ur kulturmiljösynpunkt intressanta kommunhuset från 
50-talet. De sistnämnda står utan utåtriktad verksam-
het i dagsläget. Järnvägsstationen är privat bostad. 

Plansituation och tidigare 
bebyggelseutveckling
Större delen av Gärsnäs är detaljplanelagd, medan den 
norra delen av Gärsnäs samt Stiby inte är planlagd. Or-
ten har en planreserv som rymmer ca 50 enbostadshus, 
en del av planreserven mot sydöst föreslås upphävas 
och ersättas med utveckling av orten mot väster och 

inne i byn för att undvika ianspråkstagande av sam-
manhållen jordruksmark. Under 1960- och 1970-talet 
utvecklades orten med en ny bebyggelsenklav enbo-
stadshus mot sydöst. 

Miljö och riskfaktorer:
Stora delar av Gärsnäs är historisk våtmark. Diknings-

skulle detta kunna leda till periodvisa översvämning-
ar. Förslagsvis kan ny våtmark/naturområde, tillska-
pas för att öka attraktiviteten i utemiljön i Gärsnäs och 

GÄRSNÄS demografi:
Antal folkbokförda 2013: 1018 personer 
Bostadshus med folkbokförda i: 64,8 % 
Förändrat antal sedan 2005: - 29

Skola och förskola:
Förskolan (2014): 56 + 6 på familjedaghem
Föräldrakooperativet Gladan: 19
Gärsnäs skola årskurs F-6 (2014): 143
Gärsnäs skola Grundsär- och träningskola årskurs 
1-6 (2014): 9

Äldreomsorg (2014):
Boende på Rosenborg: 30 personer

19%            53%           28%
0-19 år  20-64 år 65 + 
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FÖRSLAG
Byggelseutveckling
Den befintliga planreserven i Gärsnäs 
består av ca 50 enbostadshus och 4 ha mark 
för verksamhetsändamål. Befintlig planreserv 
i sydöst föreslås upphävas. Nya utbyggnads-
områden föreslås med blandad bebyggelse 
för sammanlagt ca 40 enbostadshus alterna-
tivt mindre lägenheter.

Föreslagen bostadsutbyggnad följer kommunens be-
byggelsestrategi som går ut på att förtäta i de större 
orterna och värna den sammanhängande jordbruk-
smarken på landsbygden. Gärsnäs anges i Bebyggel-
sestrategin som en B- basort, där service och samhälls-
funktioner ska bibehållas. Det som skiljer Gärsnäs 
från andra B-basorter är det ypperliga läget för kol-

en utbyggnad, gynnar även centralorten Simrishamn. 
-

lig bebyggelse på orten. Vid förtätning ska stor var-
samhet beaktas till omgivande landskapsbild och 
bebyggelsemönster. 

Utformningskrav och strukturanpassning 
Ny bebyggelse ska anpassas efter ortens bebyggel-

både i landskapet och i den byggda miljön. Den nya be-
-

liga skala så att risk för storskalighet och likformighet 
undviks. 

Stor varsamhet gäller även vid tillbyggnad och vid ytt-
re förändringar så att både enskilda byggnaders och 

Dubbelspår för järnvägen föreslås för hela järnvägs-
sträckan i kommunen. Nya tätortsnära gång- och cy-
kelvägar bör ses över. Cykelvägar som sammankopp-
lar inlandsbyarna med varandra, med naturområden, 
havet och med centralorten Simrishamn är önskvärda 
och behöver byggas ut. Gaturummet längs Riksväg 11 
och Pilegatan behöver förädlas. För att stärka ortens 
karaktär och undvika känsla av genomfartsort är det 
angeläget att ny bebyggelse kan utvecklas närmre vä-
gen än vad de schematiska riktlinjerna för riskavstånd 
anger, så att framsidor mot vägen kan skapas och tät-
orten utvecklas. 

Godsterminal för järnvägen föreslås så att mark för 
rangerbangård/omlastningscentral kan möjliggöras i 
orten. 

Offentliga rum och stråk
-

der på viktiga offentliga platser, t.ex. det gamla hotel-
let vid torget. Orten har en splittrad struktur där byde-
lar saknar naturlig koppling i form av väl utformade, 
upplysta och trygga stråk, vilket behöver åtgärdas. 
Med hänvisning till förslagskartan bör de offentliga 

stråk uppstår, med ett centrum vid torget och tågsta-
tionsområdet, där pendlarparkering integreras.

GÄRSNÄS Planreserv
50 enbostadshus (friliggande)
alternativt mindre lägenheter
+ 4 ha för näringsverksamheter 

Utbyggnadsområde
40 enbostadshus (friliggande) 
alternativt mindre lägenheter

1

23

A

FÖRKLARINGAR
 

HÄNSYNSREGLER

Utbyggnad ska företrädes-

bebyggelse/ortsavgränsning.

Detaljplanelagt område

Hyresfastighet

Planreserv:
Fastställd detaljplan för bostadsändamål/ blan-
dad bebyggelse

Fastställd detaljplan föreslås upphävas

Fastställd detaljplan för verksamhetsändamål

Utbyggnadsområden:
Utbyggnadsområde bostadsändamål 

Stor varsamhet ska beaktas vid förtätning, tillbygg-
-

raktärsdrag bibehålls och skyddas. 
Ny bebyggelse anpassas efter ortens bebyggelse-
struktur och täthet.

skyddsavstånd på 30-60 m.

Föreslaget utbyggnadsområde godsterminal 

RIKSINTRESSEN 
- och tidigare ställningstaganden, 
hela eller delar av området:  

-
turmiljöstråk, särskilt värdefulla kulturmiljöer, Vid Stiby 

Detaljplaner / Samlad bebyggelse.

A

(se rubrik förebyggande åtgärder) 

-
jämnande, naturaliserande eller återskapande åtgärder 
i vattendragens och dikningsföretagens avrinningsom-
råden förespråkas. Detta för att minska näringsläckage 
från jordbruksmark till havet och samtidigt minska över-
svämningsrisken från ökade regn och snösmältning.
I Gärsnäs ges företräde för avsättning av mark för åter-
ställande av det öppna diket genom byn och eventuell 
omdragning av utlopp. 

Hänsyn ska tas till områdets förutsättningar för lämplig 
uppvärmningsform. Förutsättningar kan vara t.ex. att ta 
till vara spillvärme från närbelägna fastigheter, god so-
linstrålning, utnyttjande av viss markbeskaffenhet (PBL 2 
kap. 3 §). Solcellsanläggningar förespråkas.

Bygglovsplikt
Inom område markerat som värdefull bebyggelsemiljö 
råder lovplikt för de åtgärder som annars är bygglovsbe-
friade enligt det lagförslag som fastställdes 2 juli 2014 
som berör bl.a. Attefallshus.
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IDROTTSPLATS/SKOLA

JÄGARPARKEN

M

M

M

M

M

M

Jordbruksmark

Prioriterade områden Bymiljö 
(Torget, stationsområdet)
Högprioriterade platser/stråk som föreslås förtä-
tas med bostäder och verksamheter. 
Förädlade gaturum.

Prioriterade områden Grönstråk
utmed Storgatan/Järnvägsgatan och Hammen-
högsvägen utvecklas. Nytt stråk sydöst om orten 
föreslås  utvecklas.

 

(Jägarparken, privatägd)

Förtydligas och förbättras med hjälp 
av grönstruktur

 som föreslås förädlas 
med hjälp av grönstruktur

GENERELLT

Fler bänkar och bord, bättre belysning
Mer växtlighet, vindskyddande planteringar för 
att skapa lä inne i byn
Offentlig toalett

GRÖNSTRUKTURER, 
STRÅK & MÖTESPLATSER

FÖRSLAG

TORG

Sammanfattning av 
utbyggnadsförslagen
I Gärsnäs föreslås utbyggnadsområde för blandad be-
byggelse. Utbyggnadsområde 1 utgörs av mark som 
ligger mellan Hammenhögsvägen och bybebyggels-
ens gräns mot väster. Utbyggnadsområde 2 utgörs av 
parkmark. Utbyggnadsområde 3 består av bebyggd 
mark intill Hammenhögsvägen i sydväst som föreslås 
förtätas. Planreserv A, i sydöst,  föreslås upphävas ef-
tersom den tar kvalitativ jordbruksmark i anspråk.

Bakgrunden till utpekad bebyggelseutveckling utgörs 
av ställningstagande att orten inte bör breda ut sig över 
sammanhållen jordbruksmark. Ny bebyggelse hänvi-
sas västerut fram till Hammenhögsvägen, som utgör 
en naturlig avgränsning av samhället mot väster.  
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för omlastsning

Kulturmiljöstråk: Malmö-Simrishamns Järnväg (MSJ) började anläggas 
-

. 

: Ett skyddsavstånd ska tas hänsyn till i den vidare 
planläggningen. 

Stor varsamhet  ska beaktas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre förändring-
-

sas efter ortens  bebyggelsestruktur och täthet.

Hela orten är utpekad som särskilt värdefull kulturmiljö där Gärsnäs sta-
tionssamhälle ligger utmed Malmö-Simrishamns Järnväg. I Gärsnäs upp-
stod en för de skånska stationssamhällena karaktäristisk bebyggelse, med 
bostäder och hotell i närheten av stationen och järnvägen. Stiby kyrka 

-
senårig bebyggelsekontinuitet. Landskapet har formats till ett ka-
rakteristiskt skånskt slottslandskap med sätesgården Gärsnäs 
slottsanäggning inramad av ädellövsskog, vidsträckta åkerfält och 
allésystem. Dessa element är betydelsefulla inslag i landskapet lik-

KONSEKVENSKARTA 1. 
REDOVISAR FORNLÄMNINGAR 
OCH KULTURMILJÖ

Underlagsmaterial

Utbyggnadsområde 

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR

Utbyggnadsområde 

för omlastning

KONSEKVENSKARTA 2. 
REDOVISAR OMGIVNINGAR, 
SKYDD OCH NATURMILJÖ

1 1

2 23 3
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Utbyggnadsområde 

!

KONSEKVENSKARTA 3. 
RISKER & KONFLIKTER

FÖRKLARINGAR

Delvis kulverterat vattendrag (dikningsföretag) 

Vindkraftsplan B-område (yttre skyddsområdesgräns)

Järnvägen går igenom orten, vilket medför buller och 
risker med plankorsning och risk för urspårning. Järnvägen skulle 
kunne innebära farligt godstransporter även om det inte sker i 
nuläget.

för omlastning

 

Verksamhetsområde. Verksamheterna utgörs av Gärsnäs möbler 
centralt i orten som har trävaruproduktion, vilket kan innebära en 
förhöjd brandrisk, verksamheten innebär också störning med bul-
ler. Hänsyn till eventuellt skydddsavstånd krävs vid nybyggnation. 

vilket innebär risk för att marken kan ha blivit förorenad av olja. 
Matvarubutiken i centrum har kemikalieinnehav.

svinuppfödning vilket innebär luktolägenhet

Utdikad mark (båtnadsområde). Dikningsföretagen som berör 
Gärsnäs medför ökade risker för översvämning.

Registrerad förorening: 
Gammal bensinstation, sanering är utförd

för intilliggande bebyggelse. Verksamheten innebär att risk för 

Risk för elektromagnetisk strålning 

Väg 11. 

!

UTBYGGNADSOMRÅDE
1

Särskilt värdefull kulturmiljö (regionala 
kulturmiljöprogrammet)

Avstånd djurhållning
Föroreningsrisk
Jordbruksmark

SAMMANFATTNING AV
KONSEKVENSKARTA 1,2 & 3
Område för område:

BOSTÄDER
 

UTBYGGNADSOMRÅDE
2

Särskilt värdefull kulturmiljö (regionala 
kulturmiljöprogrammet)

BOSTÄDER
 

UTBYGGNADSOMRÅDE
3

Särskilt värdefull kulturmiljö (regionala 
kulturmiljöprogrammet)
Avstånd djurhållning
Avstånd till järnväg

BOSTÄDER
 

1

23
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KONSEKVENS-
BESKRIVNING
av planförslaget i 
Gärsnäs 
Nollalternativet innebär att ingen ny bostadsbe-
byggelse föreslås. För Gärsnäs innebär detta att or-
ten har möjlighet att växa enligt angiven planreserv 
som möjliggör utbyggnad för 50 enbostadshus (fri-
liggande) alternativt 90 mindre lägenheter + 4 ha för 
näringsverksamheter.

Utbyggnadsförslaget
- en beskrivning av den påverkan som kan 
antas uppkomma avseende på:

Samtliga utbyggnadsområden ligger inom sär-
skilt värdefull kulturmiljö enligt regionala 
kulturmiljöprogrammet. 
  Om ny bebyggelse utformas utan att anpassas till 

skadas.
 Utbyggnadsområde 3 berörs av kulturmiljöstråk för 
Malmö-Simrishamns Järnväg, planförslaget bedöms 
inte påverka dessa värden negativt.

Befolkning
Planförslaget möjliggör en befolkningsökning i Gär-
snäs, vilket gynnar underlaget för service, skola, kol-

i orten kan möjliggöra att bostäder lämpade för äld-

från sin villa till ett mer ändamålsenligt boende och 
ger barnfamiljer möjlighet att köpa en rymlig villa. 

Förtätning genom att parkmark tas i anspråk i områ-
de 2 leder till att andelen parkytor minskar. I Gärsnäs 
är det ont om tätortsnära rekreationsområde varpå de 
centrala parkytorna har ett stort värde för orten.
Områdets karaktär har dock inte alltför stora värden 
för djurliv och fauna, men området har ett värde som 
grön korridor för djurlivet. 

risk för olyckor med farligt gods i vägens närområde. 
Järnvägen går igenom orten, vilket medför buller och 
risker med plankorsning och risk för urspårning. Järn-
vägen skulle kunna innebära transporter med farligt 
gods, även om det inte sker i nuläget.
 Utbyggnadsområde 1 berör också verksamhet 
för bilvårdsanläggning, vilket kan innebära risk för 
markföroreningar.
 Sydväst om orten förekommer svinuppfödning vil-

utredningsområde för bostadsändamål.

Klimatfaktorer
Tommarpsån och dikningsföretag medför ökade risker 
för översvämning från inlandet.

-
byggnadsområde 1 eftersom det ligger inom båtnads-

-
lar av orten och medför ökade risker för översvämning 

speciellt vid höga nederbördsmängder. För att minska 
översvämningsrisken behöver mark avsättas för åter-

återskapande åtgärder uppströms.

Mark, vatten, luft 
Statusklassing på vattenkvaliteten:
Kustvatten utgör otillfredställande ekologisk status 
och uppnår inte god kemisk status.  
Tommarpsån utgör måttlig ekologisk status och upp-
når inte kemisk god status. 
 
Risk för försämrad vattenkvalitet 
Kustvattnet löper risk att inte uppnå god ekolo-
gisk och kemisk status varken 2015 eller 2021.  
Tommarpsån löper risk att inte uppnå god ekologisk 
och kemisk status varken 2015 och 2021.

Hushållning
Utbyggnadsområde 1 innebär ianspråkstagande av 
jordbruksmark av klass 10 (jordbruksverket), området 
ligger dock i anslutning till den samlade bebyggelsen i 
tätorten och avgränsas västerut av Hammenhögsvägen 
vilket begränsar möjligheten till att bedriva ett ratio-
nellt jordbruk. Förslaget följer kommunens bebyggel-
sestrategi som syftar till att förtäta basorterna istället 
för att sprida bebyggelse på landsbygden vilket gyn-
nar jordbrukslandskapet i stort. Utbyggnadsområde 3 
är redan bebyggt och föreslås förtätas, utbyggnadsom-
råde 2 utgörs av parkmark, även en förtätning här är 
positivt för hushållningen av mark.

Landskap
Landskapsbilden bedöms inte påverkas negativt efter-
som utbyggnadsområdena utgörs av förtätning i an-
slutningen till den samlade bebyggelsen. 
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18 Gärsnäs
Ställningstaganden
 
1. Byggnation inom båtnadsområde, bör inte tillåtas utan att särskilda 
åtgärder vidtas enligt bebyggelsestrategin. Innan planläggning behöver 
förslagen bebyggelse och projektering kunna påvisa att belastning inte 
kommer att ske på vattenkvantiteten eller kvaliteten i för  dikningsföreta-
get  samt att hänsynreglerna (a-d) för vattenkvaliteten följs. 

2. Inom värdefull bebyggelsemiljö ska stor varsamhet  beaktas vid förtät-

bibehålls och skyddas.

3. Ny bebyggelse anpassas efter ortens  bebyggelsestruktur och täthet.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

4. Mark avsätts för järnvägsändamål/dubbelspår

5.

6. 
en busslinje mellan inlandsbyarna med koppling till Pågatåg.

7. I Gärsnäs kan kommunen komma att ha markanspråk för utbyggnad av 

8. Vattenvårdsinsatser föreslås.

9. Med hänvisning till förslagskartan bör de offentliga rummen kopplas 

torget och tågstationsområdet. Pendlarparkering bör integreras. 

10. Nya tätortsnära gång- och cykelvägar bör ses över. Cykelvägar som 
sammankopplar inlandsbyarna med varandra, med naturområden, havet 
och med Centrum Simrishamn är önskvärda.

INLANDSORTERNA        3B 207

Förhållandet mellan olika miljöaspekter
Vid avvägning mellan exploatering av jordbruksmark 
och möjligheten att utveckla basorten, ska komplet-
tering och utveckling av basorten prioriteras för att 
säkerställa underlaget för ortens framtida service och 
samhällsfunktion.
 Förslaget följer bebyggelsestrategin vilket innebär 
att spridd bebyggelse på landsbygden undviks så att 
jordbrukslandskapet i sin helhet värnas.

Förebyggande åtgärder 
- för att förebygga, hindra eller motverka 
betydande negativ miljöpåverkan
Förslagen följer kommunens bebyggelsestrategi som 
bl.a. syftar till att stärka Gärsnäs som B-basort och 
förtäta basorterna istället för att sprida bebyggelse 
på landsbygden vilket motverkar betydande negativ 
miljöpåverkan. 
 Avgränsning av värdefull bebyggelsemiljö har gjorts 
och ställningstagande om bygglovsplikt inom detta 
område har tagits, för att  förhindra förvanskning av 

ska bibehålls och skyddas.
 För all bebyggelse (nybyggnad, tillbyggnad, för-
tätning) ska varsamhetskravet i plan- och bygglagen 
uppfyllas, vilket innebär att bebyggelsens ”särart” och 
”karaktärsdrag” ska tas tillvara vid ändring eller under-
håll. Plan- och bygglagen gäller alltid, både exteriört 
och interiört, även om åtgärderna inte kräver bygglov. 
Fastighetsägaren eller byggherren är ansvarig för att 
lagen följs.
 Inför planläggning ska följande hänsynsregler föl-
jas för att minska riskerna för negativ påverkan av 
vattenkvaliteten:

a. Bebyggelsestrategin följs där utbyggnad sker parallellt 
med va utbyggnad. Enskilda avlopp inom verksamhets-
området för va tillåts inte vid nybyggnation. 

b. Dagvattenpolicy följs, omhändertagande av dagvatten 
ska i första hand lösas på fastigheten och i andra hand 
kopplas på det kommunala va nätet. Ny dagvattenavled

ning ska inte belasta dikningsföretag eller vattendrag.  

c. Byggnation inom dikningsföretag undviks, tillhörande 
båtnadsområde och inom vattenskyddsområde tillåts inte 
utan att särskilda åtgärder vidtas.  

d. Vattenvårdsinsatser: Företräde ges för utbygg-
-

rande eller återskapande åtgärder i vattendragens 
avrinningsområden. 

Uppföljning
Genomförandet av de förebyggande åtgärderna sker i 
kommande bygglovs- och planprocesser, samt genom 
naturvårdsinsatser. Hänsynsregler för vatten och av-
lopp ska följas (se förslagsavsnittet, samt ovan).

 



Kulturmiljö
Borrby har historia som kyrk- och bondby som ut-
vecklats till handelscentrum och stationssamhälle vid 
sekelsskiftet 1800-1900 med verksamheter, järnvägs-
hotell och stadsmässig bebyggelse. Utanför den gamla 
bykärnan har samhället utvecklats med egnahems- och 
villaområden. Järnvägens tidigare spårdragning är hu-
vudsakligen igenbyggd. 

Bebyggelsestruktur
Ortens centrala delar präglas av en småskalighet med 
en tät bebyggelsestruktur av villor placerade utmed 
gatan med trädgård på baksidan. I ortens centrala de-

-
bebyggelse med verksamhetslokaler som ger en tät 
gatumiljö.  

Borrby uppvisar i stora drag en äldre bebyggelse-
struktur med ett relativt välbevarat byggnadsbestånd, 
vägnät och omgivande odlingslandskap. Bebyggelsen 

-
empel från den äldre agrara bebyggelsen, sekelskif-
tets tegelarkitektur, liksom villabebyggelse från hela 
1900-talet. För förståelsen av det historiska förloppet 
bör kulturhistoriska element från alla tidsperioder re-
spekteras och inte förvanskas. (Kartstudie och bebyg-
gelseinventering för Borrby). Åkermarken sträcker sig 
långt in mot byn. Landsvägarna strålar samman i ”tor-
get” med kyrkan S:ta Maria. Denna byggdes 1841 på 
den plats där en 1100-talskyrka tidigare legat. 

Måns Nils torg och busstorget (tidigare tågstationen) 
utgör två tydliga platser. Bakom de många tätbebygg-
da och smala gatorna gömmer sig privata trädgårdar. 

t.ex. kyrkan, prästgården (församlingshemmet) och 
Sparbanken. Borrby samhälle har i stora delar behållit 
sina gamla hus och gator. Några nyare områden med 

-
levelse av sammanhållen, brokig charm.

Borrby ligger ca 15 km sydväst om Simris-
hamn, mitt i jordbrukslandskapet och bara 4,5 
km från stranden. Orten har bakgrund som ett 
stationssamhälle försörjt med järnväg, vilket 
den stadsmässiga bebyggelsen i ortens kärna 
vittnar om.

Befolkningen och livet i byn
2013 var 918 personer folkbokförda i Borrby. Borrby 
byalag har sedan länge kallat sin by för Österlens hjär-
ta, häromåret introducerades också begreppet Borrby 
bokby. -
central, apotek, matvarubutik, bensinstation, bio, ve-
terinärklinik, frisör, butiker, bilmekaniker, antikvari-
at, gallerier, lampaffär, trädgårdsbutik, B&B, pizzeria, 
loppis, idrottsplats, ridskola med mera. 
 Borrby är en mycket livaktig by med ett aktivt by-

ligger naturskönt på en höjd med utsikt mot havet i an-
slutning till Borrby backars naturområde.

Borrby har relativt goda bussförbindelser till Simris-
hamn, Hammenhög och Ystad (20+12 ggr/dag). Det 
går dock ingen buss mellan Hammenhög och Gärsnäs/
Smedstorp, vilket försvårar pendlingsmöjligheterna 
för de som inte har bil att ta sig mot Lund. Möjlighet 

En ”arkeologisk” gång och cykelled mellan Borrby 
och Östra Hoby, diskuteras bland lokalbefolkningen. 
Det är en sträcka med stora arkeologiska värden. 

Inlandsorten
BORRBY

Natur
I direkt anslutning till Borrby i norr ligger Borrby 
Backar, ett naturområde med stor potential för utveck-
ling. Det utgör en oas för byborna. Åsryggarna i om-
rådet används sedan länge som betesmarker och i sän-

blandlövskog. Området kan med rätt skötsel bli myck-
et värdefullt. På våren är här intensiv fågelsång. I di-
rekt anslutning till byn ligger Sisselas källa, som enligt 
sägnen uppstod där S:ta Sissela föll död ner, genom-
borrad av Borres svärd. Området är till stor del lättill-
gängligt och välbesökt.

Plansituation och tidigare 
bebyggelseutveckling
Borrby har en stor outnyttjad planreserv för bostäder 
och verksamheter, vilket föranleder till att ingen ny 
bebyggelse föreslås. 

Miljö och riskfaktorer:
Borrby är omgiven av historiska våtmarker, och berörs 

problem med översvämningar i vissa delar. 
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Förskola

Skola

Badplats

Vattendrag

Sisselastigen 

BEFINTLIGT

SERVICE & FUNKTIONER

Laddningsstation för elfordon

Återvinningsstation förslag till placering

FÖRSLAG

P

P

S

S
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FÖRSLAG
Byggelseutveckling
Den befintliga planreserven i Borrby består 
av ca 50 enbostadshus och 6 ha mark för 
verksamhetsändamål. Fastställd detaljplan för 
område A och B föreslås upphävas pga dess 
påverkan på landskapsbilden och ianspråks-
tagande av jordbruksmark. Utöver det före-
slås inga nya utbyggnadsområden.

bebyggelse. Vid förtätning ska stor varsamhet beaktas 
till omgivande landskapsbild och bebyggelsemönster. 
Fastställd detaljplan för område A och B föreslås upp-
hävas pga inverkan på landskapsbilden vid byggna-
tion, samt genom ianspråkstagande av jordbruksmark.

Borrby är en av bebyggelsestrategins B basorter där 
service och samhällsfunktioner ska bibehållas. Det fö-
reslås inga nya utbyggnadsområden då basorten har en 
stor planreserv som beräknas kunna försörja orten de 
närmsta 20 åren. 

Utformningskrav och strukturanpassning 
Inom värdefulla bebyggelsemiljöer ska stor varsamhet  
iakttas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre för-

skyddas. Ny bebyggelse ska anpassas efter ortens  be-
byggelsestruktur och täthet.

Offentligt rum och stråk
Omsorgen om det offentliga rummet bör förbättras. 
Föreslagna nya cykelvägar bör kopplas genom orten 
på ett tryggt sätt. Cykelvägar saknas till grannbyarna 
och havet. Småskaligheten i Borrby bör bevaras. De 

cykelvägar bör ses över och bindas samman. Att ut-
veckla ett promenadstråk enligt ”Hälsans stig”, gärna 
kopplad till Borrby Backar, med plats för sittbänkar på 
lagom avstånd borde vara möjlig i Borrby. Det är vik-
tigt att skapa läplatser i de offentliga rummen.
Skolmiljön och dess kopplingar till det övriga samhäl-
let bör ses över. 

-
da möjligheten för en busslinje mellan inlandsbyarna 
med koppling till Pågatåg. Nya tätortsnära gång- och 
cykelvägar bör ses över. Cykelvägar som samman-
kopplar inlandsbyarna med varandra, och med na-
turområden, havet och med Centrum Simrishamn är 
önskvärda.

Sammanfattning
I Borrby föreslås inga nya utbyggnadsområde. 
Planreserv A och B, som utgörs av jordbruksmark, 
föreslås upphävas.

A
B

FÖRKLARINGAR
 

HÄNSYNSREGLER

Markavsättning för utbyggnad av 

återskapande åtgärder i vattendragens och dikningsfö-
retagens avrinningsområden förespråkas. Detta för att 
minska näringsläckage från jordbruksmark till havet och 
samtidigt minska översvämningsrisken från ökade regn 
och snösmältning. I Borrby ges företräde för avsättning 
av mark för återställande av det öppna diket genom byn 
och eventuell omdragning av utlopp. 

: Hänsyn ska tas till området förutsättning-
ar för lämplig uppvärmningsform i den vidare planlägg-
ningen. Förutsättningar kan vara t.ex. att ta till vara 
spillvärme från närbelägna fastigheter, god solinstrålning, 
utnyttjande av viss markbeskaffenhet, eller hindra ett visst 
slag av uppvärmning (PBL 2 kap. 3 §). Solcellsanlägg-
ningar ska förespråkas.

Bygglovsplikt: Inom område markerat som värdefull 
bebyggelsemiljö råder lovplikt för de åtgärder som annars 
är bygglovsbefriade enligt det lagförslag som fastställdes 
2 juli 2014 som berör bl.a. Attefallshus

Utbyggnad ska företrädes-

bebyggelse/ortsavgränsning.

Hyresfastighet

Detaljplanelagt område

Planreserv:
Fastställd detaljplan för bostadsändamål/ blan-
dad bebyggelse

Fastställd detaljplan för delområde A föreslås 
upphävas

Fastställd detaljplan för delområde B föreslås 
upphävas

Fastställd detaljplan för verksamhetsändamål

Stor varsamhet ska beaktas vid förtätning, tillbygg-
-

raktärsdrag bibehålls och skyddas. 
Ny bebyggelse anpassas efter ortens bebyggelse-
struktur och täthet.

RIKSINTRESSEN 
- och tidigare ställningstaganden, 
hela eller delar av området:  
Större delen av byn är en registrerad fornlämning (byt-
omt). Detaljplaner. Simrishamns kommuns naturvårds-
program. Skötselplan för Borrby backar.

B

A

(se rubrik förebyggande åtgärder) 
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BORRBY Planreserv
50 enbostadshus (friliggande) alternativt
mindre lägenheter
+ 6 ha för näringsverksamheter



M

M

M

Jordbruksmark

Prioriterade områden Grönstråk

Hörupsvägen utvecklas.

 utmed 

Förtydligas och förbättras med hjälp 
av grönstruktur

 (Borrby backar)

Sisselas stig 

 som föreslås förädlas 
med hjälp av grönstruktur

GENERELLT

Fler bänkar och bord, grillplats
Bättre belysning

Läplatser
Offentlig toalett

GRÖNSTRUKTUR, 
STRÅK & MÖTESPLATSER

TORG
KORSOREN

BUSSTORG

M
M

M

M
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BORRBY demografi:
Antal folkbokförda 2013: 918 personer 
Bostadshus med folkbokförda i: 64,8 % 
Förändrat antal sedan 2005: - 29

Skola och förskola:
Barn på Borrby förskola (2014): 46
Elever på Borrby skola årskurs F-6 (2014): 171

Äldreomsorg (2014):
Boende på Borrbyhemmet: 39 personer

19%            48%           33%
0-19 år  20-64 år 65 + 



KONSEKVENSKARTA 1. 
REDOVISAR FORNLÄMNINGAR 
OCH KULTURMILJÖ

Stor varsamhet ska beatas vid förtätning, tillbyggnad 

bibehålls och skyddas.

Större delen av orten ligger inom den äldre bytomten, 
som är en registrerad fornlämning enligt karta från 
1791. 
Borrby har historia som kyrk- och bondby som ut-
vecklats till handelscentrum och stationssamhälle vid 
sekelsskiftet 1800-1900 med verksamheter, järn-
vägshotell och stadsmässig bebyggelse. Utanför den 
gamla bykärnan har samhället utvecklats med egna-
hems- och villaområden. Järnvägen lades ned 1974 
och spårdragningen är huvudsakligen igenbyggd. 
Borrby uppvisar i stora drag en äldre bebyggelse-
struktur med ett relativt välbevarat byggnadsbestånd, 
vägnät och omgivande odlingslandskap. Bebyggelsen 

-
empel från den äldre agrara bebyggelsen, sekelskif-
tets tegelarkitektur, liksom villabebyggelse från hela 
1900-talet. För förståelsen av det historiska förloppet 
bör kulturhistoriska element från alla tidsperioder 
respekteras och inte förvanskas.

KONSEKVENSKARTA 2. 
REDOVISAR OMGIVNINGAR, 
SKYDD OCH NATURMILJÖ

Område med höga naturvärden

FÖRKLARINGARFÖRKLARINGAR

A
B A

B
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FÖRKLARINGAR

Delvis kulverterat vattendrag (dikningsföretag) 

Risk för översvämning spill-, dagvattenledning, 
dikningsföretag inom kommunens verksamhetsområde

KONSEKVENSKARTA 3. 
RISKER & KONFLIKTER

Utdikad mark (båtnadsområde).
Flera dikningsföretag berör orten vilket medför ökade 
översvämningsrisker

-
skyddsområdet innebär risk för grundvattnet

Registrerad förorenad mark efter äldre bensinstatio-
ner: Fastigheterna Stora Råshög 10, Herrekullarna 2 

sanerade. 

Risk för förorening: Nedlagd skjutbana inom fastighe-
ten Borrby 62:1!

!

Risk för elektromagnetisk strålning 

UPPHÄVANDE AV PLANRESERV FÖR
A

Jordbruksmark
Landskapsbild

SAMMANFATTNING AV
KONSEKVENSKARTA 1,2 & 3
Område för område:

BOSTÄDER
 

A
B

UPPHÄVANDE AV PLANRESERV FÖR
B

Jordbruksmark
Landskapsbild

BOSTÄDER
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KONSEKVENS-
BESKRIVNING
av planförslaget i 
Borrby
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att ingen ny bostadsbebyg-

-
reserv så ytterligare ytor för bostadsbebyggelse eller 
verksamheter föreslås inte. Ortens planreserv innebär 
att Borrby kan växa med ca 50 enbostadshus och 6 ha 
kvartersmark för verksamheter.

Utbyggnadsförslaget
- en beskrivning av den påverkan som kan 
antas uppkomma avseende på:

Inga nya bebyggelseområden föreslås. Om ny be-
byggelse utformas utan att anpassas till ortens struk-

att värna den äldre bebyggelsemiljön i ortens cen-
trum föreslås bygglovsplikt för åtgärder som annars är 
bygglovsbefriade, vilket ökar möjligheterna att skyd-
da, bibehålla och utveckla dessa.

Befolkning
Borrby har en stor planreserv som möjliggör för en be-
folkningsökning, samt potentiellt goda utvecklingsmöj-
ligheter på  orten.

Den biologiska mångfalden gynnas av planförslaget 
som föreslår upphäva planreserv för område A och B.

Förslagen har ingen påverkan på människors hälsa el-
ler säkerhet.

Klimatfaktorer
Översvämningsrisk
Flera dikningsföretag berör Borrby och medför ökade 
risker för översvämning. Det är av stor vikt att mark 

-
desutjämnande eller återskapande åtgärder uppströms 
för att minska översvämningsrisken.

Mark, vatten, luft 
Statusklassing på vattenkvalitén:
Kustvattnet löper risk att inte uppnå god ekologisk och 
kemisk status till 2015 eller 2021. 

Riskbedömning på vattenkvalitén:
Grundvattnet löper risk att inte uppnå god kemisk sta-
tus 2015 och 2021, kvantitativ status bedöms uppnås 
2015 och 2021  (vattenmyndigheten).

inte vattenkvaliteten för ytvattnet, grundvatten och 
kustvatten påverkas förutsatt att angivna hänsynsreg-
ler följs.

Hushållning
Jordbrukslandskapet gynnas av planförslaget som fö-
reslår att upphäva planreserv för område A och B som 
utgörs av jordbruksmark. Markens produktionskvali-
tet är oklassade av jordbruksverket, men intilliggande 
mark utgörs av klass 6 och 7 av 10.
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Landskap
Möjligheten att bevara nuvarande landskapsbild på-
verkas positivt genom att planreserv A och B upphävs.

Förhållandet mellan olika miljöaspekter
För Borrby föreslås endast upphävande av planreserv 
för bostadsändamål vilket gynnar jordbruksnäringen. 

Förebyggande åtgärder 
- för att förebygga, hindra eller motverka 
betydande negativ miljöpåverkan
Avgränsning av värdefull bebyggelsemiljö har gjorts 
och ställningstagande om bygglovsplikt inom detta 
område har tagits, för att  förhindra förvanskning av 

ska bibehålls och skyddas.
För all bebyggelse (nybyggnad, tillbyggnad, förtät-
ning) ska varsamhetskravet i plan- och bygglagen upp-
fyllas, vilket innebär att bebyggelsens ”särart” och 
”karaktärsdrag” ska tas tillvara vid ändring eller under-
håll. Plan- och bygglagen gäller alltid, både exteriört 
och interiört, även om åtgärderna inte kräver bygglov. 
Fastighetsägaren eller byggherren är ansvarig för att 
lagen följs.
 För att förebygga att jordbruksmark inte bebyggs 
föreslås att del av planreserven (A och B) upphävas.
 Det är av stor vikt att mark avsätts för återställande av 

åtgärder uppströms för att minska översvämningsrisken.
 Förutsatt att följande hänsynsregler följs vid ny-
byggnation minskar riskerna för negativ påverkan av 
vattenkvaliteten:
a. Bebyggelsestrategin följs. Utredningsområden byggs 
inte ut förrän kommunalt va är löst. Enskilda avlopp inom 
verksamhetsområder för va tillåts inte vid nybyggnation.
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19 Borrby
Ställningstaganden 
1. Flera dikningsföretag berör Borrby vilket medför ökade risker för 
översvämning. Det är av stor vikt att mark avsätts för återställande av 

-
pande åtgärder uppströms för att minska risken.

2. Inom värefulla bebyggelseområde ska stor varsamhet  beaktas vid 
-

tärsdrag bibehålls och skyddas.

3. Fastställd detaljplan för delområde A och B föreslås upphävas.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

4. Vattenvårdsinsatser föreslås för att minska översvämningsrisk och 
kväveläckage till avrinningsområdet. 

5. Med hänvisning till förslagskartan bör de offentliga rummen förbätt-

Föreslagna nya cykelvägar bör kopplas genom orten på ett tryggt sätt. 

6. Nya tätortsnära gång- och cykelvägar bör ses över. Cykelvägar som 
sammankopplar inlandsbyarna med varandra, med naturområden, 
havet och med Centrum Simrishamn är önskvärda.

7. -
ten för en busslinje mellan inlandsbyarna med koppling till Pågatåg. 

b. Vattenvårdsinsatser vidtas. Företräde ges för utbygg-

eller återskapande åtgärder i vattendragens avrinnings-
områden. 

c. Byggnation inom dikningsföretag undviks, tillhörande 
båtnadsområde och inom vattenskyddsområde tillåts 
inte utan att särskilda åtgärder vidtas.

d. Dagvattenpolicy följs, omhändertagande av dagvatten 
ska i första hand lösas på fastigheten och i andra hand 
kopplas på det kommunala va nätet. Ny dagvattenavled-
ning ska inte belasta dikningsföretag eller vattendrag. 

Uppföljning
Genomförandet av de förebyggande åtgärderna sker i 
kommande bygglovs- och planprocesser, samt genom 
naturvårdsinsatser. Hänsynsregler för vatten och av-
lopp ska följas (se förslagsavsnittet, samt ovan).


