
Inlandsorten 
HAMMENHÖG
Hammenhög ligger ca 13 km sydväst om Sim-
rishamn mitt i det böljande odlingslandskapet, 
10 km från stranden. Hammenhög är en livlig 
ort med ett stort kulturellt engagemang och 
egen musikscen.

Befolkningen och livet i by
Hammenhög är en sammanhållen ort med helt egen 
stämning och identitet, byalaget är aktivt och kallar sig 
för ”Nära himmel och jord”. Ortens kulturella identi-

vid torget som utvecklats till en levande plats för konst, 

varje år. 

-
er i årskurserna F-6 och 70 barn på förskola. Fram till 
våren 2013 var skolan en kommunal F6-skola med ca 
100 elever. 

Hammenhög har ett stort seviceutbud med bl.a. gäst-
giveri, matvarubutik, advokatbyrå, bensinstation, fri-
sör, gatukök, butiker, bilmekaniker, gallerier, lampaffär, 
blomsterbutik, bilaffär, B&B, restauranger, loppisar, 
möbelbutik, designbyrå, friluftsbad och idrottsplats 

-
tral och tillhörande restaurang. 

genom sitt sociala engagemang och välkomnande be-
mötande blivit ett föredöme för Migrationsverket.

Hammenhög har relativt goda bussförbindelser till 
Simrishamn, och Ystad (20 ggr/dag enligt 2013 års 
tidtabell). Men det går ingen buss mellan Hammen-
hög och Gärsnäs/Smedstorp vilket försvårar pend-
lingsmöjligheterna för de som inte har bil att ta sig mot 

Lund. Gång och cykelvägar behöver utvecklas både 
inom orten och mellan inlandsbyarna.

Landskapet och naturen
Orten ligger med sin lätt slingrande bygata tydligt för-
ankrat i ett vackert böljande odlingslandskap. I öster 

den gamla folkhögskolan är placerad (numera b&b). 

en slags rikedom på grönska: allmänna grönytor och 
”smitgångar”, som förbinder gator och platser och för-
ankrar det byggda som helhet så att det känns nära och 
mänskligt.

silos och före detta Hammenhög frös byggnader/växt-
hus). Dessa brukas fortfarande och utgör tydliga karak-
tärsskapande element från både insidan och utsidan.

Bebyggelsestruktur
Hammenhög är en gammal by med medeltida anor 
som har växt fram utmed en landsväg. Åkermarken 
sträckte sig långt in mot bygatan, längs vilken byggna-
derna har strukturerats. 

Hammenhögs samhälle har i de västra delarna behål-
lit sin äldre, långsträckta byform. Bebyggelsen do-
mineras till stor del av sekelskiftets tegelarkitektur. 

anlades på 1950-talet, i fronten av detta placerades 
det stolta kommunalhuset i tidstypisk tegelarkitektur. 
Vissa äldre byggnader, som t.ex. tingshuset, gästgiva-
regården, kyrkan och prästgården, är liksom bebyg-
gelsens struktur av speciellt kulturhistoriskt intresse. 
Verksamheter inom fröhandel och förädling utveck-
lades tidigt och både var och är av stor betydelse för 
området. 

Kulturmiljöer
Hela orten är utpekad som särskilt värdefull kulturmil-
jö enligt Regionala kulturmiljöprogrammet. Hammen-
hög framstår som en god representant för centralor-
terna på landsbygden så som de var gestaltade under 
1800-talets senare hälft och 1900-talets förra del. 
Det äldre byggnadsbeståndet med särskild tonvikt på 
tingshuset, gästgivaregården, kyrkan och prästgården 
är liksom bebyggelsestrukturen av speciellt kulturhis-
toriskt intresse.

Hammenhög har stark bilhistoria, redan 1928 öppna-
de en bilaffär. Invid torget ligger den röda tegelbygg-

välbevarad anläggning med säljhall, kontor och verk-
stadsbyggnad. Den ökade privatbilismen från 1950-ta-
let innebar ett lyft för verksamheten och den gamla 
tings- och gästgiveriorten Hammenhög blev betydan-
de även inom bilförsäljningen. N H Nilssons bilaffär 
är en ytterst välbevarad miljö och ett värdefullt do-
kument över bilismens frammarsch och påverkan på 
samhället under 1900-talet, både på och vid sidan av 
vägen (Kulturmiljöprogram i Skåne).

Plansituation och tidigare 
bebyggelseutveckling
Större delen av orten är detaljplanelagd, orten har en 
stor outnyttjad planreserv.  

Miljö och riskfaktorer:
Stora delar av Hammenhög är historisk våtmark som 

klimatförhållanden skulle detta kunna leda till period-
visa översvämningar. 
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FÖRSLAG
Byggelseutveckling
Den befintliga planreserven i Hammenhög 
består av ca 50 enbostadshus och 0,7 ha 
mark för verksamheter. Utöver det föreslås 
ett mindre område för verksamhetsändamål 
på 0,7 ha. 

-
serv på kommunalägd mark. Med hänsyn till detta och 
att förfrågningarna om nybyggnation är få, föreslås 
inga nya utbyggnadsområden förutom ett utrednings-
område för näringsverksamhet. Ny näringsverksam-
het bedöms kunna stärka orten, så att servicen på orten 
och i Simrishamn kan upprätthållas. 

Utformningskrav och strukturanpassning 
Vid exploatering i de redan planlagda områdena är det 
viktigt att bebyggelsen utformas småskaligt och an-
passas till omgivningens karaktär, skala och propor-
tioner. Ny bebyggelse ska utformas som mindre hy-
resrätter, bostadsrätter eller bostadshus, så att risk för 
storskalighet och likformighet undviks. De nya bostä-
derna och de nya miljöerna ska vara tilltalande och av 
god kvalitet, samtidigt som kostnaderna för boendet, 
rimliga. 

Offentliga rum och stråk
Gångar och cykelvägar bör ses över och bindas sam-
man. Att utveckla ett promenadstråk enligt ”Hälsans 
stig”, med plats för sittbänkar på lagom avstånd, borde 

Skolmiljön och kopplingarna dit bör ses över för att 
skapa tryggare skolvägar.

Området vid Hammenhögs frö har en stor potential in-
för framtiden. Byggnaderna är stora och skulle på sikt 
kunna prövas för nya verksamheter.

Pendlarparkering bör utredas. Cykelvägar till de in-
tilliggande byarna saknas.

1J

FÖRKLARINGAR
 

HÄNSYNSREGLER

Hänsyn ska tas till området förutsättningar för lämplig upp-
värmningsform i den vidare planläggningen. Förutsättning-
ar kan vara t.ex. att ta till vara spillvärme från närbelägna 
fastigheter, god solinstrålning, utnyttjande av viss markbe-
skaffenhet, eller hindra ett visst slag av uppvärmning (PBL 
2 kap. 3 §). Solcellsanläggningar 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

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. 

Utbyggnad ska företrädes-

bebyggelse/ortsavgränsning.

Hyresfastighet

Detaljplanelagt område

Planreserv:
Fastställd detaljplan för bostadsändamål/ blan-
dad bebyggelse

Fastställd detaljplan för verksamhetsändamål

Utbyggnadsområden:
Utbyggnadsområde för verksamhetsändamål
Icke störande verksamhet samt handel,
kontor och centrumverksamhet.

Stor varsamhet ska beaktas vid förtätning, tillbygg-
-

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

J

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

-
turmiljöstråk, Detaljplaner/Samlad bebyggelse. Särskilt 
värdefull kulturmiljö 

(se rubrik förebyggande åtgärder) 
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HAMMENHÖG Planreserv
70 enbostadshus (friliggande) 
alternativt mindre lägenheter
+ 0,7 ha för näringsverksamheter 

Utbyggnadsområde
+ 0,7 ha för näringsverksamheter (J)
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HAMMENHÖG demografi:
Antal folkbokförda 2013: 888 personer 
Bostadshus med folkbokförda i: 84,9 % 
Förändrat antal sedan 2005: - 20

Skola och förskola (2014):
Barn på förskolan Lyckoklövern: 43 
Barn på Hammenhögsfriskolas förskola (2014): 20 
Familjedaghem: 9
Elever på Hammenhögsfriskola åk F-5 (2014): 70

Äldreomsorg (2014):
Boende på Pilegården: 27 personer

15 personer

21%            55%           24%
0-19 år  20-64 år 65 + 



KONSEKVENSKARTA 1. 
FÖR FORNLÄMNINGAR 
OCH KULTURMILJÖ

Hela orten är utpekad som särskilt värdefull 
kulturmiljö enligt regionala kulturmiljöprogrammet. Hammenhög framstår som 
en god exponent för centralorterna på landsbygden så som de var gestaltade 
under 1800-talets senare hälft och 1900-talets förra del 

Samhället har i de västra delarna till stor del bibehållit sin äldre, långsträckta 
byform. Bebyggelsen domineras av stor del sekelskiftets tegelarkitektur. Ham-
menhög har stark bilhistoria, redan 1928 öppnade en bilaffär. Invid torget lig-

välbevarad anläggning med säljhall, kontor och verkstadsbyggnad. Den ökade 
privatbilismen från 1950-talet innebar ett lyft för verksamheten och den gamla 
tings- och gästgiveriorten Hammenhög blev betydande även inom bilförsälj-
ningen. Under 1900-talet, främst från 1950 och framåt, har bilismen avsatt 
många spår i landskapet som vägar, rastplatser, bensinstationer och bilaffä-
rer. Motiv för bevarande: Hammenhög framstår som en god representant för 
centralorterna på landsbygden så som de var gestaltade under 1800-talets 
senare hälft och 1900-talets förra del. Det äldre byggnadsbeståndet med sär-
skild tonvikt på tingshuset, gästgivaregården, kyrkan och prästgården är liksom 
bebyggelsestrukturen av speciellt kulturhistoriskt intresse. Verksamheter inom 
fröhandel och förädling utvecklades tidigt och är av stor betydelse för området. 
N H Nilssons bilaffär är en ytterst välbevarad miljö och ett värdefullt dokument 
över bilismens frammarsch och påverkan på samhället under 1900-talet, både 

Underlagsmaterial: 

Stor varsamhet  ska iakttas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre för-
-

byggelse anpassas efter ortens  bebyggelsestruktur och täthet.

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR

Strandskydd

KONSEKVENSKARTA 2. 
FÖR OMGIVNINGAR, 
SKYDD OCH NATURMILJÖ

1J
1J
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FÖRKLARINGAR

Delvis kulverterat vattendrag (dikningsföretag) 

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

KONSEKVENSKARTA 3. 
RISKER & KONFLIKTER

vilket medför ökade risker för översvämning inom byn.

Registrerad förorenad mark efter äldre bensinstation: Hammenhög 27:25 
utmed Simrishamnsvägen och även Hammenhög 27:23 är sanerade. 

Verksamheter: Verksamheter med U tillstånd, (se kap. 2) med eventuella 
krav på skyddsavstånd mot omgivningen. I nordöst, två spannmålsanlägg-
ningar, bilvårdsanläggning i norr, och i väster bilvårdsanläggning: bensinsta-
tion. Bensinstationens centrala läge intill bostäder medför risker

Risk för elektromagnetisk strålning 

1J

UTBYGGNADSOMRÅDE
1

Särskilt värdefull kulturmiljö (regionala 
kulturmiljöprogrammet)

Parkmark

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

VERKSAMHET
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KONSEKVENS-
BESKRIVNING
av planförslaget i 
Hammenhög
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att ingen ny bostadsbebyg-

planreserv så ytterligare ytor för bostadsbebyggel-
se föreslås inte. Ortens planreserv innebär att Ham-
menhög kan växa med 70 enbostadshus (friliggan-
de) alternativt 140 mindre lägenheter + 0,7 ha för 
näringsverksamheter.

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

i Hammenhög föreslås ett mindre utbyggnadsområde 
för verksamheter. Området ligger liksom hela orten 
inom särskilt värdefull kulturmiljö enligt Regionala 
kulturmiljöprogrammet. Föreslaget utbyggnadsområ-
de bedöms inte påverka kulturmiljövärdena negativt.
 Ställningstagande om bygglovsplikt för värdefulla 
bebyggelsemiljöer  ökar möjligheterna att skydda, bi-
behålla och utveckla dessa.

Befolkning
Hammenhög har en stor planreserv som möjliggör 
för en befolkningsökning på orten. Föreslaget ut-
byggnadsområde innebär att mark lämplig för mindre 
småskaliga verksamheter föreslås, vilket skulle kunna 
gynna företagsklimatet på orten.

Den biologiska mångfalden kan påverkas negativt ge-
nom ianspråkstagande av ängsmark för ny verksam-
hetstomt. Området utgörs av en gräsbevuxen öppen 
yta och bedöms inte ha så höga värden att den biolo-
giska mångfalden påverkas betydligt. 

Förslaget påverkar inte människors hälsa eller 
säkerhet.

Klimatfaktorer
Översvämningsrisk

utpekat utbyggnadsområde då det endast tangerar ut-
kanten av båtnadsområdet. Detta bör dock säkerställas 
innan planläggning påbörjas. För ortens övriga om-

risker för översvämning. Det är av stor vikt att mark 
-

desutjämnande eller återskapande åtgärder uppströms 
för att minska översvämningsrisken.

Mark, vatten, luft 
Statusklassing på vattenkvaliteten: 
Kustvatten utgör måttlig ekologisk status och uppnår 
inte god kemisk status.  
 Kalsbäck söder om orten utgör måttlig ekologisk 
status och uppnår inte god kemisk status.

Riskbedömning  på vattenkvaliteten:
Kalsbäcken löper risk att inte uppnå god ekologisk och 
kemisk status varken 2015 och 2021.
 En del av planreserven ligger inom båtnadsområde, 

föroreningsrisk för yt-vattenkvaliteten. 

Hushållning
Jordbruksmark av klass 10 tas i anspråk, området är  
planlagt som parkmark. Marken anses vara väl lämpad 

för föreslaget ändamål eftersom den utgör en mindre 

inte bedöms kunna nyttjas rationellt.

Landskap
Landskapsbilden bedöms inte påverkas av föreslaget 
utbyggnadsområde.

Förhållandet mellan olika miljöaspekter
-

båtnadsområde.

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, för-
tätning) ska varsamhetskravet i plan- och bygglagen 
uppfyllas, vilket innebär att bebyggelsens ”särart” 
och ”karaktärsdrag” ska tas tillvara vid ändring eller 
underhåll. Plan- och bygglagen gäller alltid, både ex-
teriört och interiört, även om åtgärderna inte kräver 
bygglov. Fastighetsägaren eller byggherren är ansva-
rig för att lagen följs.
 Det är av stor vikt att mark avsätts för återstäl-

eller återskapande åtgärder uppströms för att minska 
översvämningsrisken.
 Förutsatt att följande hänsynsregler för vatten följs 
vid nybyggnation  minskar riskerna för negativ påver-
kan av vattenkvaliteten:
a. Bebyggelsestrategin följs. Utredningsområden byggs 
inte ut förrän kommunalt va är löst. Enskilda avlopp inom 
verksamhetsområder för va tillåts inte vid nybyggnation.

b. Vattenvårdsinsatser vidtas. Företräde ges för utbygg-
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20 Hammenhög
Ställningstaganden
 1. Inom värdefullt bebyggelseområde ska stor varsamhet  beaktas vid för-

-
drag bibehålls och skyddas.

2. Ny bebyggelse anpassas efter ortens  bebyggelsestruktur och täthet.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

för en busslinje mellan inlandsbyarna med koppling till Pågatåg. Nya tät-
ortsnära gång- och cykelvägar bör ses över. Cykelvägar som samman-
kopplar inlandsbyarna med varandra, med naturområden, havet och med 
Centrum Simrishamn är önskvärda. 

5. Pendlarparkering bör utredas. 

6. I Hammenhög har kommunen markanspråk för utbyggnad av äldreom-

7. Ett utredningsområde för näringsverksamhet föreslås.  

8. Diskussion om ”Byahuset” och ”Hälsans stig” bör föras, se kap. 2 Social 
hållbarhet. 

9. Omsorgen om det offentliga rummet bör förbättras. Föreslagna nya cy-
kelvägar bör kopplas genom orten på ett tryggt sätt. 

10. Vattenvårdsinsatser föreslås vidtas.
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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. Omhändertagande av dagvatten ska i första hand 
lösas på fastigheten och i andra hand kopplas på det 
kommunala va nätet. Ny dagvattenavledning 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).



Inlandsorten 
SANKT OLOF
Sankt Olof omges av skog och jordbruksmark 
och ligger ca 16 km nordväst om Simrishamn. 
Orten utvecklades till ett stationssamhälle i 
början på 1900-talet, idag trafikeras järnvä-
gen av museitrafik under sommarsäsongen.

Befolkningen och livet i byn
Sankt Olof är en levande by med ett brett serviceut-
bud. 2011 var 634 personer folkbokförda i Sankt Olof, 
under en 10-årsperiod har antalet folkbokförda ökat   
med 48 personer. Orten präglas av ett rikt föreningsliv 
med mycket aktiviteter och  ideell verksamhet, vilket 
byalag, scoutverksamhet och olika idrottsföreningar är 
exempel på. 

Bland viktiga platser kan nämnas skolan, matvaruaffä-

också särskilt boende, läkare, matvarubutik, bensin-
station, hotell och krog, frisör, bilmekaniker, idrotts-
plats, tennisbana, boulebana med mera. Arbetsplatser 

-
ringsverksamheter och i matvarubutiken. Våren 2012 
fanns det 58 elever i Sankt Olofs F6-skola.

Två busslinjer passerar Sankt Olof. Men det går ing-
en buss mellan orten och Gärsnäs/Smedstorp vilket 
försvårar pendlingsmöjligheterna för de som inte har 
bil att ta sig mot Lund och Malmö. Korsningen By-

och cykelväg. Österlenvägen har smalnats av och fått 
cykelbana. 

Gång och cykelvägar behöver utvecklas både inom or-
ten och mellan inlandsbyarna. Järnvägen lades ner i 
slutet av 1960-talet och drivs numera som museijärn-
väg mellan Brösarp och orten. Sankt Olof är också 
startpunkten för dressincyklingen till Gyllebosjö

Landskapet och naturen
Sankt Olof ligger i ett tämligen kuperat skogsrikt land-
skap med insprängda betes- och åkermarker. Vägen hit 
går genom lövskogssalar med stora bokbestånd. Detta 
ger Sankt Olof en tydlig plats i landskapet, en karaktär 
av samspel mellan skogsbruk, betesmark och bebyg-
gelse. Landskapet inne i byn har också fått en tydlig 
karaktär av backar med stenrösen, bok- och ekbestånd. 
Det är den by i Simrishamns kommun där grönstruktu-
ren är mest framträdande. 

Trakten kring Sankt Olof har varit bebodd under för-
historisk tid. Sankt Olof har varit av stor betydelse se-
dan tidig medeltid och bebyggelsen visar en lång kon-
tinuitet. Orten har fått sitt namn efter helgonet Sankt 
Olof. På en höjd i öster ligger vallfartskyrkan från 
1200-talet. Några hundra meter söder om kyrkan lig-
ger Sankt Olofs källa, en offerkälla. I trakten runt kyr-
kan ligger den äldsta byn, med det bevarade fattighu-
set, folkskolan, bibliotek och poststation.

Bebyggelsestruktur
När järnvägen drogs genom Sankt Olof 1901 inleddes 
ett nytt skede. Den lilla bondbyn utvecklades till att 
bli ett stationssamhälle. Strax öster om byn uppfördes 
en stationsbyggnad med tillhörande lokstall och maga-

sin, och ett järnvägshotell. Orten kom därefter att be-
stå av två delar, dels den gamla bykärnan kring kyr-

invid Byvägen, dels området kring järnvägen med 
tegelbyggnader. 
Sankt Olof har ett eget torg. Bebyggelsen är brokig och 
i många stilar, majoriteten är 1-1,5-våningshus. All be-
byggelse är sammanbunden av en frodig grönstruktur 
i huvudsak bestående av stora bok- och ekträd. Byns 
kuperade läge ger upphov till en slags rikedom av rum/
kvarter med olika karaktär, kvalitet och riktningar.  

Kulturmiljö
Hela orten är utpekad som särskilt värdefull kulturmil-
jö. Sankt Olof har varit av stor betydelse sedan tidig 
medeltid med lång bebyggelsekontinuitet. Viktiga ele-
ment är bykärnan med den medeltida kyrkan och de 
administrativa byggnaderna som skolor, bibliotek och 
poststation, samt stationssamhällets byggnader, främst 
med station, godsmagasin och lokstall. Järnvägsstatio-
nen och industriminnena som mejeriet och bränneriet 
visar på byns utveckling under 1900-talet. 

Plansituation och tidigare 
bebyggelseutveckling
Hela orten är detaljplanelagd, Sankt Olof har en stor 
outnyttjad planreserv. Bebyggelseutvecklingen var 
stor under 1960-1970-talet, då orten utvecklades i 
nordlig riktning. 

Miljö och riskfaktorer:
Skälbäcken/ Rörums södra å med sin källa i Getings 
mosse i Holmarna genomkorsar orten i norr, annars 
berörs orten inte direkt av några dikningsföretag.
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SANKT OLOF Planreserv
30 enbostadshus (friliggande) alternativt
mindre lägenheter

+ 3 ha för näringsverksamheter 

FÖRSLAG
Byggelseutveckling
Den befintliga planreserven i Sankt Olof 
utgörs av ca 30 enbostadshus (alternativt 60 
lägenheter) samt 3 ha för verksamhetsända-
mål. Inga nya områden föreslås.

hänsyn till detta och att förfrågningarna om nybygg-

utbyggnadsområden.

Utformningskrav och strukturanpassning 
Vid exploatering i de redan planlagda områdena är 
det viktigt att bebyggelsen utformas småskaligt och 
anpassas till omgivningens karaktär, skala och pro-
portioner. Ny bebyggelse ska utformas med mindre 
tomtstorlek och byggrätter, med mindre hyresrätter, 
bostadsrätter eller bostadshus, så att risk för storska-
lighet och likformighet undviks. De nya bostäderna 
och de nya miljöerna ska vara tilltalande och av god 
kvalitet, samtidigt som kostnaderna för boendet mås-
te vara rimliga.

Offentliga rum och stråk 
-
-

bänkar placerade på lagom avstånd. Skolmiljön och 
kopplingarna till denna bör ses över för att skapa tryg-
ga skolvägar. 

-
da möjligheten för en busslinje mellan inlandsbyarna 
med koppling till Pågatåg. Cykelvägar till grannbyar-
na föreslås.

Sammanfattning
Inga nya utbyggnadsområden föreslås.

FÖRKLARINGAR
 

HÄNSYNSREGLER

Hänsyn ska tas till områdets förutsättningar för lämplig 
uppvärmningsform. Förutsättningar kan vara t.ex. att ta till 
vara spillvärme från närbelägna fastigheter, god solinstrål-
ning, 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 bygglovsbefriade enligt det lagförslag som 
fastställdes 2 juli 2014 som berör bl.a. Attefallshus.

(se avsnitt 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. 

Utbyggnad ska företrädes-

bebyggelse/ortsavgränsning.

Hyresfastighet

Detaljplanelagt område

Planreserv:
Fastställd detaljplan för bostadsändamål/ blan-
dad bebyggelse

Planreserv:
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:  
Hela den historiska byn vid kyrkan är ett fornminne,  
Särskilt värdefulla kulturmiljöer, Detaljplaner/Samlad 
bebyggelse. 
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SANKT OLOF demografi:
Antal folkbokförda 2013: 626 personer 
Bostadshus med folkbokförda i: 84 % 
Förändrat antal sedan 2005: - 14

Skola och förskola:
Barn på förskolan Skogsbacken (2014): 43
Elever på Sankt Olofs skola årskurs F-3 (2014): 33

Äldreomsorg (2014):
Boende på St Olofshemmet: 32 personer

19%            54%           28%
0-19 år  20-64 år 65 + 



KONSEKVENSKARTA 1. 
REDOVISAR FORNLÄMNINGAR 
OCH KULTURMILJÖ

: Hänsyn ska tas till skyddsavstånd till fornlämningar.

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

byggelse anpassas efter ortens  bebyggelsestruktur och täthet.

Hela orten är utpekad som särskilt värdefull 
kulturmiljö. S:t Olof har varit av stor betydelse sedan tidig medeltid med lång 
bebyggelsekontinuitet. Viktiga element är bykärnan med den medeltida kyrkan 
och de administrativa byggnaderna som skolor, bibliotek och poststation, samt 
stationssamhällets byggnader, främst med station, godsmagasin och lokstall. 
Järnvägsstationen och industriminnena som mejeriet och bränneriet visar på 
byns utveckling under 1900-talet. 

FÖRKLARINGAR FÖRKLARINGAR

KONSEKVENSKARTA 2. 
REDOVISAR OMGIVNINGAR, 
SKYDD OCH NATURMILJÖ

Område med höga naturvärden
Områdets naturvärde bygger på att marken betas, om betet upphör 
hotas biotopen

Strandskydd

Underlagsmaterial: 
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FÖRKLARINGAR

Delvis kulverterat vattendrag (dikningsföretag) 

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

Verksamhetsområde: utgörs av bilvårdsanläggningar, 
fordonsverkstad, bensinstation och reningsverk. Ben-

till bostäder ur risksynpunkt. Hänsyn till eventuellt 
skydddsavstånd krävs vid nybyggnation

KONSEKVENSKARTA 3. 
RISKER & KONFLIKTER

Utdikad mark (båtnadsområde): Båtnadsområdena 
utgör ökad översvämningsrisk för bebyggelse

Vattenskyddsområde: verksamhet med fordonsverk-
stad inom vattenskyddsområdet kan innebära förore-
ningsrisk för grundvattnet.

!

!

två skjutbanor (C-verksamhet) !

-
keras av ånglok sommartid, koleldningen ger upphov 

partiklar i luften  temporärt inte uppfylls

Risk för elektromagnetisk strålning 

UTBYGGNADSOMRÅDE

Inga nya utbyggnadsområden föreslås

SAMMANFATTNING AV
KONSEKVENSKARTA 1,2 & 3
Område för område:
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KONSEKVENS-
BESKRIVNING
av planförslaget i 
Sankt Olof
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att ingen ny bostadsbebyggel-

-
serv, ytterligare ytor för bostadsbebyggelse eller verk-
samheter föreslås inte. Ortens planreserv innebär att 
Sankt Olof kan växa med 40 enbostadshus alternativt 
80 mindre lägenheter samt med 3 ha kvartersmark för 
industri/verksamheter.

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

Hela orten ligger inom särskilt värdefull kulturmiljö 
enligt regionala kulturmiljöprogrammet. Bebyggelse-
område med höga kulturmiljövärden föreslås omfat-
tas av bygglovsplikt vilket motverkar förvanskning av 
bebyggelsemiljön.

Befolkning
Sankt Olof har en stor planreserv som möjliggör för en 
befolkningsökning, samt goda utvecklingsmöjligheter 
på orten. 

Den biologiska mångfalden påverkas inte.

Människors hälsa eller säkerhet bedöms inte påverkas 
av planförslaget.

Klimatfaktorer
Översvämningsrisk: ej bedömt. 

Mark, vatten, luft 
Statusklassing på vattenkvaliteten: 

Kustvattnet utgör otillfredställande ekologisk status 
och uppnår inte god kemisk status. Grundvatten-
förkomsten är oklassad gällande kemisk status och 
kvantitativ status enligt vattenmyndigheten. Rörums 
Södra å utgör måttlig ekologisk status och uppnår inte 
kemisk god status.

Riskbedömning  på vattenkvaliteten:
-

västra mynnar ovan Listarumsån medan det nordöstra 

avlopp som inte är godkända. 
De enskilda avloppen i avrinningsområdet inventeras 
kontinuerligt. Grundvattnets kvantitativa och kemiska 
status 2015 är oklassad.
Grundvattnet löper risk att inte uppnå god kemisk sta-
tus 2021, kvantitativ status bedöms vara god 2021. 
 En del av planreserven ligger inom vattenskydds-

innebär föroreningsrisk för grundvattnet.  
 Rörums Södra å löper risk att inte uppnå god ekolo-
gisk status 2015 och 2021, kemisk status bedöms 
uppnås 2015, men inte 2021 (vattenmyndigheten).

Hushållning
Ingen jordbruksmark tas i anspråk.

Landskap
Landskapsbilden påverkas inte.

Förhållandet mellan olika miljöaspekter
-

21 Sankt Olof
Ställningstaganden
1. Inom värdefull bebyggelsemiljö ska stor varsamhet  iakttas vid för-

-
drag bibehålls och skyddas.

2. Ny bebyggelse anpassas efter ortens bebyggelsestruktur och täthet.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

för en busslinje mellan inlandsbyarna med koppling till Pågatåg. 

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

5. Omsorgen om det offentliga rummet bör förbättras. Föreslagna nya 
cykelvägar bör kopplas genom orten på ett tryggt sätt. 

6. Vattenvårdsinsatser föreslås vidtas.
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-
utjämnande eller återskapande åtgärder uppströms för 
att minska översvämningsrisken.

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

-
drag  ska bibehålls och skyddas. För all bebyggelse 
(nybyggnad, tillbyggnad, förtätning) ska varsamhets-
kravet i plan- och bygglagen uppfyllas, vilket innebär 
att bebyggelsens ”särart” och ”karaktärsdrag” ska tas 
tillvara vid ändring eller underhåll. Plan- och byggla-
gen gäller alltid, både exteriört och interiört, även om 
åtgärderna inte kräver bygglov. Fastighetsägaren eller 
byggherren är ansvarig för att lagen följs.
 Det är av stor vikt att mark avsätts för återstäl-

eller återskapande åtgärder uppströms för att minska 
översvämningsrisken.
 Förutsatt att följande hänsynsregler för vatten följs 
vid nybyggnation  minskar riskerna för negativ påver-
kan av vattenkvaliteten:

a. Bebyggelsestrategin följs. Utredningsområden byggs 
inte ut förrän kommunalt va är löst. Enskilda avlopp inom 
verksamhetsområde för va tillåts inte vid nybyggnation.

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).


