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2.3 SVARTEOMRÅDET
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2.3.1 Tätorter

Rynge stationssamhälle

Samlad bebyggelse med ca 35 invånare. Gammalt 
stationssamhälle som omfattas av bevarandepro-
gram. En mindre utbyggnad av bostäder kan för-
väntas i samband med etablering av ett föreslaget 
arbetsområde öster om samhället. Mark fi nns för en 
viss förtätning inom nuvarande bebyggelseområde. 
Ett nytt utbyggnadsområde föreslås väster om nuva-
rande samhälle mellan E65 och järnvägen. Särskild 
omsorg måste ägnas utformning och gestaltning av 
ny bebyggelse. Om samhället expanderar kraftigt bör 
man överväga att anlägga en pågatågsstation.

Snårestad

Samlad bebyggelse med ca 115 invånare. Hela byn 
omfattas av bevarandeprogram. Det fi nns goda 
möjligheter till förtätning inom nuvarande bebyg-
gelseområde. Ny bebyggelse i kulturhistoriska mil-
jöer måste föregås av en noggrann analys och måste 
anpassas till de kulturhistoriska värdena. I byalaget 
diskuteras lokal energiproduktion för uppvärmning 
m.m.

Balkåkra

Samlad bebyggelse med ca 35 invånare. Hela byn 
omfattas av bevarandeprogram. Möjligheter fi nns till 

en viss förtätning inom nuvarande bebyggelseom-
råde. Särskild omsorg måste ägnas utformning och 
gestaltning av ny bebyggelse.

Sjörup

Samlad bebyggelse med ca 40 invånare. Hela byn 
omfattas av bevarandeprogram. Möjligheter fi nns till 
en viss förtätning inom nuvarande bebyggelseom-
råde. Särskild omsorg måste ägnas utformning och 
gestaltning av ny bebyggelse.

Vallösa

Samlad bebyggelse med ca 50 invånare. Delar av 
byn omfattas av bevarandeplan. Möjligheter fi nns till 
viss förtätning inom nuvarande bebyggelseområde. 
Särskild omsorg måste ägnas utformning och gestalt-
ning av ny bebyggelse.

Svarte 

Huvudort för Svarteområdet. Samhället har drygt 
800 invånare. Större delen av nuvarande bebyggelse-
område omfattas av detaljplan. Bebyggelsen utmed 
kustvägen ingår i bevarandeprogram. Ny bebyg-
gelse i kulturhistoriska miljöer måste föregås av en 
noggrann analys och måste anpassas till de kultur-
historiska värdena. Den äldre bebyggelsen i östra 
Svarte saknar detaljplan. En sådan bör upprättas för 
att säkerställa bevarandet. Arbetet med en fördjupad 

Bebyggelse söder om Västra Kustvägen i Svarte
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översiktsplan för Svarte är påbörjat. I samhället fi nns 
pågatågsstation, skola, bibliotek, barnomsorg, verk-
samhetsområden, idrottsplats och ridanläggning. En 
välsorterad kiosk fi nns, men en riktig livsmedelsaffär 
saknas. Möjligheter fi nns att bebygga mindre områ-
den inom befi ntlig tätort. För Svarte fi nns en äldre 
områdesplan, som redovisar utbyggnad av samhället 
mot norr. Den här planen redovisar istället möjlighe-
ter att bygga ut samhället mot öster och mot väster. 
Samhället kan också byggas ut mot norr i begrän-
sad omfattning, men detta område bör reserveras för 
verksamheter som är lämpliga att ha bostadsnära. Ett 
fl ertal fornminnen i Svarteområdet, natur- och kul-
turvärden liksom järnvägen och Rv 9 kräver skydds-
avstånd till ny bebyggelse. 

Efter nedläggningen av kustartillerianläggningen 
har möjligheter öppnats att bygga ut samhället mot 
öster. Detta område är beläget i anslutning till på-
gatågsstationen. Samhället omgärdas av bevaran-
deintressen. Den östra delen berörs i sin helhet av 
riksintresse för kulturmiljövården, den västra till viss 
del och båda områdena berörs av naturvårdsintres-
sen. Svarte saknar tillgängliga närströvområden. En 
vägning har gjorts mot riksintresset och kommunen 
fi nner att riksintresset inte påverkas negativt. Områ-
dena utmed Svarteån och Charlottenlundsbäcken blir 
fi na närrekreationsområden Den äldre bebyggelsen i 
östra Svarte saknar detaljplan. En sådan bör upprät-
tas för att säkerställa bevarandet.



ÖVERSIKTSPLAN 2005 FÖR YSTADS KOMMUN

42

2.3.2 Verksamhetsområden

Rynge

Planerat verksamhetsområde söder om E65. Avsikten 
är att planlägga området för ytkrävande verksamhe-
ter som bör ligga avskilt från bostadsbebyggelse och 
som är beroende av närhet till kommunikationsleder. 
En utredning om bl.a. skyddsavstånd till bostäder bör 
göras. Möjlighet fi nns att anlägga en hållplats för tåg 
vid f.d. Rynge station.

Ruuthsbo livsmedelsindustri

Befi ntlig industri belägen öster om Svarte. Vid even-
tuell större utvidgning krävs planläggning. Vid för-
ändringar i omgivningen måste skyddsavstånd till 
verksamheten iakttas.

Foderfabrik

Öster om Ruuthsbo ligger en foderfabrik. Vid even-
tuell större utvidgning krävs planläggning. Vid för-
ändringar i omgivningen måste skyddsavstånd till 
verksamheten iakttas.

2.3.3 Reglerad glesbebyggelse

Ensligheten

Kuperat jordbruksområde med fl era s.k. koställen. 
I den nordöstra delen fi nns kommunalt vatten och 
avlopp. Här fi nns också ett ”embryo” till ett tradi-
tionellt fritidshusområde, som planerades under f.d. 
Ljunits kommuns tid. De fl esta husen bebos året runt, 
men inslaget av fritidsbostäder är relativt stort. Det 
är viktigt att området får ha kvar sitt stora inslag 
av åker- och ängsmark samt att hänsyn tas till det 
böljande landskapet vid lokalisering av bebyggelse. 
Verksamhetsområdet för vatten och avlopp bör inte 
utökas utan en lokalt anpassad lösning bör sökas för 
resten av området.Utdrag ur markanvändningskartan - planerat verksamhetsområde

2.3.4 Fritid och rekreation

Svarte

I Svarte fi nns ett ridhus och en fotbollsplan.

Karlsborg

I Karlsborg fi nns en fotbollsplan.
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2.4  SÖVESTADSOMRÅDET 2.4.1 Tätorter

Rögla

Samlad bebyggelse med ca 65 invånare. Den södra 
delen av samhället omfattas av bevarandeprogram. 
Någon mark för planerad utbyggnad av Rögla redo-
visas inte. Det fi nns goda möjligheter att bebygga ett 
fl ertal lucktomter inom nuvarande område. Särskild 
omsorg måste ägnas utformning av bebyggelse inom 
bevarandeområdet. 

Skårby

Samlad bebyggelse med drygt 80 invånare. Hela om-
rådet omfattas av bevarandeprogram. Någon mark 
för planerad utbyggnad har inte markerats. Inom nu-
varande område fi nns dock ledig mark för minst en 
fördubbling av samhället. Ny bebyggelse bör i hu-
vudsak lokaliseras öster om väg 740. Särskild om-
sorg måste ägnas utformning av bebyggelse. 

Eneborg

Samlad bebyggelse med drygt 30 invånare. En viss 
begränsad utbyggnad av samhället genom förtätning  
och byggande i lucktomter är möjlig. 

Bjäresjö

Samlad bebyggelse med 80 invånare. Hela samhäl-
let ingår i bevarandeprogram. Stora möjligheter fi nns 
till förtätning inom nuvarande område. Ny bebyg-
gelse måste dock utformas och lokaliseras med stor 
omsorg. 
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Bussjö

Samlad bebyggelse med knappt 30 invånare. Vissa 
möjligheter fi nns till förtätning av området.

Sövestad

Huvudort i Sövestadsområdet. Samhället har drygt 
380 invånare. Större delen av nuvarande bebyggelse-
område omfattas av detaljplan. Södra delarna av Sö-
vestad ingår i bevarandeprogram. I samhället fi nns 
skola, barnomsorg, verksamhetsområden, kyrka, 
samlingslokal och idrottsplats. Ett mindre bageri och 
en kiosk fi nns, men en riktig livsmedelsaffär saknas. 

Möjligheter fi nns att bebygga mindre områden inom 
befi ntlig tätort. I planen markeras ett utbyggnads-
område i öster. Detta område kan emellertid byg-
gas ut först sedan Rv13 fl yttats väster om samhället. 
Utbyggnadsområdet ingår i riksintresseområde för 
kulturmiljövården. Utbyggnaden är placerad i direkt 
anslutning till befi ntlig bebyggelse och är av ringa 
omfattning. En avvägning mot riksintresset är gjord 
och det är kommunens uppfattning att riksintresset 
inte påverkas negativt. Innan en fortsatt utbyggnad 
sker måste avloppsfrågorna lösas för hela samhället. 
Reningsverket är ombyggt men kapacitetsproblem 
kvarstår. En överföringsledning till reningsverket i 
Ystad diskuteras för närvarande.

St. Herrestad

Samhället har ca 220 invånare. Södra delen av sam-
hället omfattas av detaljplan. Hela samhället samt 
stora markområden i norr och söder ingår i bevaran-
deprogram. I samhället fi nns samlingslokal, gästgi-
vargård, kyrka och mindre verksamheter. En plane-
rad ny sträckning av Rv19 öster om samhället skapar 
lämpliga områden för samhällets utbyggnad mot 
öster. Förbifarten fi nns tidigast i Vägverkets planer 
efter 2007. Med hänsyn till jordbrukets och kultur-

Utdrag ur markanvändningskartan - Stora Herrestad
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miljövårdens intressen bör i huvudsak ingen utbygg-
nad ske i samhällets västra delar. På mycket lång sikt 
(utanför planperioden) kan marken mellan gamla och 
nya Rv19 norr om samhället bli aktuell för utbygg-
nad. Ny bebyggelse i kulturhistoriska miljöer måste 
föregås av en noggrann analys och måste anpassas 
till de kulturhistoriska värdena. 

2.4.2 Fritid och Rekreation

Knickarp

Här fi nns en fotbollsplan.

Eneborg

Här fi nns en skjutbana.

2.4.3 Grustäkter

Bergsjöholm

Här fi nns en grustäkt som har tillstånd t.o.m. 2010.

Öja

Här fi nns en grustäkt som har tillstånd t.o.m. 2010.

Högestad

Här fi nns en grustäkt som har tillstånd t.o.m. 2009.

Baldringetorp

Här fi nns en grustäkt som har tillstånd t.o.m. 2024.
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2.5 KÖPINGEBROOMRÅDET
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2.5.1 Tätorter

Svenstorp - St. Köpinge

Två byar med knappt 170 invånare sammanlagt. 
Samlad bebyggelse som i sin helhet ingår i bevaran-
deprogrammet. Tre mindre områden belägna mellan 
väg 1021 och järnvägen är lämpliga för utbyggnad 
av bebyggelseområdet. Läget utmed Nybroån och 
med nära tillgång till väg och järnvägsstationen i Kö-
pingebro ger förutsättningar för en attraktiv bostads-
ort. Läget intill Nybroån ställer dock stora krav på 
utformning och lokalisering av ny bebyggelse med 
hänsyn till bl.a. naturmiljön och de kulturhistoriska 
värdena och till att ett stort antal fornlämningar kan 
fi nnas dolda under mark.

Köpingebro - Nybrostrand 

Köpingebro är kommunens största tätort, näst Ystad, 
och huvudort i Köpingebroområdet. Här bor ca 
1100 personer och tillsammans med befolkningen 
i Nybrostrand drygt 1700 invånare. Huvuddelen av 
samhällena är detaljplanelagda. Bebyggelsen runt 
järnvägen omfattas av bevarandeprogram. Hänsyn 
måste tas till kulturhistoriska värden och stor omsorg 
ägnas utformningen vid nybebyggelse. En disposi-
tionsplan från 1973 omfattade både Köpingebro och 
Nybrostrand. 
För Nybrostrand har en fördjupad översiktsplan er-
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satt dispositionsplanen för att bl.a. möjliggöra en 
större rehabiliteringsanläggning. Förutsättningarna 
för utbyggnad av Köpingebro och Nybrostrand har 
förändrats sedan planerna upprättades. Orterna ligger 
så nära varandra att de i vissa avseenden kan betrak-
tas som ett samhälle med gemensam service. Det är 
emellertid väsentligt att orterna skiljs åt rent fysiskt 
med grönområde och jordbruksmark. 
I Köpingebro fi nns pågatågsstation, skola, bibliotek, 

barnomsorg, samlingslokaler, sporthall, idrottsplats 
och fl era butiker samt några mindre verksamheter. 
Nybrostrand har kiosk, tennisbanor, friluftsbad och 
campingplats. På en obebyggd skoltomt kommer en 
förskola att byggas . Redan detaljplanelagda områ-
den i Nybrostrand är så gott som färdigexploaterade. 
Ytterligare områden i väster håller på att detaljpla-
neläggas. De områden som i fördjupad översiktsplan 
reserverats för rehabiliteringsanläggning föreslås 
också planläggas för bostadsbebyggelse. 
En ny campingplats/stugby planeras mellan bostads-

bebyggelsen och golfbanan. Befi ntlig campingplats 
söder om kustvägen hindrar inte allmänhetens till-
gång till stranden och kan därför fi nnas kvar. I Kö-
pingebro fi nns utbyggnadsområden i väster, intill på-
gatågsstationen samt intill skolan norr om järnvägen. 
Samhället har trots sin storlek inget centrum. En vik-
tig fråga i den fortsatta planeringen bör därför vara 
att lokalisera och dimensionera ett centrumområde 
för Köpingebro och att förbättra möjligheterna att nå 
omgivande strövområden. En cykelväg som förbin-
der Köpingebro och Nybrostrand har hög prioritet.

Kabusa

Kabusa utgör samlad bebyggelse med 25 invånare. 
Viss komplettering av bebyggelsen är möjlig.

Fredriksberg

Ett mindre område med fritidshus fi nns intill ridan-
läggningen. Flera hus bebos permanent.

2.5.2 Verksamhetsområde

Villaområde i Nybrostrand Köpingebro, Nybrovägen
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Köpingebro sockerbruk

I industriområdet fi nns möjligheter till utbyggnad 
mot väster. Detaljplan har nyligen antagits. Vid för-
ändringar i omgivningen måste skyddsavstånd till 
verksamheten iakttas.

2.5.3 Fritid och Rekreation

Öja

Här fi nns en fotbollsplan.

Köpingebro

Här fi nns en idrottsplats.

Nybrostrands golfbana

Här fi nns en golfbana. Planen ger möjlighet att bygga 
ut banan mot norr och mot väster. 

Ystads ridklubb

Ridanläggningen är tämligen nyuppförd med ridhall 
och omgivande rasthagar.

Brukshundsklubben

En mindre byggnad hyser brukshundsklubben. An-
läggningen rymmer bl.a. en appellplan.

Köpingebro sockerbruk


