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Sammanfattning

Den fördjupade översiktsplanen för Kåseberga är en 
konkretisering av den kommuntäckande översikts-
planen för Ystads kommun 2005. Utöver att ge en 
överblick över plansituationen i tätorten innehåller 
den ett antal konkreta förändringsförslag, bland ann-
at skydds- och utformningsriktlinjer för nuvarande 
och tillkommande bebyggelse, en ny tra� kstruktur, 
anläggning av ett besökscentrum, disposition av 
hamnområdet samt förslag om nya och aktualiserade 
detaljplaner. Huvudsyftet är att vara ett handlingspro-
gram för bevarande av byns miljö i kombination med 
möjligheter till förnyelse.

Planen består av följande handlingar:

• Huvudhandling med karta över huvuddragen i  
 markanvändningen
• Miljökonsekvensbeskrivning
• Tra� kutredning

Länsstyrelsens gransknings yttrande åter� nns längst 
bak i handlingen.

Underlagsmaterial:
• Byggnadsinventering
• Fördjupat underlag avseende natur och djurliv

Översikt över Kåseberga med planerat utbyggnadsområde 
för bostäder samt för Naturum-Kulturum (Tyréns)

I arbetet har följande konsulter medverkat:

FOJAB arkitekter AB, Klas Brunnberg (ansvarig), 
Pia Månsson med Arkitektkontoret Holtenäs och 
Holtenäs AB, Thomas Holtenäs, som underkonsult: 
huvudhandling och byggnadsinventering

Tyréns AB, Per Eneroth (ansvarig), Emily Petersson: 
tra� kutredning, Anders Dahl (ansvarig): 
miljökonsekvensbeskrivning

Gunilla Svensson arkitektkontor, Gunilla Svensson 
(ansvarig): förslag Naturum-Kulturum, illustrations-
skiss ny bostadsbebyggelse

Från Ystads kommun har följande medverkat:

Samrådshandling:
Inga Hallén, stadsarkitekt, Björn Bjelke-Holtermann, 
byggnadsantikvarie

Utställningshandling och antagandehandling:
Dick Bengtsson, stadsplanechef, Anna Möller, plan-
arkitekt
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Kåseberga och Ales stenar är ett av landets mest 
besökta turistmål. Detta innebär att tra� k- och par-
kerings  frågor, liksom andra inslag för att möta 
boendes och besökares krav i en ort med dessa 
egenskaper behöver belysas i ett helhetsperspektiv. 
I kommunens översiktsplan 2005 berörs Kåseberga 
som tätort med utbyggnadsmöjligheter men också 
med en värdefull bymiljö som kräver särskild hänsyn. 
I översiktsplanen förutsätts också att dessa frågor 
studeras vidare i en fördjupning. Att ta vara på Kåse-
bergas kvaliteter och öka attraktionsvärdet utan att 
göra avkall på den historiskt värdefulla byn och goda 
boendemiljön är en stor utmaning. Förhoppningen 
är att denna fördjupade översiktsplan ska utgöra ett 
underlag för framtida utveckling av Kåseberga.

Dick Bengtsson
Stadsplanechef

g g g

Dick Bengtsson
Stadsplanechef
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Kåseberga - bevarande och förnyelse

Kåseberga är en by med stark egen karaktär och med 
en stark ställning i många människors medvetande. 
Redan läget, med ett ansikte mot det vidöppna havet 
och ett annat kurande bakom skyddande höjder, fäster 
sig omedelbart som minnesbild hos en besökare. Orter 
med en tradition i � ske – och särskilt när denna tradi-
tion fortfarande är levande – står tydligt fram. 
 Detta i kombination med det storslagna omgivande 
landskapet, turismens starka ställning i trakten och 
den historiska närvaron, både i form av välkända 
fornlämningar och ett levande kulturlandskap, gör 
Kåseberga bekant för många,  ett attraktivt besöksmål 
och en uppskattad bostadsort. Byns kulturhistoriska 
bebyggelsemiljö är i sig själv en attraktion.
 Sommarboende och sommarbesök i Kåseberga har 
varit självklart för många från annat håll länge, vid 
sidan om det permanentboende som sedan gammalt 
har förankring i traktens och ortens näringar. Idag har, 
tack vare en större rörlighet, många möjlighet att utan 
några bindningar i arbetet välja en ort som Kåseberga 
som mer eller mindre permanent bostadsort. Valet 
mell an sommarboende och permanentboende är idag 
för många mindre dramatiskt och många mellan-
former – längre säsongsboende, veckopendlande, 
halvveckopendlande etc – ger även mindre orter på 
landsbygden förutsättningar för en levande året runt-
existens, som ytterligare ökar attraktionskraften. Det 
� nns alltså idag i Kåseberga en bostadsefterfrågan 
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som är större än vad den ursprungliga byns bebygg-
else kan svara mot.
 En levande besöksnäring i fastare former innebär 
idag också att turismen inte inskränker sig till bara 
några hektiska sommarveckor. Många har insett be-
söksvärdena hos Kåseberga året om. Besöken till Ales 
stenar växer i antal och fordrar ett aktivare omhänder-
tagande. Planerna på ett besökscentrum för bland 
annat detta ändamål är väl motiverade. Fiskhandeln 
och serveringarna i hamnen expanderar och attraherar 
kunder året om.
 Men denna positiva utveckling måste hanteras. En 
större mängd besökare kräver ett organiserat om-
händer tagande. Ökande tra� k får inte hota bymiljön, 
varken som bebyggelse- eller bostadsmiljö. Biltra� k-
en till hamnen kan många dagar vara så stor att den i 
sig är ett tra� kproblem, inte minst i mötet med gång-
tra� ken dit. Den kräver en bra lösning på parkerings-
behovet. När nya besöksmål kommer till ökar tra� ken 
ytterligare. Det ställer krav på att dessa nya mål 
lokaliseras rätt och får rätt slag av tillgänglighet – att 
det är lätt att hitta och de inte föranleder onödig tra� k 
i jakten på parkeringsmöjlighet.
 Den historiska bebyggelsemiljön är ständigt 
föremål för förändringar för att bland annat svara mot 
dagens bostadskrav. Det är viktigt att dessa förändrin-
gar görs på ett sådant sätt att värdena i miljön inte 
går förlorade – det skulle i förlängningen kunna vara 

ett hot mot de egenskaper som utgör attraktionen. Ett 
viktigt bidrag för att säkra detta är en beskrivning av 
vilka egenskaper som tillsammans skapar värdena och 
som bör bevaras och vårdas.
 Den nybebyggelse som bör komma till stånd för 
att möta efterfrågan måste också utformas på ett sätt 
så att inte värdena i bymiljön går förlorade – och ändå 
ges möjligheter att på ett bra sätt växa samman med 
den ursprungliga bebyggelsen. Här handlar det både 
om hur den nya bebyggelsen bör vara organiserad 
och vilka krav som måste ställas på utformningen av 
helheten och de enskilda husen. 
 Förutsättningen för ett bra boende är en rimlig 
servicenivå, även om man bor utanför de större tä-
torterna. Nya boende är ett sätt att skapa underlag för 
be� ntlig och eventuell ny service men kräver också att 
samhället svarar mot de nyin� yttades behov. Boende 
i en mindre tätort kan innebära att man avstår från 
närheten till en del service. Men det förutsätter att 
uppfattningen om detta delas mellan de boende och 
det allmänna och att lagens grundkrav är uppfyllda.
 Att säkra nuvarande kvaliteter hos byn i en situa-
tion där förnyelse också bör ske är en av uppgifterna 
för en fördjupad översiktsplan. Det är att skapa en 
helhetsbild såsom en viktig förutsättning för den 
fortsatta utvecklingen, där alla intressen – bevarande, 
utbyggnadsmöjligheter, god tra� kmiljö, tillgänglighet 
och så vidare – kan tillgodoses med så få kon� ikter 
som möjligt.
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Formell bakgrund

Fördjupad översiktsplan är ett specialfall av plan- och 
bygglagstiftningens bestämmelser om översiktsplan. 
Översiktsplan omfattar hela kommunens yta och 
anger huvuddragen i användning av mark- och vatten-
områden i kommunen. Den anger också viktiga infra-
strukturinslag såsom tra� kleder, järnvägar och stråk 
för huvudledningar. Översiktsplanen är också ett sätt 
för kommunen att beskriva hur förändringar i dessa 
avseenden bör ske.
 Översiktsplanen är inte rättsligt bindande men 
ska vara ett uttryck för gällande politiska beslut. På 
motsvarande sätt fungerar fördjupningar av över-
siktsplanen, som kan göras för ett speciellt område 
eller en speciell markanvändning inom en kommun. 
Vanligt är att översiktsplanen fördjupas för en tätort 
under förändring, där framtida markanvändning, 
tra� k, bebyggelsekaraktär etc beskrivs och illustreras. 
Inte heller den fördjupade översiktsplanen är rättsligt 
bindande men förväntas vara underlag för fortsatt 
planering i form av detaljplaner. Det förväntas också 
att den överensstämmer med gällande kommuntäck-
ande översiktsplan. I det fall den inte gör det ska det 
framgå varför man gör avvikelser.
 Även om den fortfarande är översiktlig och inte får 
tolkas för detaljerat kan en fördjupad översiktsplan 
vara mer konkret och tydlig än en kommuntäckande 
översiktsplan. Den kan också, utan att det illustreras 
på en karta, ta upp förslag till regler för till exempel 

bebyggelseutformning, som dock inte blir formellt 
gällande förrän de bekräftas i form av till exempel 
detaljplan. På detta sätt fungerar den fördjupade 
översiktsplanen både som en överenskommelse mel-
lan kommunen och de berörda om huvuddragen i den 
framtida utvecklingen och ett handlingsprogram för 
kommunens fortsatta planering.
 Den gällande översiktsplanen för Ystads kom-
mun är antagen av kommunfullmäktige 2005. Den 
anger Kåseberga som tätort med ett utbyggnadsom-
råde i nordväst i en omgivning av jordbruksmark. 
Utbyggnads området sträcker sig västerut till strax 
bortom den nuvarande fotbollsplanen och norrut till 
väg 1022. I översiktsplanen konstateras också att en 
stor del av byn är detaljplanelagd och idag omfattar ca 
160 invånare. Hela området beskrivs som av värde för 
kulturmiljövården och det konstateras att omgivande 
marker har skydd för landskapsbilden. En förutsätt-
ning för utbyggnad är att avloppsfrågan löses och 
översiktsplanen refererar till tidigare beslut om över-
föringsledning till Ystad. Särskild omsorg måste ägnas 
gestaltningen av ny bebyggelse. Detaljplaneläggning 
av resterande delar bör enligt översiktsplanen ske för 
att säkerställa bevarandet. 
 En översiktsplan, det vill säga även en fördjup-
ning, ska omfatta en redovisning av vilka planer och 
övriga restriktioner som gäller för det berörda området 
i form av till exempel riksintressen och förordnanden 

av olika slag. Denna redovisning, tillsammans med 
en utförligare beskrivning av planens förutsättningar, 
åter� nns i slutet av denna fördjupade översiktsplan.

Utdrag ur markanvändningskartan ÖP Ystad kommun 2005
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Syfte och mål

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är alltså 
att redovisa en mer konkret helhetsbild än den kom-
muntäckande översiktsplanen av den framtida miljön 
i Kåseberga. Den visar en framtida situation där den 
nuvarande bebyggelsen fogats in i ett sammanhang 
med de förändringar som föreslås. Den beskrivning 
som följer fokuserar på dessa förändringar och återger 
förutsättningar och bakgrund till de överväganden 
som ligger bakom förslagen och de villkor som bör 
gälla för genomförandet av dem. Förändringarna kan 
sammanfattas i följande punkter:

• skydd av den kulturhistoriska bebyggelsemiljön
•   huvuddisposition av utbyggnaden av bostäder  
 och principer för utformning av bebyggelsen
•   lokalisering och utformning av besökscentrum
•   principer för tra� k och parkering under hög- och  
 lågsäsong
•   disposition och användning av hamnområdet
•   detaljplan för områden som saknar detta samt på  
 sikt även förnyelse av gällande planer
• skydd och vård av naturmiljön

Några av de föreslagna förändringarna har stor 
aktualitet, andra kan bedömas få genomslag först 
successivt och på längre sikt. Planen har ett tids-
perspektiv, där till exempel full utbyggnad av nya 
bostäder har genomförts först år 2025. Planområdet för den fördjupade översiktsplanen

Ales väg
Kasevägen

Lejets torg

Ki
lle

vä
ge

n

Ales stenar

Hobjers- vägen

Målarens v
äg

väg 1022
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Förslag

Den nuvarande bebyggelsemiljön – 
bevarande och vård
Bostadsbebyggelsen innanför strandvallen i Kåse-
berga består av två tydliga grupper:

• den ”ursprungliga” bebyggelsen av skiftande  
 ålder men i traditionella former, huvudsakligen  
 tillkommen under tiden före 1960
• gruppbebyggelsen från 1980-talet, bestående  
 av  ett 50-tal villor, grupperade kring ett gatunät  
 av annan karaktär än de ursprungliga bygatorna

Utöver bostadsbebyggelsen � nns ett antal byggnader 
för verksamheter av olika slag, de � esta tillkomna före 
1960. 
 I hamnen dominerar några större byggnader, varav 
några nya, över den äldre bebyggelsen av strandbodar. 
Även med framträdande publika inslag – restaurang 
och försäljning – har helhetsmiljön en klar prägel av 
� skets bruksmiljö, vilken bör bevaras.
 Även om byn innanför strandvallen upplevs 
sammanhållen i skala, täthet och inslag av grönska 
råder en klar karaktärsskillnad mellan den nyare 
bebyggelsens enhetlighet å ena sidan och, å den andra, 
variationsrikedomen inom ramen för en gemensam 
byggnadskultur i den äldre bebyggelsen. Den senare 
har förändrats över åren men även senare tillkomna 

element – nya fönster, verandor, tillbyggnader etc – 
inordnar sig till stor del i den gemensamma karaktä-
ren. 
 De kulturhistoriska värdena i bebyggelsen är helt 
klart samlade i gruppen av äldre bebyggelse. Ett av 
dessa värden, vid sidan om byggnadernas, är helhets-
miljön – sättet bebyggelsen grupperar sig kring gator 
och allmänningar, luckorna av brukad mark mel-
lan tomterna, växtligheten etc. Gällande detaljplan, 
där sådan � nns, ger skydd åt den äldre bebyggelsen 
genom såväl markering av kulturhistorisk miljö som 
krav på särskild miljöhänsyn. Detaljplan och därmed 

motsvarande skydd saknas emellertid för bebyggel-
sen väster om Ales väg och norr om Kasevägen. Det 
kan noteras att även detaljplanen för bebyggelsen från 
1980-talet innefattar krav på hänsyn till miljön.  
 Den kulturhistoriska värdering som har gjorts av 
de enskilda husen bygger på att även kvaliteten hos 
förändringar i modern tid har värderats. Det är normalt 
för kulturhistoriska inventeringar och värderingar av 
detta slag att de utöver besiktning bygger också på 
arkiv studier och antikvariska bedömningar. Av naturliga 
skäl saknas arkivuppgifter om till exempel byggnadsår 
och byggherre hos större delen av be bygg  elsen. Det 
har hell er inte funnits anledning att i högre grad basera 
värderingarna på antikvariska undersökningar. Det 
fram står här som viktigare att de enskilda byggnadernas 
bidrag till den samlade kultur historiska miljön värde-
ras. Det betyder att bedömningarna snarare bygg er på 
graden av ”äkthet” i det nuvarande utseendet. Exempel 
är nya fönster, som tillverkats och vårdats mer eller 
mindre i överensstämm else med äldre förebilder, vilket 
setts som ett bidrag till det kulturhistoriska värdet. 
 I överensstämmelse med motsvarande inventeringar 
i andra delar av kommunen bedöms inte bara det en-
skilda objektets kulturhistoriska värde utan också dess 
bidrag till helheten – ”miljömässigt värde”.
 De två bedömningarna resulterar i varsitt graderat 
värde för varje hus, vilka ofta men inte alltid samman-
faller. 
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Bebyggelsen har enligt de två olika värderingsgrun-
derna grupperats i fem klasser från högsta till lägsta 
värde med formuleringar enligt kommunens standard, 
till exempel: 

K1: ”Mycket stort värde, unikt och välbevarat hus 
med tidstypiska detaljer”
M1: ”Mycket stor betydelse för gaturummet och om-
givningen. Skala och uttryck viktiga”

K5: ”Har inget värde i dagsläget”
M5: ”Saknar anpassning till omgivningen, är negativt 
för helheten”

Den kulturhistoriska inventeringen och värderingen 
redovisas i särskild bilaga. Man kan där konstatera att 
i stort sett all bebyggelse vid de centrala stråken Ales 
väg, Kasevägen och Lejets torg är av sådant värde att 
de svarar mot de två högsta klasserna i inventeringen, 
såväl vad gäller kulturhistoriskt som miljömässigt 
värde. Inventeringen ger anledning till slutsatser av 
betydelse för fortsatt planering.
 
Här föreslås att 

• dels de delar av den äldre bebyggelsen som  
 idag saknar detaljplan och därmed något skydd  
 av den kulturhistoriska miljön i och med den  

Gräns för område med värdefull (bebyggelse)miljö. Understruket fastighetsnummer betecknar speciellt värdefulla byggnader.
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Förslag

 fördjupade översiktsplanen förklaras vara be-
 byggelseområde med kulturhistoriskt värde.

• dels de hus/miljöer, som i inventeringen upp- 
 fyller kraven för någon av de två högsta klasser- 
 na enligt någon av de två kriterierna kulturhisto- 
 riskt respektive miljömässigt värde, förses med  
 riktlinjer för skydd av värdena – att senare in- 
 arbetas i detaljplan.

vid tidigare ombyggnad förvanskats bör i de delar 
tidstypiska uttryck gått förlorade återställas där så 
är möjligt och lämpligt. 

För byggnader med mycket högt eller högt kultur-
historiskt eller miljömässigt värde bör därutöver gälla:

Huvudbyggnad får inte rivas.

Vid ombyggnad skall sådana utföranden och 
material väljas som så långt möjligt är historiskt 
riktiga, det vill säga är autentiska och svarar mot 
en karaktärsgivande epok i husets liv.

Material och utföranden som kan skada bygg-
nadens fortbestånd får inte användas.

Byggnadens kulturhistoriska värden skall beaktas 
i avvägningen mot dagens krav på tillgänglighet, 
brandskydd, energihushållning, miljö etc.

Vid förändringar skall rådgivningen i ”Handbok i 
sydöstskånsk byggnadsteknik” (SÖSK 1993) följas.

De beskrivna riktlinjerna föreslås tillsvidare fung-
era som vägledning för kommunens bygglovhante-
ring för att senare formaliseras i samband med ny 
detaljplan.

För byggnader inom området med kulturhistoriskt 
värde bör gälla:

För att bevara byns karaktär skall, vid ombygg-
nad och eventuellt uppförande av nya byggnader, 
inklusive ersättningsbyggnader, anpassning ske till 
be� ntlig bebyggelse vad gäller volym och placering 
på tomten. Hänsyn skall tas till den be� ntliga be-
byggelsens material och karaktär.

Ombyggnad får inte ske på ett sätt som gör att 
den yttre karaktären förvanskas. Byggnader som 

Nya bostäder – modern bebyggelse i sam-
klang med byns miljö
Kåseberga är som konstaterats en attraktiv bostadsort 
och efterfrågan på bostäder är större än vad försälj-
ningar i det nuvarande beståndet kan tillgodose. Det 
bör också ses som en naturlig del i utvecklingen av byn 
att � er � yttar dit – att byn får tillbaka något av den vita-
litet den hade med en större befolkning, även vintertid. 
 Den större rörligheten i det dagliga livet innebär 
att man som boende accepterar längre pendlingsav-
stånd idag än förr och att man alltså kan ha sitt arbe-
te i en större tätort men bo på landet. Ett till skott av 
boende i Kåseberga innebär också att det attraktiv a 
utbud av serveringar och försäljning som nu har 
sitt underlag främst under högsäsong även kan få 
ett lokalt underlag under större del av året – detta 
vid sidan om det säkrare underlag för till exempel 
kollektiv tra� k och kommunal service i kommun-
delen som kan fås med ett större antal boende.
 En utbyggnad av byn är redovisad i den kommun-
täckande översiktsplanen i ett område nordväst om 
den nuvarande bebyggelsen. Den tillkommande ytan 
för bebyggelse motsvarar till omfattning en stor del av 
den nuvarande bebyggda ytan men innebär med sina 
avgränsningar också att den utvecklade byn fortfarande 
ryms inom en tydlig kontur med stöd av landskapets 
stora element – trädridåerna, markformerna etc. Det 
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Illustration av tänkbar nybebyggelse vid sidan om nuvarande bebyggelse i Kåseberga (Gunilla Svensson 
arkitektkontor)

bidrar till att förankra den större byn i landskapet på 
samma villkor som den ursprungliga byn och ger möj-
lighet till en successiv utbyggnad utan att den samlade 
bebyggelsen någon gång behöver se ”halvfärdig” ut.
 Översiktsplanens utbyggnadsområde har bedömts 
rymma 70-80 nya bostäder, vilket också illustra-
tionen till den fördjupade översiktsplanen rymmer. Det 
innebär en täthet som i partierna närmast den nuva-
rande bebyggelsen ungefär motsvarar denna.
 Den disposition av den nya bebyggelsen som 
visas i illustrationen bygger på den tra� kstruktur som 
redovisas senare under rubriken “Tra� k och parke-
ring”. Denna innebär kortfattat att en ny tillfart öppnas 
i väster, som leder direkt till det nya besökscentrum 
Naturum-Kulturum i södra delen av byn. Den histo-
riska vägen från väster, parallellt med strandvall arna, 
får i skissen en huvudroll med kopplingar via ett nytt 
gatunät till den nuvarande bygatan. Utefter dessa gator 
grupperas de nya husen som friliggande gatuhus. Med 
mjukt böjda gaturum fullbordas den ringform hos byn 
som tidigare har växt fram. 
 Här tar bebyggelsens disposition upp de fram-
träd ande drag i landskapet som bland annat de 
ståtliga poppel raderna anger. Det är viktigt att 
be  bygg elsen här disponeras så att man i möjligaste 
mån undviker bullerstörningar, såväl från väg 1022 
som från tillfartsvägen. Den senare bör utformas 
med sådan bredd att det blir tillräckligt avstånd till 
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Bostadshus bör orienteras med entréfasad mot 
gata och med 3 m planterad förgård. Garage/
carport bör vara tillbakadragen från förgården så 
att uppfarten eller portar inte dominerar vyn från 
gatan. Garage/carport och andra uthus får läggas 
i gräns mot granne, ordnat på sådant sätt inom 
gruppen att likvärdiga villkor för alla skapas. 

Avgränsning mot grannfastighet och mot allmän 
plats bör utformas som häck eller lågt spjälstaket.

Högst hälften av tomtens yta får bebyggas.

Karaktärsbestämmande fasadmaterial bör vara 
puts och tegel.

Karaktärsbestämmande takmaterial bör vara 
papp (svart eller grå), slätplåt (svart eller grå) eller 
takpannor (tegelröda).

I linje med det inledande stycket bör utform  ningen 
anpassas till nuvarande bebyggelse utan att efter-
likna äldre bebyggelse. Skala, detaljering och ka-
raktäristiska inslag såsom takformer och takdetal-
jer bör motsvara dessa hos den äldre bebyggelsen.

Förslag

planbestämmelser i detaljplaneskedet. Ett alternativ 
eller komplement är att utforma ett gestaltnings-
program för hela det nya området, där riktlinjer för 
utformning läggs fast. 
 Det är angeläget att all ny bebyggelse utformas på 
ett sådant sätt att tillgängligheten säkras. Något parti 
kan komma att utnyttjas särskilt för boende för äldre. 
 Det är en ambition att utbyggnaden av nya bostä-
der ska ske successivt och i lugn takt så att de nya 
bostäderna kan växa fast i byn efterhand. En lämplig 
utbyggnadsordning är från de centrala delarna och 
utåt – dock att bebyggelsen vid den nya tillfarten kan 
komma till stånd tidigt. 
 Området ska ge möjligheter för såväl unga som 
gamla att kunna bo kvar i Kåseberga och därmed 
måste även mindre bostäder kunna erbjudas. För-
hoppningen är att kunna locka åretruntboende till 
Kåseberga. 

Följande riktlinjer för utformning av den nya be-
byggelsen föreslås:

Utgångspunkten för utformning av den nya be- 
byggelsen skall vara hänsynen till Kåsebergas hel-
hetsmiljö, det vill säga såväl den nuvarande bebyg-
gelsen som byns läge i det öppna landskapet.

bostäderna och planteras på lämpligt sätt.
 En viktig komponent i organisationen av den 
nya bebyggelsen är samlingen kring våtmarken 
centralt i byn och det omgivande gröna området. 
Här är också lämplig plats för eventuell service i 
form av exempelvis förskola. 
 Användningsbestämmelserna för bostäder bör 
allmänt sett göras rymliga så att de inte utesluter 
verksamheter som kan berika miljön.
 Det är vidare viktigt att den nya bebyggel-
sen harmonierar med den historiska miljön utan 
att försöka likna den. Det är viktigare med en 
samstämmig het i skala och husformer i stort än att 
de nya husen ska se ut som de ursprungliga. Det är 
också viktigt att de nya husen framstår som sam-
stämda med de äldre i graden och skärpan i detalj-
eringen – inte i första hand detaljrikedom men om-
sorg om utformning av även detaljer som snickerier 
och exempelvis takdelar. Än viktigare för bidraget 
till en samlad helhetsmiljö är tomtens ansikte mot 
de gemensamma och allmänna ytorna – gator och 
platser. Entrédörr mot gatan, tomtavgränsning med 
häck, att garageuppfarter inte dominerar mot gatan 
etc är exempel på anpassning till platsen utan att 
efterlikna den äldre bebyggelsen. 
 Möjligheten att skapa en sammanhållen miljö 
av hög kvalitet och med rimlig anpassning till den 
historiska bebyggelsemiljön ställer krav på tydliga 
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Det föreslås också att dessa riktlinjer såsom plan-
bestämmelser eller utformningsriktlinjer tas in i fram-
tida detaljplan. En riktlinje av teknisk art som också 
bör tas in i detaljplanen är krav på dagvatten-
behandlingen i nybebyggelsen, vilken så mycket 
som möjligt bör ske ovan mark på ett sätt som gör att 
våtmarken i bebyggelsens centrum kan tillgodogöras 
till� öde av vatten.

Naturum-Kulturum – nytt besöksmål ger 
nya rörelsemönster
Sedan 2005 samarbetar kommunen tillsammans med 
Länsstyrelsen och Region Skåne med Naturvårds-
verket och Riksantikvarieämbetet med planerna för 
ett kombinerat Naturum och ”Kulturum” i Kåseberga, 
det vill säga ett besökscentrum, som presenterar trak-
tens natur- och kulturvärden. Naturumanläggningar 
� nns på ett tjugutal platser i landet, bland annat vid 
Stenshuvud. Det är genomgående attraktiva anlägg-
ningar med utformning som genomgående är anpassad 
till platsen och ofta med en stark arkitektonisk särprä-
gel. Utöver utställningar som introduktion till tillgång-
arna på platsen och föreläsningssal innehåller de ofta 
service av olika slag – bokförsäljning, toaletter etc.

Illustration av förslag till Naturum-Kulturum (Gunilla Svensson arkitektkontor)

 Den planerade anläggningen i Kåseberga har unika 
förutsättningar genom sin placering på en plats med 
så stora värden från både natur- och kulturvärdessyn-
punkt. Det naturliga fokus på Ales stenar ger också 
anläggningen en speciell ställning. Även samarbetet 
mellan intressenterna är unikt och sannolikt föregång-
are till � era anläggningar av detta slag. 
 Under arbetets gång har främst tre olika lägen som 
förstudie undersökts i form av en parallell-skiss med 
tre skilda kvali� cerade arkitektföretag. Det läge som 
arbetet nu är inriktat på, och som är utgångspunkt för 
denna plan, har speciella egenskaper genom att ge 
förutsättningar för en lösning av de praktiska problem 
som är förknippade med Ales stenars läge på höjden. 
Det gamla grustaget i byns sydvästra del med sin brant 
ger en enastående möjlighet att överbrygga nivåskill-
naden och ge tillgång till höjden även med hiss. 
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Platsen rymmer idag byns avloppsreningsverk och 
detta måste således ges en annan lösning.
 Idén till anläggningen är presenterad i ett av för-
slagen och nu föremål för fortsatt bearbetning. Den 
centrala idén med en byggnad som sträcker sig över 
höjden och förenar de två nivåerna och, framförallt, 
tar vara på utsiktsmöjligheterna från byggnaden, är 
utgångspunkt. 

Naturum-Kulturum

Förslag
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Läget har även andra intressanta möjligheter, 
nämligen att trots tidvis stora besöksströmmar inte 
störa byn med tra� k. Genom en ny tillfart från väg 
1022 når man direkt och lättorienterat parkering 
och bussuppställning utan att behöva ta vägen 
genom byn och har likväl oöverträffat nära som gå-
ende även till de andra besöksmålen – bycentrum 
och hamnen. I själva verket utgör denna lösning 
också lösning på det redan existerande problemet 
med stor besökstra� k i byn (se avsnittet Tra� k och 
parkering). Läget är slutligen också ett sätt att göra 
någonting attraktivt av en sargad plats. Platsen om-
fattas dessutom av gällan de detaljplan för allmänt 
ändamål.
 De övriga lägesalternativ som diskuterats är dels i 
hamnen – med enastående attraktionsvärden med 
bl a utsikten över havet men med dåliga förutsättning-
ar vad gäller tra� k och parkeringsmöjligheter – dels 
på den nuvarande parkeringsplatsen vid tillfarten och 
idrottsplatsen. Det sistnämnda är fortfarande en möjlig 
och från teknisk och praktisk synpunkt möjlig place-
ring i blickfånget för en besökare men utan de värden 
som utblickarna och närheten till besöksmålen för 
gående som läget i det före detta grustaget har. Läget 
vid den nuvarande infarten har alltså inga egna attrak-
tionsvärden och erbjuder inte heller någon lösning på 
byns nuvarande tra� kproblem.

Tra� k och parkering – stora tra� kström-
mar kräver ordnade former
Tra� kfrågorna i byn har redan berörts som ett av de 
överordnade problemen.
 Det gäller självklart sommartid och stora besöks-
helger medan tra� ksituationen under normaltider 
knappast uppvisar några problem - sommartra� ken 
genom byn och på omgivande vägar bedöms vara tre 
till fyra gånger större än vintertra� ken.

Tra� kmängder och närmare beskrivning av konse-
kvenser av olika lösningsalternativ åter� nns i den 
speciella tra� kutredning som ingår som bilaga i pla-
nen (Tyréns september 2008).
 I tra� kutredningen konstateras att den begränsade 
olycksstatistiken inte pekar på att tra� ksäkerheten är 
det avgörande problemet i byn. Det är i första hand 
störningarna från en för stor tra� k som är det primära 
och som givetvis också innebär ökade risker.
 De största problemen sommartid är tra� ken till 
hamnen på Ales väg i de smala passagerna genom 
bebyggelsen och på den smala hamnvägen. Tra� k i 
rätt utsträckning är en förutsättning för verksamheten 
i hamnen. Det kan emellertid antas att en stor del av 
sommartra� ken är söktra� k på jakt efter parkering, 
vilket under högtra� kdagar genomgående resulterar 
i en onödig vända till hamnplanen för att konstatera 
att all parkering är upptagen – det vill säga tra� k som 
inte gynnar verksamheten i hamnen. 
 Ytterligare ett problem är mångas upplevelse av 
obehag i den nuvarande utfarten på väg 1022, kust-
vägen. Den är inte belastad med dålig sikt men kom-
binationen av väntan i uppförsbacke med tät korsande 
tra� k kan vara en nackdel – dock inte så påtaglig att 
en ombyggnad eller stängning bör aktualiseras.
 Det är tydligt att tra� kfrågorna är av helt olika  
karaktär sommar och vinter. Vintertid kan tra� ksitua-
tionen bedömas som problemfri, möjligen bortsett Förslag till framtida vägnät i Kåseberga (Tyréns)
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från utfarten till väg 1022, och att tra� k genom byn 
till hamnen bör ses som en naturlig del av byns liv. 
Olika former av säsongsvisa regleringar för att dämpa 
eller hindra onödig tra� k till hamnen kan diskuteras 
men är knappast önskvärda. De måste dels säkras vad 
gäller effektiviteten, dels övervakas – annars bidrar 
de mer till irritation än en lugnare tra� k. Lösningen 
måste i stället vara ett logiskt tra� ksystem som fun-
gerar av sig själv såväl sommar som vinter.
 Nyckeln till detta är att besökstra� k tillräckligt 
tidigt efter avfarten från väg 1022/kustvägen stöter på 
en tillräckligt stor parkeringsplats, som ändå ligger 
så nära hamnen och andra besöksmål att den är mer 
attraktiv än ett försök att ta sig ner till hamnen. Här 
framstår lösningen som en kombination av:

ny avfart från väg 1022 vid sidan om den nuva-• 
rande byn och väster om den nuvarande avfarten 
(som bibehålls), synlig och lätt funnen med små 
nivåskillnader 
lättorienterad och tillräckligt stor parkeringsmöj-• 
lighet tillräckligt nära besöksmålen
väg till parkeringen som inte stör bebyggelsen• 
gatunät som inte i onödan leder tra� k in den cen-• 
trala delen av byn
avstängning av Kasevägen mellan Killevägen och • 
Ales väg, det vill säga mellan den nya parkeringen 
vid Naturum-Kulturum och Ales väg.

 Föreslagna parkeringsytor beräknas täcka nuva-
rande och framtida behov. 
 På hamnplanen, nr 5,  ryms ett drygt 50-tal platser. 
Parkeringen här är viktig för de publika verksam-
heterna i hamnen men måste samsas med dels nytto-
hamnverksamheterna, dels evenemang och uteser-
veringar m.m. En utgångspunkt bör vara att zonen 
närmast kajen förbehålls nyttohamnsverksamheten. 
Resten av hamnplanen kan utnyttjas för både parke-

Detta svarar väl mot idén om dispositionen för bo-
stadsutbyggnaden respektive Naturum – Kulturum, 
som beskrivits ovan. Här förutsätts de � esta besökare 
under högtra� k snabbt � nna vägen till parkeringen 
och den som verkligen har anledning att köra Ales väg 
till hamnen – besökare med verkligt ärende, boende 
i byn, leveranser etc– tar en av de lokala gatorna till 
Ales väg. Omvägen blir liten men ger en tillräckligt 
tydlig signal till besökare som söker parkering att inte 
söka i byn. Det förutsätter att den nya tillfarten tydligt 
skyltas som huvudtillfart. Den nuvarande tillfarten 
bibehålls och erfarenheterna under någon tids drift 
med den nya tillfarten får utvisa om denna är tillräck-
ligt tydlig för att styra över tra� k dit eller om någon 
ytterligare åtgärd krävs.

Parkering
Den nya parkeringen vid Naturum – Kulturum, nr 1 
på illustrationen bredvid,  är välbelägen och lättorien-
terad och ersätter parkerings platsen vid den nuvarande 
tillfarten. Vid idrottsplatsen behålls en mindre parke-
ring, nr 2,  med syfte att i första hand betjäna denna 
men som också kan utnyttjas som reservparkering 
för allmänt bruk. Direkt öster om den nya infarten 
föreslås även en parkering för husvagnar och bussar, 
men vid behov även personbilar, nr 3. Ytterligare en 
reservparkering blir möjlig längs den nya infartens 
västra sida, nr 4. 

��

��

��
��

��

Förslag till ny parkering för besökande till Ales stenar 
och Naturum-Kulturum (Tyréns)

Förslag
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ring och evenemang/uteserveringar i en avvägning 
som verksamheterna själv bör göra gemensamt. 
Parkerings arrangemangen bör dessutom göras så att 
de inte alstrar onödig söktra� k under högsäsong. 
 Med den stora variation i parkeringsbehovet i byn 
� nns det anledning att ha en beredskap för ytterligare 
belastning. Det föreslås därför att den nya tillfarts-
vägen utformas så att den vid sidorna kan rymma 
längsparkering, till exempel på gräs - detta på ett så-
dant sätt att vägen inte framstår som kantad av tomma 
parkeringar annars utan som en väg med generösa 
sidozoner.
 Parkering sker i övrigt på respektive fastighet.

Cykeltra� k
Det har länge varit ett önskemål att kunna nå byn på 
cykel på ett tra� ksäkert sätt, det vill säga i så stor ut-
sträckning som möjligt utanför kustvägen. Kommun en 
har länge verkat för detta i sitt samarbete med Väg-
verket kring regionala cykelvägar men detta har ännu 
inte resulterat i konkret planering för sträckan mellan 
Hammar och Kåseberga. Vidare utredningar måste 
göras vad gäller till exempel lämplig sträckning öster 
om Kåseberga samt överhuvudtaget marktillgänglig-
het och tekniska förutsättningar. Det framstår ändå 
som naturligt att i den fördjupade översiktsplanen 
reservera en sträckning som i avvaktan på ny kunskap 
kan bedömas lämplig. 

 Den historiska kustvägen väster om byn (ca 200 m 
söder om den nuvarande väg 1022) och dess förläng-
ning i Kasevägen framstår därvid som en självklar 
sträckning. Den historiska vägen väster om den nya 
tillfarten är idag en markväg, som används för jord-
bruket, och förutsättningarna för samnyttjande och 
teknisk utformning med hänsyn till detta måste klar-
läggas. 

 Öster om Kåseberga � nns en naturlig fortsättning 
i vägen söder om Målarens väg från Christen Niels 
sträde men det måste där klarläggas hur denna kan 
knytas till lämpliga sträckningar vidare österut. Läget 
med havsutblickarna inom räckhåll men ändå skyddat 
innanför strandvallen bör vara utgångspunkt även på 
denna sträcka.

Hamnområdet – nyttohamn, handel och 
parkering
Det har tidigare nämnts att hamnområdet rymmer en 
stor del av de attraktioner som både är upphov till 
besök och alstrar tra� k. Näringarna i hamnen – � ske, 
andra nyttohamnsverksamheter, � skförsäljning och 
serveringar samt service till gästande båtar – är för-
enade med varandra och knyter på så sätt samman den 
historiska försörjningen med den moderna. Besöksnä-
ringen som ett av det moderna samhällets viktigaste 
näringsfång växer här direkt ur historien. Det � nns 
sällsynt goda anledningar att säkra förutsättningarna 
för dessa verksamheter. 
 Hamnen är emellertid, när den är som mest aktiv 
trång och expansionen av verksamheter måste således 
ta hänsyn till andra. Det är inte minst viktigt att säkra 
nyttohamnverksamheter även om dessa inte perma-
nent tar utrymme i anspråk.

Förslag till cykelväg genom Kåseberga (Tyréns)
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Det leder till tre ställningstaganden:

• för att säkra � exibiliteten i användningen av  
 hamnplanen bör denna hållas obebyggd mer än  
 den nuvarande bebyggelsen och medge såväl  
 vardagligare hamnverksamhet som parkering och  
 tillfälliga evenemang.
• de nuvarande verksamheterna norr om gatan bör  
 inte tillåtas expandera med byggnader söder om  
 denna utan endast för uteserveringar och till- 
 fälliga arrangemang.
• området närmast kajen förbehålls nyttohamns- 
 verksamheter.

Därutöver kan konstateras att möjligheterna till 
ytterligare expansion med bebyggelse norr om gatan 
är begränsade med hänsyn till landskapsbilden.
 De mer konkreta villkoren för eventuell fortsatt 
utbyggnad norr om vägen måste fastläggas i det fram-
tida arbetet med detaljplan.
 Frågan har lyfts om att hamnen kan byggas ut 
ytterligare som gästhamn. Det ligger inte inom ramen 
för den fördjupade översiktsplanen att föreslå en ut-
byggnad av hamnen med ytterligare pirar och kajer 
och utrymmet i hamnen framstår i dag som begränsat 
om det inte ska gå ut över nyttohamnsverksamhe-
terna. En övergripande förutsättning för att kunna 
klargöra de tekniska förutsättningarna för utveckling 

av hamnen är dessutom att frågorna kring erosionen är 
klarlagda. Däremot bör hamnplanen studeras närmare 
för att ges en mer ändamålsenlig utformning.

Förslag

By i landskap – mark och grönska
Kåseberga har en naturlig och begriplig plats i det om-
givande storslagna landskapet. Med åkermarken i norr 
och väster och strandvall i söder och öster – påtagligt 
öppet i alla väderstreck – söker byn skydd i sänkan 
mellan dem. Det enda genombrottet i strandvallen på 
hela kuststräckan motiverar byns placering. Läget och 
synligheten understryker dels värdet av att bebyggel-
sen är samlad inom en tydlig kontur, dels att bebygg-
el sen bör vara relativt tät och samlad. 
 Utöver det öppna landskapet är landskapets stora 
linjer en viktig förutsättning. Poppelraderna, som 
marscherar fram över de olika marknivåerna, bör 
medverka till orienteringen av bebyggelsens mönster.
 En tredje viktig förutsättning, också med stora 
egenvärden som inslag i de öppna vyerna, är de 
samlingar med tätare trädvegetation som � nns kring 
gården norr om den nya tillfarten och på höjden intill 
läget för Naturum – Kulturum. Det måste vara en 
förutsättning att de bevaras.
En fjärde förutsättning är våtmarken och dess om-
givande gröning, som bör omhändertas som central 
tillgång i byn. Det är viktigt att miljön inte blir alltför 
städad när området gestaltas utan att miljön även 
framöver behåller sin karaktär av naturområde. Detta 
eftersom vildvuxna buskar och snår används som 
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rastplats av de sträckande små fåglarna och gamla 
hålträd är viktiga boplatser för insekter, hålbyggande 
fåglar samt däggdjur som � addermöss och ekorrar. 
Så mycket som möjligt av den lite vilda miljön kring 
dammen bör bevaras samtidigt som det är nödvändigt 
att exempelvis hamla några av de gamla pilarna kring 
dammen. Det är också ett värde att gröningen liksom 
idag är tillgänglig från � era håll även om bebyggelsen 
kompletteras mot gatorna.
 Även tomtmarken i byn bidrar i hög grad till hel-
hetsmiljöns karaktär. Inte minst större träd bör vårdas 
eftersom de i helheten upplevs som gemensamma 
tillgångar, som ger bebyggelsen dess prägel.
 En viktig komponent i byns helhetsmiljö och 
markbehandling är beläggningar på gator och platser. 
Stenläggningar och grusytor bör bevaras som karaktär-
istiska inslag i helheten och inte ersättas med till 
exempel asfalt eller betongplattor. Det bör utredas om 
olika slag av bundet grus kan ge större beständighet än 
löst grus vid till exempel stora regn.

Markanvändning
Av markanvändningskartan framgår vad kommunen 
prioriterar vid avvägning mellan olika samhälls-
intressen. Exakta gränsdragningar kommer att i vissa 
fall behöva preciseras i efterföljande planeringsskede, 
till exempel i samband med detaljplaner. 

Allmänna områden
Allmänna områden avser dels ett nytt Naturum-Kultu-
rum, dels idrottsområde och parkering.

Be� ntliga bostäder
I begreppet Be� ntliga bostäder ryms även icke-
störande verksamhet såsom handel, service och dylikt. 
Indelningen av användningsbestämmelserna i be� nt-
liga och nya bostäder har gjorts för att visa kommun-
ens prioritering vid nybyggnad.   
 
Nya bostäder
Användningsbestämmelsen Nya bostäder inbegriper 
även icke-störande verksamhet som service, skola 
och dylikt. Användningsbestämmelserna för bostäder 
bör allmänt sett göras rymliga så att de inte utesluter 
verksamheter som kan berika miljön.

Natur
Användningsbestämmelsen Natur omfattar såväl 
jord bruksmark som mark som är skyddad för sitt höga 
naturvärde. 

Handel
Norr om Ales väg i hamnen prioriteras handels- och 
restaurangverksamhet.

Hamn
Söder om Ales väg utmed kusten prioriteras nytto-
hamnens verksamhet såsom � ske, service till gästande 
båtar etc.  

Vatten
För område med användning Vatten gäller de regler 
och lagar som beskrivs i avsnittet om riksintressen och 
hänsynsområden, se nedan.

Bebyggelseområde med kulturhistoriskt värde
Be� ntlig bebyggelse är delvis kulturskyddad i gällande 
detaljplaner. De delar av den äldre bebyggelsen som 
idag saknar detaljplan och därmed något skydd av 
den kulturhistoriska miljön föreslås att i och med den 
fördjupade översiktsplanen förklaras vara bebyggelse-
område med kulturhistoriskt värde. De hus/miljöer, 
som enligt byggnadsinventering uppfyller kraven för 
någon av de två kriterierna kulturhistoriskt respektive 
miljömässigt värde, förses med riktlinjer för skydd av 
värdena - att senare inarbetas i detaljplan. 
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Två förutsättningar för planens förslag, som kräver 
särskilda kommentarer, är behovet av ny detaljplan 
samt hanteringen av det nuvarande avloppsrenings-
verket i sänkan vid platsen för Naturum-Kulturum.

Detaljplan
Större delen av byns bebyggelse öster om Ales väg 
och söder om Kasevägen ryms inom gällande detalj-
plan. Merparten av området har detaljplan som är 20-
25 år gammal men med i stort relevanta bestämmelser 
vad gäller användning och hänsyn till den kultur-
historiska miljön. Två av planerna är upprättade med 
stöd av PBL.
 Det omedelbara behovet av ny detaljplan gäller 
således hela utbyggnadsområdet samt be� ntlig be-
byggelse väster om Ales väg och norr om Kasevägen. 
För platsen för Naturum – Kulturum gäller byggrätt 
för allmänt ändamål, som skulle kunna rymma den 
nya anläggningen – dock inte parkering.
 Vad som kunde aktualisera ny detaljplan för de 
redan planlagda områdena i byn är, utöver en allmän 
aktualisering av bestämmelser, dels ett eventuellt 
öppnare medgivande till verksamheter i bostadsmil-
jön, dels en mindre detaljerad redovisning av bygg-
kropparnas exakta lägen i planen för det område med 
villor som byggdes ut under 1980-talet, det vill säga 
området kring Hobjersvägen. Det sistnämnda kunde 
ge bättre möjligheter till till exempel tillbyggnad.

Vad förutsätter utvecklingsidéerna? Genomförandefrågor m.m.

• tillstånd för intrång i eller intill Natura 2000-område
• dispens för intrång i naturreservat
• samrådsplikt med försvaret

Områden med gällande detaljplaner i Kåseberga 

 Det bör således aktualiseras en ny detaljplan för 
hela bebyggelsen, dock med olika prioritet.

Reningsverket
Reningsverket i dess nuvarande skick förutsätter ett 
skyddsavstånd om 300 m till bostäder, vilket skulle 
omöjliggöra fortsatt utbyggnad och är dessutom redan 
idag i kon� ikt med den nuvarande bostadsbebyggel-
sen. Överföringsledning via Ingelstorp till renings-
verket i Ystad har diskuterats och förutsättningen 
är att denna anläggning kommer till stånd. Den kan 
dessutom bidra med ytterligare kapacitet för orterna 
på vägen till Ingelstorp. Kvar i Kåseberga kommer att 
vara en pumpstation som bör integreras i markanlägg-
ningarna kring Naturum-Kulturum.

Nödvändiga utredningar och tillstånds-
prövningar
I miljökonsekvensutredningen redovisas utförligare 
krav på fortsatta utredningar, tillstånd och dispenser. 
De återges här i punktform:

• arkeologisk utredning
• utredning av tra� kbuller från väg 1022
• fortsatt utredning av de lokala tra� klösningarna
• uppföljning avseende målet om minimering av  
 miljökonsekvenser
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Planförslagets sammanlagda miljö-
konsekvenser 
Sammantaget bedöms inte planen medföra några 
negativa miljökonsekvenser för Kåseberga. Syftet 
med planen är att skapa en möjlighet för Kåseberga 
att växa och därmed bredda underlaget för service och 
kollektivtra� k. Den stora tillströmningen av besökande 
ställer krav på fungerande service och tra� kstruktur 
som tillgodoses med det föreslagna Naturum-
Kulturumet. Utbyggnadsförslaget tar stor hänsyn till  
de natur- och kulturvärden som platsen uppvisar.  
 Kulturvärdena understryks och förstärks med förs-
laget till fördjupad översiktsplan. 
 Konsekvenserna av planens förslag kan ses som i 
första hand positiva. Den enda nackdel som bör noteras 
är den ytterligare tra� k som alstras, vilket å andra sidan 
kompenseras av att denna och den nuvarande tra� ken 
får mindre konsekvenser för miljön än dagens. 
 Även i samhällsekonomiskt perspektiv bör det 
större underlag för allmänna investeringar och service 
som planens förslag bidrar till ses som positivt. 
 Även sett till konsekvenserna i jämställdhets- och 
barnperspektiv kan planen bedömas innebära förbätt-
ringar genom till exempel bättre underlag för service. 
 Den mark som föreslås bli tagen i anspråk för nybe-
byggelse är redan i kommunens översiktsplan angiven 
som mark för utbyggnad.
 

Konsekvenser

Uppfyllelse av miljömål 
De miljömål som berörs är i första hand de som är 
kopplade till biltra� ken. Å ena sidan förbättras den 
lokala tra� ksituationen medan å andra sidan kan en 
bebyggelse i ett läge som Kåseberga leda till bil-
beroende om inte kollektivtra� ken utvecklas. 
Tankarna i planförslaget överensstämmer med mål-
sättningen under miljömålet God bebyggd miljö. 
Be� ntliga bebyggelsekvalitéer och kulturhistoriska 
värden vårdas och skyddas och dagens besvärliga 
tra� ksituation förbättras. Det är emellertid viktigt att 
i den fortsatta planeringen studera energifrågor och 
kollektivtra� kens kapacitet. Förhoppningen är att den 
nya bebyggelsen skall utgöra underlag för service och 
infrastruktur som ligger i linje med miljömålen. 
Åtgärder som kan vidtas för att ligga i linje med 
övriga miljömål är i första hand en varsam behandling 
av våtmarken för att bibehålla den biologiska mång-
falden på platsen.  

En utförligare redovisning av konsekvenserna av 
planen lämnas i den särskilda miljökonsekvens- 
beskrivningen (Tyréns september 2008) som utgör en 
del av planhandlingen.
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Planeringsförutsättningar

Nuvarande förhållanden
Läge och topogra� 
För 15000 år sedan täcktes hela Skandinavien av ett 
tjockt istäcke. När klimatet blev mildare började detta 
istäcke dra sig tillbaka varvid Kåsebergaåsen som 
en del av åssystemet utmed sydöstra Skånes kust 
bildades. Mot havet i söder stupar åsarna ned i skarpa 
branter medan de mot norr är något � ackare i 
sluttningen. Merparten av åsarna utgörs idag av 
betes marker. På höjdplatån ligger Ales stenar eller 
Kåsebergaskeppet. Det � nns många tolkningar om 
vad skeppssättningen symboliserade för de människor 
som skapade den, men höjdläget och den vidsträckta 
utsikten var troligen avgörande för dess placering. 
 Kåseberga är beläget vid Östersjön ca 18 km från 
Ystad och består av två delar, byn och hamnen. Från 
havet och hamnen stiger marken kraftigt upp längs 
strandbackarna. Vid en öppning i dessa, ett skår, leder 
vägen till byn som ligger skyddad bakom strand-
backarna. Byn breder ut sig i en gryta omgiven av 
utlöpare från strandbackarna samt en skyddande 
höjdrygg i norr. Områdets bägge delar, byn och 
hamnen, är 25,5 ha respektive 1,5 ha.

Erosion, klimat och geologi
Problemen med stranderosion har under många år 
varit kända kring kommunens kust. Vindarnas, vågor-
nas och strömmarnas påverkan har på vissa partier 

varit påtagliga. Vid ett � ertal tillfällen har stora skador 
uppstått i samband med högt vattenstånd och kraftig 
vind. Ystads kommun har därför vidtagit omfattande 
åt gärder för att minimera och förhindra fortsatta ska-
dor.  
 Inom planområdet i Kåseberga har ett parti väster 
om hamnen varit utsatt för stranderosion och slänt-

skyddet har förstärkts. Havsnivåerna förväntas höjas 
relativt land framöver. SMHI har beräknat att framtida 
(år 2070-2100) medelvattenstånd kan vara ca 0,8 m 
högre än idag och att extrema högvattentillfällen kan 
nå en bit över två meter. Marknivån i hamnen ligger 
som lägst knappt två meter över medelvattenytan. 

Historia
Det � nns � era historier att berätta om Kåseberga. Ales 
stenar har � era, bebyggelsen har sin och hamnen en 
egen. 
 I litteraturen � nns Kåseberga oftast omnämnt 
som en lägesbestämning för den mer omskrivna och 
utforskade skeppssättningen uppe på Kåsehuvud. Den 
världsberömda skeppssättningen Ales stenar är landets 
största skeppssättning och sedan några årtionden ett 
av Sveriges främsta turistmål. Den består av 58 resta 
stenar och har en längd av 67 meter. Den första arke-
ologiska undersökningen av Ales stenar genomfördes 
först 1989. Dateringar av olika delar visar på yngre 
järnålder - vendeltid eller vikingatid (400-1050 e. Kr. 
med tyngdpunkt på 500-600-talen). 
 Det förekommer många olika idéer kring skepps-
sättningens ålder och funktion: grav åt vikinga-
hövding, minnesmärke över vikingar stupade i Eng-
land, plats för kultiska aktiviteter eller astronomiska 
funktioner - de båda stävstenarna står på en linje som 
pekar rakt mot den punkt på horisonten där solen går 

Kåseberga på en ås vid kusten
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upp vid midvintersolståndet och kunde då användas 
för att beräkna när årets mörkaste dag inföll, vilket var 
viktigt för denna solkult. 
 Redan under stenåldern sökte sig människor till 
viken nere vid nuvarande Kåseberga hamn. Vid 
schaktningsarbeten i hamnen har vid � era tillfällen 
påträffats boplatsrester från stenåldern. Man har eldat 
och lagat mat på platsen, men om den varit en fast 
bosättning eller tillfällig � skeboplats är ovisst. Under 
bronsåldern härskade en rik och mäktig hövding-
dynasti över trakterna kring Kåseberga, Valleberga 
och Ingelstorp. Ett tjugutal gravhögar ligger samlade 
likt ett pärlband omkring 2 km norr om Kåseberga. 
Anhopningen av högar kan anses tyda på en sta-
bil bebyggelse i området. I socknen har man även 
gjort ett antal boplatsfynd (Valleberga 5:2, 24:3, 
28:4, 36:2 samt vid Tygapil, Stockholmsgården och 
vid Lejongården). Kanske blev säsongs� skelägena 
permanenta på 1500-talet. Genom en överenskom-
melse 1560 mellan Danmark och Lübeck upphävdes 
Hansans privilegium på sill� sket i Skåne. När � sket 
blev danskarnas eget är det troligt att en del av de som 
tidigare deltagit i det hanseatiska säsongs� sket slog 
sig ned och bodde året runt. 
 Kåseberga omnämns första gången 1537 då fogden 
på Falsterbohus räknar det till ett av de mera betydel-
sefulla danska � skelägen tillsammans med Skåre, 
Ystad och Simrishamn. Säkra belägg för en bofast 

befolkning i Kåseberga � nns först från 1600-talet. 
Amnelius upprättade 1704-1705 en geometrisk karta 
över Valleberga by som var en av de rikaste byarna 
på Österlen och som hade legat på samma plats sen 
medeltiden, kanske ända sedan vikingatiden. Från Val-
leberga ledde en smal slingrande väg söderut ned mot 
kusten genom åker, äng och betesmark. Vägen hade 
ungefär samma sträckning som dagens väg mellan 
Kåseberga och Valleberga. Längst ned på backarna  
gick Vallebergaböndernas djur på bete och nedanför 
kullarna på en smal sandig markremsa av den vindpi-
nade stranden mellan backen och havet låg Kåseberga. 

I de 15 små husen satt � skarna och deras familjer och 
kurade med havets brusande dån utanför. Husen lig-
ger på en rad på norra sidan om en liten väg parallellt 
med kusten. Förmodligen har de dåtida husen varit av 
korsvirkeskonstruktion då det rådde stor virkesbrist i 
trakten. Efter en kraftig storm på 1700-talet � yttades 
� skarbebyggelsen från stranden upp bakom backen 
till Lejets torg där den ligger kvar än idag. 
 Fram till början av 1900-talet var Kåseberga ett 
isolerat � skeläge som försåg det närmaste omlandet 
med � sk. Den viktigaste förbindelsen inåt land var 
den lilla vägen som ledde upp till Valleberga kyrka. 
 På 1880-90-talet byggdes stenhamnen i Kåseberga. 
Vid sekelskiftet var Kåseberga en viktig hamn som 
skeppade sockerbetor till Karlshamns sockerbruk. 
Hamnen byggdes ut 1907 och på 1930-talet. Efter 
1917 upphörde transporten av sockerbetor och efter 
det livnärde sig hamnen i huvudsak på hamnavgifter 
för � sk, lossning av kalk från Öland samt från 
tångtäkter. Från 1940-talet tillkom � skebodar (tidigare 
förvarade � skarna sina redskap i hemmen), rökerier, 
� skarföreningens hus, hamnkiosk med mera. 1945 
öppnades även en ny livräddningsstation i Kåseberga. 
Under andra världskriget � ck � sket en storhetstid som 
varade fram till 1960-talet. Det blev dock allt svårare 
att få hamnen att gå ihop och 1968 beslöt Löderups 
kommun att överta Kåseberga hamn (som övergick i 
Ystad kommuns ägo i och med kommunsammanslag-

Kartor från 1704 respektive 1817, före och efter � ytten av 
bebyggelsen från kusten till bakom vallarna.

Planeringsförutsättningar
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Befolkning
Under större delen av 1990-talet var folkökningen i 
Ystads kommun relativt svag; i Kåseberga minskade 
befolkningen med 7 personer 1991-2002. Under  
senare år har emellertid befolkningen ökat i kom-
munen och närmar sig åter kommunens målsättning, 
vilken innebär en tillväxt av befolkningen med 1 % 
per år. I Löderupsområdet räknar man emellertid med 
en minskning av befolkningen under kommande plan-
period fram till 2015 - från 2680 till 2585 personer. 

Kommunal service
Förskola, fritidshem och bibliotek � nns i Löderup. 
Idrottsplats � nns i norra delen av Kåseberga. Mindre 
lekplats � nns centralt i samhället. 

Näringsliv
Hamnen utgör det stora verksamhetsområdet i byn. 
Här har tills nyligen varit stationerat en livräddnings-
båt samt P7s bevakningsbåt. Speciellt sommartid är 
hamnen ett attraktivt turistmål, inte enbart för bil-
burna utan även för seglande turister. Kåseberga utgör 
en av STFs gästhamnar. Djupet är 2,5 meter.  
I hamnen pågår försäljning av � sk och här � nns ett 
� ertal serveringar och små butiker samt ett galleri. 
Längre upp i samhället � nns också ett par restaurang-
er, ett kafé och bed and breakfast.

Vägar, kommunikationer och tra� k
Längs planområdets norra gräns löper kustvägen 1022. 
Vägen från Valleberga korsar kustvägen och utgör in-
fartsgata till Kåseberga samhälle och hamn. Från denna 
löper mindre gator in i bostadsområdena. Lokalgatornas 
smala bredd bidrar till att dämpa bilarnas hastigheter. 
Buss 322 (Ystad-Mälarhusen-Skillinge) går vardagar 
fem  turer mot Skillinge och tre mot Ystad och buss 
392 (Ystad-Nybrostrand-Löderup-Hagestad) går under 
vardagar fyra turer i vardera riktningen.

Teknisk service
Några större kraftledningar eller stamledningar � nns 
inte i området. Uppvärmning av hushållen sker indi  -
vi   d  uellt med bland annat el eller olja. Någon utbygg-
nad av fjärr värmenät är inte planerad. Idag går en 
högspännings ledning i väg 1022 som är ansluten till 
Kåseberga via Ales väg. En utbyggnad av området 
väster om Ales väg förutsätter förmodligen ytterligare 
en koppling till högspänningsledningen i väg 1022 
via den nya infartsvägen. En utbyggnad med 70-80 
nya hushåll ställer krav på en eller � era nya trans-
formatorstationer i utbyggnadsområdet. Ytterligare 
ledningsdragning som kan  komma att bli aktuell är 
bredband. I samhällets västra del ligger ett avloppsren-
ingsverk. Ledningar till detta går idag i huvudsak längs 
Kasevägen och till en liten del över naturmark. Ren-
ingsverket ligger för nära bebyggelsen i dagsläget och 
utredningar pågår om alternativa lösningar. 

ningen 1971). Den sista trålaren försvann i mitten av 
1970-talet. Såväl antalet yrkes� skare som storleken på 
deras båtar är idag betydligt mindre än under glans-
dagarna. Hamnen är numera en attraktiv gästhamn i 
synnerhet för danska och tyska turister. 

Fornlämningar
Området kring Kåseberga utgör en unik förhistorisk 
bygd genom de många fornlämningarnas variation 
och kontinuitet. Ales stenar tillhör landets märkligaste 
fornlämningar och är ur såväl vetenskapliga som 
landskapsmässiga aspekter av största betydelse. Ma-
ritima fornlämningsplatser redovisas ej. Sådana har 
påträffats vid Kåseberga (stenpir) och Sandhammaren 
(skeppsvrak). 
 Vid byggnads- och anläggningsarbeten i området 
är sannolikheten att påträffa ytterligare fasta forn-
lämningar under mark stor. I kulturminneslagens 
andra kapitel � nns bestämmelser om fornminnen. 
Påträffas fornlämning får denna inte rubbas, för-
ändras eller borttagas utan tillstånd från Länsstyrelsen. 
För att konstatera omfattningen av eventuella fasta 
fornlämningar inom framtida bebyggelseområden bör 
arkeologiska förundersökningar utföras, innan några 
byggnads- eller anläggningsarbeten påbörjas. 
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Riksintressen och hänsynsområden
Försvar
Mark- och vattenområden som har betydelse för 
totalförsvaret ska så långt möjligt skyddas mot åt-
gärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets 
intressen. Områden som är av riksintresse, då de 
behövs för totalförsvarets anläggningar, ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningarna. Om ett område 
är av riksintresse för � era oförenliga ändamål ska 
företräde ges för försvarsintresset. Såvida det inte 
strider mot bestämmelserna i MB 4 kap. Inom Ystads 
kommun � nns ett � ertal områden av riksintresse för 
försvaret. Inom vissa områden råder samrådsplikt för 
planerade byggen eller anläggningar p.g.a. försvarets 
intressen. Kåseberga ligger inom område för samråds-
plikt. 

Strandskydd
Strandskydd � nns utmed kusten. Syftet med strand-
skydd är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i 
vatten för djur- och växtlivet.

Naturvård 
Kåseberga omfattas av riksintresse för naturvård, 
Kustområdet Nybrostrand – Simrishamn (N 72). 

kännas av EU. Nödvändiga åtgärder ska därefter 
genomföras för att skydda och vårda områdena. Sand-
hammaren- Kåseberga har pekats ut som ett Natura 
2000 område och är som sådant att betrakta som ett 
riksintresse.
 Området Hammars backar – Kåsebergaåsen är 
naturreservat och har klassats som högsta naturvärde i 
Länsstyrelsens Naturvårdsprogram för Malmöhus län 
(1996). 

Kulturmiljövård 
Kåseberga ligger inom område av riksintresse för 
kulturmiljövården (M173). Området omfattar Ales 
stenar och lämningar efter två mindre skeppssättnin-
gar samt Kåsebergaåsen med � skeläge och omgivande 
jordbruksbygd.
 Miljön i Kåseberga bevarar karaktären av 1800-
talets � skeläge. Nedanför Kåsebergaåsens branta 
syd sluttning, i skydd av en mindre bukt, ligger sten-
hamnen från 1890-talet. Bebyggelsen ligger på den 
mera skyddade norrsidan av åsen. De oregelbundet 
placerade husen som till största delen härrör från 
1800-talet grupperar sig utmed bygatan och de två 
vinkelställda tvärgatorna. Miljön i samhället är delvis 
skyddad genom särskilda detaljplanebestämmelser. I 
samband med planarbetet har en byggnadsinventer-
ing gjorts (nov 2006) som utgör grund för föreslagna 
bevaranderiktlinjer (se avsnittet Den nuvarande be-
byggelsemiljön - bevarande och vård).

Kustområdet omfattar bland annat Hammars backar, 
Backåkras hedar och Hagestads dynlandskap. Utöver 
dessa ingår även Sandhammaren som utgör ett mäk-
tigt sanddyneområde med intressanta morfologiska 
processer. Kåsebergaåsen är geologiskt värdefull för 
förståelsen av isavsmältningens komplicerade förlopp 
i sydöstra Skåne. En stor del av åssträckningen upptas 
av betesmarker som dessutom hyser en speciell � ora 
och fauna. 
 Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturom-
råden som håller på att byggas upp inom EU. Syftet är 
att bevara den biologiska mångfalden. Enligt direk-
tiven ska de olika medlemsstaterna upprätta nationella 
listor med värdefulla områden, vilka sedan ska god-

Natura 2000 område med röd markering

Planeringsförutsättningar
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Areella näringar
Mark- och vattenområden som har betydelse för bland 
annat yrkes� sket eller för vattenbruk ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt för-
svåra näringarnas bedrivande. 
 I Ystads kommun � nns få yrkes� skare. Trots 
detta är vattenområdet i kommunen av riksintresse 
för yrkes� sket. Här � nns både reproduktionsplatser 
och fångstplatser som är viktiga för näringen. Det 
strandnära området längs kusten vid Kåseberga är av 
betydelse för omfattande � ske efter ål. Sydväst om 
Kåseberga bedrivs ett omfattande � ske efter sill och 
torsk av � skefartyg från � era kuststräckor. I Kåse-
berga � nns ett par yrkesverksamma � skare.
 Jordbruk är av nationell betydelse, men inget 
riksintresse. Brukningsvärd åkermark får tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark 
tas i anspråk. Jordbruksmarken kring Kåseberga till-
hör de sämre i Skåne, främst klass 5 på en 10-gradig 
skala. 
 Det är mycket viktigt för kommunen att jordbruket 
kan leva vidare också av landskapsestetiska och 
kulturhistoriska skäl. Förutsättningarna för att bedriva 
jordbruk ändrades radikalt när Sverige gick med i EU. 
Trenderna visar på minskande volymer av framförallt 

animalieprodukter. Lönsamheten kommer dessutom 
att minska om inte produktionen kan rationaliseras. 
Den egentliga produktionen kommer sannolikt att 
koncentreras till ett fåtal större enheter medan övriga 
jordbruk kommer att utvecklas mot s.k. bostadsbruk, 
där kopplingarna till boendet och annan verksamhet 
på landsbygden är det centrala.

Friluftsliv och rekreation
Vid Kåseberga ligger skeppssättningen Ales stenar, 
en av landets märkligaste fornlämningar. Åsen med 
sitt omland utgör ett tilltalande särpräglat landskap 
som saknar motstycke i landet i övrigt. Naturvårds-
verket har pekat ut följande områden av riksintresse 
för friluftslivet som berör Kåseberga (Länsstyrelsens 
beteckning inom parentes).
 Kuststräckan Abbekås-Sandhammaren (F8). Om-
rådet utgörs av ett långt och välmarkerat åssystem 
med öppet hedlandskap och skogsplanterade dyn-
områden. Uppifrån åsen har man en betagande utsikt 
över havet och den odlade marken innanför åsen. På 
kåsehuvud ligger Sveriges största skeppssättning, 
Ales stenar, och nedanför ligger Kåseberga hamn och 
bymiljö. Området berör områden av riksintresse för 
naturvård och kulturmiljövård.
 

Kustzon
Kustområdet i Ystad ingår i det sammanhängande 
kustområde av riksintresse från Brofjorden i Bohuslän 
till Simpevarp i Småland, inom vilket fritidsbebyggelse 
endast får komma till stånd i form av kompletteringar 
till be� ntlig bebyggelse om det inte � nns särskilda 
skäl, till exempel fritidsbebyggelse som tillgodoser det 
rörliga friluftslivets behov. Bestämmelserna utgör inte 
hinder för utvecklingen av be� ntliga tätorter eller av det 
lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar 
som behövs för totalförsvaret. 
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Fordjupad oversiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning
far Kàseberga i Ystads kommun

Ystad kommun har överthrnnat f’drslag till fdrdjupad oversiktsplan i samband med
utstallning enhigt 4 kap 6 § Plan- och bygglagen (PBL). Lansstyrelsen har den 29
februari 2007 yttrat sig over ett samrádsfl5rslag.

Lansstyrelsen skall under oversiktsplanens utstallningstid avge ett
granskningsyttrande. Av yttrandet skall enligt 4 kap 9 § PBL framgá om

• ett riksintresse enhigt 3 eller 4 kap Miljöbalken (MB) inte
tiligodoses,

• regleringen av sádana frâgor om anvandning av mark- och
vattenomrâden som angâr flera kommuner inte samordnats pa ett
lampligt sätt,

• en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB inte iakttas, eller
• en bebyggelse annars blir olamplig med hansyntill de boendes och

övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken fOr olyckor,
Oversvämning eller erosion.

I granskningsyttrandet far kommunen en bekräftelse pa om de synpunkter som
framfdrts i samrádsskedet tillgodosetts eller om lansstyrelsen bar invandningar
som kvarstâr, främst när det galler de statliga ingripandegrundema.
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Granskningsyttrandet skall i enlighet med bestämmelsema i 4 kap 2 § PBL fogas
till den f~rdjupadeoversiktsplanen. Denna skall sedan spridas till sâdana
myndigheter och ovriga som har vasentligt intresse av den eller som använder den
fdrdjupade oversiktsplanen som beslutsunderlag. YSTADS KO.MM Li N
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Allmänt
I kommunens oversiktsplan 2005 anges Káseberga som tätort med
utbyggnadsmojligheter, men ocksa en ort med värdefull bymiljo som kräver
särskild hansyn.
Syftet med den fOrdjupade översiktsplanen fOr Kaseberga är aft formulera en
langsiktig strategi fOr markanvandning och utveckling av miljön, vilket innebär att
ta vara pa ortens kvaliteter och öka attraktionsvärdet utan aft göra avkall pa den
historiskt värdefulla byn och dess goda boendemiljoer.
Kommunen bar i samband med planarbetet, pa ett fdredomligt sätt tagit fram en
trafikutredning, byggnadsinventering och ett fOrdjupat underlag avseende natur
och djurliv. En miljokonsekvensbeskrivning (MKB) är utarbetad, dock saknar
Lansstyrelsen en konsekvensbeskrivning avseende sociala och ekonomiska
aspekter som bör vara intressanta aft belysa avseende den fordjupade
oversiktsplanens fdrslag pa ny markanvandning.

Riksintressen
Lansstyrelsen anser i likhet med kommunen aft den fOrdjupade oversiktsplanen
inte innebär pataglig skada fOr riksintressena enligt 3 och 4 kap MB.

Mlljökvalitetsnormer
I Oversiktsplanens miiiokonsekvensbeskrivning gOrs bedomningen att planen inte
kommer att medfOra att miljökvalitetsnormema överskrids. Lansstyrelsen delar
kommunens uppfattning.

Hälsa och säkerhet
Risker som kan fOranledas av kommande klimatforandringar, bl a höjda
havsnivâer, ökad nederbord och erosionsproblem ska kommunen, enligt den
fOrdjupade oversiktsplanen, belysa i kommande planarbete när det galler
hamnomradets utveckling. Lansstyrelsen anser i likhet med kommunen att
avveckling av befintligt reningsverk är en fdrutsattning fOr planerad bebyggelse
fOr bostäder.
Kommande detaljplaneskeden kan saledes innebära att Lansstyrelsen kan komma
att ingripa enligt 12 kap 1 § plan- och bygglagen med avseende pa medborgarnas
balsa och säkerhet.

Miljobedomning
I MKB behandlas fragan om framtida ökande kusterosion. Det konstateras aft
atgarder mot erosionsskador och slantskydd kan bli nodvandiga i framtiden.
Lansstyrelsen anser aft kommunen även bör belysa turisttillstromningens
paverkan och betydelse och ge forslag pa eventuella atgarder.
MKB saknar ocksa tydlighet i beskrivningen av konsekvenser fOr riksintresse
kulturmiljö, framfOr alit när det galler pianerade Natur- och Kulturrum.
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Ovrigt
ArtskyddsfOrordningen
Av MKB framgar aft naturparken som fOreslas i anslutning till den befintliga
vatmarken kan medfOra aft viktiga biotoper fOrsvinner eller blir störda.
Lansstyrelsen anser därfOr aft elI mer generost utrymme kring befintlig vatmark
samt frikostligare luckor i bebyggelsen, an vad som iiiustrationen visar, yore
onskvart fOr aft bibehaiia samt gynna vaxt och djurlivet vid biotopen. Närmiljön
fOr den pianerade fOrskolan kan d~ocksa befrämjas. T ex bör en passage söder ut
for groddjuren ner till planerad damm bibehallas.

Tekniskforsorjning
Kommunen bör komplettera planen med en beskrivning av nuvarande
vattenfOrsorjning och dess mojlighet att klaraav den planerade utbyggnaden.

I handlaggningen av detta arende bar deltagit lansarkitekt Kerstin Nilermark
(beslutande) Ann-Margret Brick, beredskapssektionen, Karin Emanuelsson,
landskassektionen, Martin Hedman, industrisektionen, miljoskydd, Par Persson,
plan- och bostadssektionen, vatten, Lena Hector, kulturmiljösektionen samt Asa
Björn, plan- och bostadssektionen, foredragande.
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