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Förord

Köpingebro är kommunens näst största ort som nu står inför en större planerad utbyggnad. 
Redan i Översiktsplan 2005 för Ystads kommun pekades större områden för bostadsutbygg-
nad på orten ut. När sockerbruket lades ner 2006 ändrades förutsättningarna för utvecklingen 
av orten. I tillägg till översiktsplanen som antogs 2011 föreslås Köpingebro bli den ort utan-
för Ystad som får mest betydelse som utbyggnadsområde under planperioden. 

Hösten 2011 studerades orten genom en dialogprocess med boende och verksamma i 
Köpingebro, politiker, tjänstemän, byggherrar och experter inom olika områden. Framtida 
utformning diskuterades och skissades fram genom en serie workshops. Det som framkom i 
den spännande och kreativa processen har nu bearbetats och presenteras i denna fördjupade 
översiktsplan. 

Målet är att skapa en modern och aktiv bymiljö där be  ntliga och nya kvalitéer vävs ihop till 
en bärkraftig helhet och där stationen lyfts fram på ett nytt sätt. Närmast stationen föreslås tät 
och blandad bebyggelse. Stora delar av den nya bebyggelsen kommer att ligga inom 500 meter 
från tågstationen. Att bygga stationsnära är en viktig del i en hållbar utveckling.

Den fördjupade översiktsplanen ska ge strategiska ramar för en utveckling av Köpingebro till 
ett stationssamhälle med starkt identitet och har till uppgift att klarlägga förutsättningarna för 
utbyggnaden. Den fördjupade översiktsplanen för Köpingebro ersätter den kommuntäckande 
översiktsplanen från 2005 inom planområdet samt släcker ut delar av utpekade utredningsom-
råden för fritidsbebyggelse vid Öja mosse. 

Det är kommunens förhoppning att denna fördjupade översiktsplan ska utgöra ett bra under-
lag och vara startskottet för en god framtida utveckling av Köpingebro. 

Anna Möller
planchef



Inledning



YSTAD

KÖPINGEBRO

10km

HELSINGBORG

KÖPINGEBRO

YSTAD

MALMÖ

KRISTIANSTAD

KPH

SIMRISHAMN

Fördjupad översiktsplan Köpingebro 6

Syfte och bakgrund
För att främja en hållbar utveckling ur alla perspek-
tiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till 
trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett 
exempel på en stationsort där det  nns stor poten-
tial att bygga tätt och blandat nära stationen och 
utan att stora ytor för jordbruksmark behöver tas 
i anspråk. Järnvägen som går genom byn gör att 
Köpingebro har goda förutsättningar att länkas 
samman med andra orter både inom och utanför 
kommunen. Närheten till Ystad, Simrishamn och 
Tomelilla samt tågförbindelsen till Malmö bidrar till 
att Köpingebro kan bli en stark ort så väl för kom-
munen som i ett regionalt sammanhang.

Köpingebro är den största tätorten utanför Ystad 
stadskärna och en av kommunens mest intressanta 
utbyggnadsorter. Här  nns en stor potential för 
utveckling med redan utbyggd infrastuktur, goda 
kollektivtra  kförbindelser, skola och förskole-
verksamhet, livsmedelsbutik, ett rikt föreningsliv 
och närhet till natur, rekreation och hav. Kärnan 
i samhället har tidigare varit sockerbruket där 
verksamheten sedan några år tillbaka upphört. Detta 
skapar möjlighet att utveckla stora delar av centrala 
Köpingebro. Målet är att skapa en modern och aktiv 

bymiljö där be  ntliga och nya kvaliteter vävs ihop 
till en bärkraftig helhet och där stationen lyfts fram 
på ett nytt sätt, centralt placerad i bykärnan.
 
Den fördjupade översiktsplanen ska ge strategiska 
ramar för en utveckling av Köpingebro till ett 
stationssamhälle med stark identitet. Syftet är att ha 
en samlad helhetsbild som ligger till grund för kom-
mande detaljplaner och bygglovshantering. 

Köpingebro i ett lokalt sammanhang med redovisad avgränsning av aktuellt planområde. 

Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och 
färjeförbindelser redovisade.
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Flygfoto över de centrala delarna av Köpingebro med det före detta sockerbruksområdet norr om järnvägen, Nybroån i östra kanten och 
den befi ntliga bykärnan söder om järnvägen. Foto: Ystads kommun.
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Vision
Den tidiga medborgardialogen under hösten 2011 
och den då framtagna gemensamma visionen ligger 
till grund för arbetet med den fördjupade över-
siktsplanen. Medborgardialogens upplägg och resul-
tat sammanfattas på sidan 36 och framåt.

Planeringshorisonten för den fördjupade översikts-
planen är cirka 30 år. I planförslaget beskrivs en 
utbyggnad i 10-års etapper där den sista etappen i 
detta skede är mer av en framtidsutblick. Målet är 
att förankra en långsiktig grundvision som skapar 
förutsättningar för ett etappvis genomförande utan 
att helhetsbilden går förlorad.

Planprocess
Varje kommun har en översiktsplan som omfattar 
hela kommunen. För Ystads kommuns del är gäl-

lande översiktsplan från 2005, med tillägg från 2011. 
Översiktsplanen anger huvuddragen i användningen 
av mark- och vattenområden i kommunen. Över-
siktsplanen redovisar riksintressen och vilka av-
vägningar kommunen gör mellan dessa. Den anger 
även hur andra allmänna intressen ska tillgodoses.
Översiktsplanen är också ett sätt för kommunen att 
beskriva hur förändringar i dessa avseenden bör ske.

Översiktsplanen är inte rättsligt bindande men ska 
avspegla kommunens viljeriktning och ambition. 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, 
till exempel tra  k och bebyggelsekaraktär, beskrivs 
och illustreras. Inte heller den fördjupade över-
siktsplanen är rättsligt bindande men förväntas vara 
underlag för fortsatt planering i form av detalj-
planer. Även om den fortfarande är översiktlig och 
inte får tolkas för detaljerat kan en fördjupad över-
siktsplan vara mer konkret och tydlig än en kom-
muntäckande översiktsplan. På detta sätt fungerar 
den fördjupade översiktsplanen både som en över-
enskommelse mellan kommunen och de berörda 
om huvuddragen i den framtida utvecklingen och 
som ett handlingsprogram för kommunens fortsatta 
planering.
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En fördjupad översiktsplan hanteras enligt en de-
mokratisk process som är styrd av plan- och bygg-
lagen. I samrådet ställs planförslaget ut och det  nns 
möjlighet att lämna synpunkter. De inkomna syn-
punkterna sammanställs sedan, planförslaget bear-
betas och ställs därefter ut igen. Efter utställningen 
kan mindre justeringar göras innan den fördjupade
översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplanen
I Översiktsplan 2005 Ystads kommun anges 
Köpingebro som en av tre intressanta utbygg-
nadsorter i och med järnvägens upprustning och 
elektri  ering 2003. Markanvändningskartan för 
Köpingebro i Översiktsplanen från 2005 utgörs 
främst av industrimark norr om järnvägen och 
bostadsbebyggelse söder om järnvägen. Planerade 
bostadsområden anges väster om skolområdet och 
industriområdet i norr och längst i söder. Mark för 
verksamheter föreslås i norr, öster om järnvägen 
och det be  ntliga industriområdet. Ett område 
väster om det planerade bostadsområdet i väst 
är markerat som utredningsområde. Sydväst om 
Köpingebro är ett relativt stort område utpekat som 
ett långsiktigt utredningsområde för fritidsbebyg-
gelse.

I översiktsplanen nämns bevarandeprogram för om-
rådet kring järnvägen. Vikten av den kulturhistoriska 
förankringen i orten påpekas, liksom att ta hänsyn 
till byggnadernas utformning vid nybyggnation. 
Utbyggnadsområden för Köpingebro pekas i över-
siktsplanen ut i väster vid järnvägen och i norr vid 
skolan. Även en utbyggnad väster om sockerbruket, 
inom industriområdet, anges som verksamhetsom-
råde. Till detta bör tilläggas att Översiktsplanen är 
från 2005 och sockerbruket lade ner sin verksamhet 
i Köpingebro 2006. Som vision nämns också att 
skapa ett centrum i Köpingebro, något som orten 
hittills har saknat. Gatunätet och tillgängligheten till 
naturområden tas upp i Översiktsplanen och försla-
gen innebär förbättring av möjligheterna att nå de 
omkringliggande strövområdena samt att anlägga 
en cykelväg mellan Köpingebro och Nybrostrand. 
Denna byggdes 2008.

Riksväg 9 föreslås få en ny sträckning mellan St. 
Herrestad och Glemmingebro, förbi Köpinge-
bro. Detta för att underlätta för tra  k till och från 
sockerbruket och på sommartid till och från Ystads 
Sandskog. 

I Tillägg till Översiktsplan 2005 - utbyggnadsstrategi 
för bostäder, verksamheter och handel står att läsa att 
Köpingebro bör bli den ort utanför staden som får 
mest fokus under planperioden vad gäller utbygg-
nadsstrategier och tankar. En blandad bebyggelse, 
i enlighet med ortens karaktär, föreslås i framtida 
planer. Inom det planlagda industriområdet före-
slås mindre störande verksamheter närmast orten 
och tyngre industri i industriområdets östra delar. 
Framtida verksamhetsutbyggnad bör också planeras 
parallellt med bostadsbebyggelsen. I tillägget tas 
även riksväg 9:s nya sträckning genom Köpingebro 
upp som viktig för att avlasta kuststräckan mellan 
Nybrostrand och Ystad.

 Utdrag ur markanvändningskarta ÖP 2005.
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Utdrag ur markanvändningskarta ÖP 2005, 
inzoomad på Köpingebro.

Detaljplaner
I princip hela Köpingebros nuvarande bebyggelse 
är detaljplanerad. Ett stort område, norr om skolan 
och upp till kröken av Nybroån samt österut förbi 
Karlsfältsvägen/Fallenbjärsvägen är detaljplanelagt 
inom en och samma plan avsedd för industri och 
industrinära bostäder (sockerbruket).

Regional roll
Planförslaget bidrar till en långsiktigt stabil utveck-
ling av kommunen med en säkerställd möjlighet 
för befolkningstillväxt i sydöstra Skåne med närhet 
till de stora arbetsmarknaderna i Malmö-Lund-
Köpenhamn. Föreslagen bostadsutbyggnad ger 
möjlighet till avlastning av sydvästra Skåne genom 
ett attraktivt och miljövänligt boende med bland an-
nat goda kommunikationer med pågatågstra  k för 
arbetspendling. Ystad är en av sju, av Region Skåne, 

utpekade regionala kärnor som är viktiga för att 
Skåne ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Ystad 
är betydligt mindre än övriga regionala kärnor sam-
tidigt som kommunen har en viktig roll i regionen 
för att lyfta sydöstra Skånes möjligheter att fortsätta 
att vara en attraktiv del av Skåne för boende och 
arbetsplatser.

För att underlätta planeringen för ändamålsenligt 
och yteffektivt markutnyttjande i stationsnära lägen 
har Länsstyrelsen, i samarbete med Region Skåne, 
Skånetra  ken och Tra  kverket, drivit projektet som 
har resulterat i rapporten ”Stationsnära läge”. Det 
gemensamma syftet har bl.a. varit att verka för en 
kraftig minskning av koldioxidutsläppen, genom att 
 er människor får möjlighet att välja tåget framför 

bilen för sina dagliga resor.
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Köpingebro - då och nu
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Hur byn växt fram
I kapitlet Köpingebro - då och nu har vi lånat bilder och  
inspirerats av fyra böcker som skildrar Köpingebros 
historia: Från boplats till brukssamhälle, Stora Köpinges 
historia, 1997; Bygd i blomstring, Stora Köpinges historia 
del 2, 1999; Stora Köpinges historia under 1900-talet i 
text och bild, del 3, 2009 samt Tacka vet jag bruket, En 
historia om Köpingebro, Ystadiana 2010.

Boplatser längs Nybroån
Trakterna kring Köpingebro har en lång histo-
ria som plats att leva och bo på. Nybroån var en 
livsnerv att färdas längs och vid vadställena där 
man korsade ån växte boplatser fram och möjlighet 
att utbyta varor. Man har funnit spår av tillfälliga 
boplatser från stenåldern vid Herrestad och Öja 
mosse som vid denna tid var en inre lagun. Från 
brons- och järnåldern  nns  era fyndplatser med 
bosättningar och gravar. Synliga tecken från denna 
tid är bland annat gravhögarna vid Stora Köpinge 

1870 1912

Gravhögar från bronsåldern norr om Köpingebro. 
Källa: Från boplats till brukssamhälle.

Stortvätt vid Köpinge mölla, tidigt 1900-tal. 
Källa: Från boplats til brukssamhälle.

och Köpinge mölla. Boplatserna längs ån blev 
bybildningar som utvecklades till handelsplatser. 
När förhållandena vid kusterna blev lugnare och 
städerna började anläggas närmare havet förlorades 
handelsplatsernas betydelse och bygden utvecklades 
till ett jordbrukssamhälle. 

2012
Historisk utveckling från 1870 till 1912 och slutligen 2012. Nybroån har spelat en central roll i utvecklingen av området. Bebyggelsen har 
utvecklats utmed ån och vägnätet har successivt byggts ut i takt med att resandet ökat. Järnvägens tillkomst med station i Köpingebro 
har tillsammans med sockerbruket lett till att detta samhälle expanderat mycket i förhållande till de andra byarna utmed Nybroån. 

Nybroån har i alla tider varit rik på fi sk, här öringar som hoppar i 
fallet vid Barevads mölla. Källa:Från boplats till brukssamhälle.
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Köpingebro station, tidigt 1900-tal. Källa: Ystadiana 2010.

Fram till slutet av 1800-talet innan järnvägen och 
sockerbruket anlades var det Stora Köpinge som var 
bygdens huvudort. Lilla Köpinge låg väster om ån. 
Det anlades tidigt två kvarnar i byn, Köpinge mölla 
i norr och Barevads mölla i söder, och mellan dessa 
fanns ett mindre antal gårdar och gathus. I dagens 
Köpingebro  nns i stort sätt inga spår kvar av det 
som tidigare var Lilla Köpinge.

Järnvägen
1866 invigdes järnvägssträckan Ystad - Eslöv som 
ansågs betydelsefull för Sveriges förbindelser med 
utlandet. Stora Köpinge och övriga byar längs 
sträckan  ck på så sätt tidigt tågförbindelse söderut 
med Ystad och norrut med Stockholm och Eslöv. 
Som följd av Sockebrukets tillkomst invigdes 1894 
ytterligare en järnvägsförbindelse mellan Ystad och 
österut mot Köpingebro och Gärsnäs. 

Bettågen började rulla in, Köpingebro blev en 
betydelsefull järnvägsort och ett ståtligt stationshus 
byggdes 1898. Järnvägen kom att betyda mycket för 
utvecklingen av Köpingebro. Stationen blev tyngd-
punkten i byn och kring denna byggdes servicen 
upp. 

Järnvägen  ck från mitten av 1900-talet och framåt 
konkurrens av bl.a. personbilar och lastbilar. Trans-
port av betor på järnväg kom mer och mer att 
överföras till landsväg med lastbil eller traktor. Idag 
går det ingen godstra  k genom orten. Järnvägslinjen 
till Eslöv lades ner på 1980-talet. 

Stationsvägen 1940, med Birger Anderssons järnaff är och Nya Caféet t.v. och stationsbyggnaden t.h. 
Källa: Från boplats till brukssamhälle.

Under senare år har det blivit ett uppsving för 
persontra  k och i dag går pågatågen mellan Ystad-
Tomelilla-Simrishamn med entimmestra  k samt 
mellan Ystad-Malmö med halvtimmestra  k.  
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Sockerbruket
I Köpingebro fanns både vatten och järnväg, de 
två viktiga förutsättningarna för att kunna etablera 
ett sockerbruk. Detta uppmärksammades av den 
utsända ståthållaren till Jacob Lachmann som lät 
förvärva mark för att bygga ett sockerbruk som 
kunde förse hans raf  naderi i Ystad med råvaror. 
1894 grundades sockerbruket i Köpingebro.

Sockerbruket utvecklades snabbt, redan två år efter 
att det tagits i drift var bruket det näst största i 
landet. 1902 såldes sockerbruket till det bolag som 
några år senare blev Svenska Sockerfabrikernas 
Aktiebolag (SSA). Från mitten av 1930-talet var 
SSA den enda aktören inom sockertillverkningen i 
Sverige. 

Arbetet på bruket kunde under 1900-talets första 
hälft ofta vara tungt med lossning och packning i 

ofta bullriga och kalla, eller ibland väldigt varma, 
lokaler. Det fanns också många olika slags hantverk 
kopplat till brukets verksamhet, bl.a. smedja, sadel-
makeri och snickeri. 

Sockerbruket var en stor arbetsgivare och det fanns 
många människor i rörelse i och kring bruket, inte 
minst under betkampanjen. Under kampanjen köade 
bettransporterna på landsvägarna och en stor mängd 
kampanjearbetare hade tillfälligt boende i byn. 

Under 1900-talets senare hälft gjorde den tekniska 
utvecklingen att antalet anställda minskade trots att 
fabrikens kapacitet ökade. På 1950-talet påbörjades 
en rationalisering som innebar att över hälften av 
sockerbruken försvann, Köpingebro sockerbruk 
berördes dock inte. Under 1960-talet och framåt 
gjordes fortsatta investeringar i bruket, fabriken 
trimmades och optimerades och ekonomin var god.

Lastbilarna rullar in med betor för 
vägning vid betvågen,1950-talet. 
Källa: Ystadiana 2010.

Betlossningspersonal från omkring 1905. 
Källa: Stora Köpinges historia under 
1900-talet.
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Ägoförhållandena av sockerbruket var oföränd-
rade under större delen av 1900-talet. I början på 
1990-talet övertogs Sockerbolaget av Danisco-kon-
cernen och kom därmed att tillhöra en av Europas 
största sockerkoncerner.

Under de första årtiondena med Sockerbruket 
skedde ingen rening efter verksamhetens bethante-
ring. Föroreningar och slam släpptes direkt i Ny-
broån, ofta med  skdöd som följd. Efter ett antal 
årtionden vidtogs dock åtgärder. Medvetenheten 
kring miljöfrågor hade ökat och det byggdes dam-
mar och genomfördes noggranna kontroller i egna 
laboratorier i bruket. 
Numera  nns bara Örtofta sockerfabrik och Arlöv 
sockerraf  naderi kvar i Sverige. Sockertillverknin-
gen i Köpingebro upphörde 2006 och verksam-

Lokstallet med sina karaktäristiska skorstenar.           Välbevarad interiör i lokstallet med portar och fönster.

Detalj från den nuvarande Fibrexbyggnaden.          Industrimiljön sett från dammarna öster om Nybroån.

heten lades ner. Kommunen har förvärvat det före 
detta sockerbruksområdet och planerar nu för 
framtida markanvändning. 

Några enklare industribyggander och rester av 
anläggningen utan större kulturhistoriska värden 
har rivits. I samband med nedläggningen av socker-
bruket revs även kalkugnen ner och idag saknas 
därmed ett landmärke för Köpingebro. Flera bygg-
nader ligger dock kvar och påminner om den verk-
samhet som tidigare fanns här.

Idag  nns en verksamhet kvar inom området, 
Fibrex, som tillverkar specialkost av en biprodukt 
som tas tillvara vid betförädlingen.
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Bebyggelsen
Samhället växte upp kring den gamla vägen mellan 
Nybro och Stora Köpinge, Nybrovägen. Bebyggel-
sen som vi ser idag är relativt ung, från 1800-
talets slut och framåt. 

Till den äldre bebyggelsen i Köpingebro hör arbet-
arebostäder, egnahem och villor för sockerbrukets 
tjänstemän som ur ett kulturhistorikt perspektiv är 
intressanta att bevara.

1985 togs det fram ett bevarandeprogram för byarna 
i Ystads kommun i vilket Köpingebro ingår. 
I bevarandeprogrammet redovisas karta med gräns 
för värdefull miljö enligt §8 i dåvarande bygg nads-
stadgan. Området omfattar bruksparken, stations-
området, Nybrovägen söderut och Storgatan österut 
mot Nybroån, se karta. Speciellt värdefulla byggnad-
er, ett 25-tal byggnader är beskrivna och markerade 
på kartan. 

Köpinge mölla och Barevads mölla har också ett högt 
kulturhistoriskt värde med väl bibehållna närmiljöer.

Från 1900-talets andra hälft dominerar enbostads-
husen i form av fristående villor och gruppbyggda 
småhus. Med undantag av en av bruksvillorna i 

Bruksparken som inretts med lägenheter samt ett 
fåtal mindre  erfamiljshus söder om järnvägen  nns 
inga andra  erbostadshus.
Karta över karaktärsskapande byggnader

Gräns för bevarandeprogram

Speciellt värdefulla byggnader från bevarandeprogram

Stationsvägen österut.

Nybrovägen norrut.

Nybrovägen/ Stationsvägen vid GeMa-livs centralt i byn.

Stationshuset från 1898.

Övriga karaktärsskapande byggnader
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Vigs Ängar.

Befolkning, service mm
Byborna/demografi 
Köpingebro hade i slutet av 2009 1134 invånare. På 
tidigt 1960- tal hade orten omkring 660 invånare. 
Orten växte sedan och hade 759 invånare år 1975. 
Befolkningsnivån ökade sedan i en snabb takt och 
låg år 1990 på 1038 personer, sedan dess har orten 
haft en låg men stabil befolkningsökning. 

2009 var 24 % av ortens befolkning mellan 0-15 år 
vilket gör att orten är ung i förhållande till genom-
snittet för riket och framför allt för kommunen där 
motsvarande andel är 16 %. Personer som är över 
65 utgjorde 2009 15 % av ortens invånare, vilket är 
lägre än genomsnittet för riket och kommunen. På 
orten bor främst barnfamiljer och den största delen 
av de nyin  yttade tillhör också denna grupp. 

Service
Köpingebro har, tack vare Sockerbrukets etablering, 
varit en självförsörjande ort och serviceutbudet får 
anses vara stort trots närheten till Ystad och andra 
större orter. Från blomstrande tider för handel och 
service under förra seklet med bl.a.  era konditorier 
och en egen brandkår är servicen i byn fortfarande 
väl utbyggd. Det  nns både skola, förskolor, livs-
medelsaffär, frisersalonger, pizzeria, vårdcentral och 
idrottsanläggning på orten. Den centralt belägna 
livsmedelsbutiken har ett utbud med bl a charkuteri-
varor som lockar långväga kunder. Under en tid 
hade Köpingebro både biograf  och Folkets park, 
något som dock är nedlagt idag. 

Vigs Ängar är ett äldreboende med antroposo  sk 
inriktning som invigdes 1995 och drivs på entre-
prenad av äldreboendet Vigs Ängar AB på uppdrag 

av Ystads kommun. Här  nns 32 enskilda bostäder 
där de boende har tillgång till vård, gemensamhets-
lokaler och restaurang. Vid Stationsvägen ligger 
vårdenheten Novakliniken och på Bagerivägen  nns 
det barnavårdscentral. 

Skola och förskola
Köpingebro skola är en grundskola, med under-
visning från förskoleklass till och med årskurs sex. 
Skolan ligger norr om järnvägen och här går runt 
250 barn varav cirka hälften kommer med skolskjuts 
från den omkringliggande landsbygden. På skolan 
 nns även ett bibliotek som är öppet för allmän-

heten två gånger i veckan. Det  nns ett fritidshem 
beläget i skolans lokaler för barn i åldrarna 6-7 år. 
Gymnastiksalen är en mötesplats som används  itigt 
av föreningar i och kring byn.

Karta befi ntlig service, skolor, idrott mm
1  Ge-Ma Livs
2  Tågstation
3  Distriktssköterska/ Novakliniken
4  Förskola
5  Fritidsgård
6  Skola
7  Pizzeria, frisör, fastighetsbolag
8  Idrottsplats
9  Vigs ängar
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För de äldre barnen, 8-12 år,  nns ett fritidshem 200 
meter från skolan. En dag i veckan har möteplats 
för unga i Köpingebro öppet i den gamla biografen, 
målgruppen är barn i årskurs 4-6. 

Det  nns två förskolor på orten. En av förskolorna 
är kommunal (Parkens förskola) och en är enskild 
(Lilla jag). 

Bruksparken
Bruksparken ligger centralt placerad strax norr 
om stationsområdet. De storvuxna träden skapar 
tillsammans med de karaktärsfulla bruksvillorna en 
vacker parkmiljö som är en stor tillgång i byn.

Tornvillan har fram till nyligen inrymt en förskola 
och centrala villan inrymmer del av skolans fritids-
verksamhet. Parken är en uppskattad utemiljö bland 
barnen, här  nns bland annat en lekplats.

Lekplatsen i Bruksparken.

Tornvillan,  från slutet av 1800-talet, ursprungligen bostad för 
kamrer och disponent.

Entré till Centrala villan som liksom övriga bruksvillor är byggd 
med fi na tegeldetaljer.
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Köpingebro IF är kända för sin fl ick- och damfotboll. 
Foto: Thomas Persson, Ystadiana 2010.

Äldre foto med Folkets Park (inom nuvarande Fredriksberg). 
Källa: Ystadiana 2010.

Föreningar
I och kring Köpingebro  nns en lång tradition av 
föreningsliv. Utöver de politiskt fackliga förening-
arna knutna till bl.a. sockerbruket har det funnits 
många olika föreningar såsom Röda korset, skytte-
förening, bordtennisklubb och förening för hus-
morsgymnastik. 

Köpingebro Idrottsförening startades redan 1927 
och är idag en mycket aktivt förening. Den nu-
varande idrottsplatsen invigdes 1945 efter stora 
frivilliga arbetsinsatser. Fotbollen har alltid ut-
gjort ryggraden i föreningen men den har också 
haft framgångar inom bl.a. handboll och friidrott. 
Idrottsplatsen är för många en mötesplats i byn och 
föreningen arrangerar bl.a. ett stort antal cuper för 
ungdomar och damer. 

Byalaget i Köpingebro är aktivt med ett tiotal per-
soner i styrelsen. Byalaget håller i Köpingebrodagen 
som arrangeras årligen. Det  nns en pensionärs-
förening som anordnar olika aktiviteter för den äldre 

Karta natur, jordbruksmark och rekreation

Entrégrind till Kamerala villan söder om järnvägen, formgiven i 
smide med emblemet för brukets ägare, SSA.

befolkningen. Det  nns även en frivilligbrandkår på 
orten. Scouterna är också aktiva i Köpingebro, deras 
scoutstuga ligger i Nybrostrand. 

Trädbevuxen yta

Fritt växande gröning

Gräsmatta

Åker

Lekplats

Fotbollsplan
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Rekreation
Fredriksberg är ett av två övningsfält i Ystads kom-
mun som ingår i Revingeheds garnison och som 
bland annat utnyttjats av Södra skånska regementet 
(P7). Fredriksbergsområdets övningsfält är ca 249 
ha stort. Området består till mesta del av småbruten 
terräng med cirka en tredjedel skogsmark medan 
resten är öppen mark för bete och slåtter. Inom 
området  nns höga naturvärden, läs mer under 
rubriken naturmiljövård. Området köptes i början 
av 1970-talet för P7:s (Södra skånska regementet) 
militära övningar. Under åren 1982-1997 utnyttjade 
skånska luftvärnskåren (Lv4) området tills denna 
lades ned 1997 och P7 återtog förvaltningen av om-
rådet. I Garnisonsplan för Revingehed 2003 föreslås 
Fredriksbergsområdet avvecklas som militärområde. 
I Ystads Översiktsplan från 2005 föreslås Fredriks-
bergsområdet som fritids- och rekreationsområde.

Mark och vatten
Mark 
Berggrunden inom planområdet består av kalk-
sten och sandsten, precis som den största delen av 
Ystads kommun. Jordarten består till huvuddelen av 
lätta jordar (omfattar jordar med grov mo, sand och 
grus samt isälvsavlagringar). Sockerbruksområdet 
har delvis grävts ut och fyllts ut . Åkermarken/jord-
bruksmarken är av klass 7 och 8. 

Planområdet ligger inte, enligt ÖP 2005, inom 
högriskområde för radon. Norr om Köpingebro 
ligger dock ett område med höga halter av radon i 
marken. Radonmätning bör genomföras i samband 
med projektering, då radon kan variera kraftigt. 

Vatten
Nybroån

Genom planområdet rinner Nybroån som är en 
lugn å till största del omgiven av jordbrukslandskap. 
Ungefär två femtedelar av ån är omgrävd. 

Under 2009 biotopkarterades och el  skades Ny-
broån. Resultatet har sammanställts i Länsstyrelsens 
Fiskevårdsplan för Nybroån 2009. 13  sk- och kräft-
arter har påträffats genom prov  sken från 1974 

till 2009 men den absolut vanligaste arten är 
öring. Prov  ske har bland annat utförts söder om 
Köpingebro vid vilket 10 arter har påträffats. Bland 
dessa kan nämnas ål, elritsa och stensimpa men även 
här har öring varit den klart vanligaste arten.  

Ystadortens Fiskevårds & Sport  skeförening, bildad 
1949, har arbetat hårt för att återställa Nybroån från 
den negativa påverkan som orsakats genom föro-
reningar från omkringliggande fabriker, däribland 
Köpingebro sockerbruk. Arbetet har bland annat 
medfört att havsöringen, som under en tid inte hade 
någon regelbunden reproduktion och var nästintill 

Nybroån meandrar sig fram. 

Skogmiljön inom Fredriksberg.
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helt utslagen i ån, började reproduceras igen. Arbete 
har också pågått med att åtgärda vandringshinder 
för  skarna kring möllorna längs med ån och 1998 
åtgärdades vandringshindret vid Köpingemölla, norr 
om sockerbruket i Köpingebro, då den äldre laxtrap-
pan ersattes av en naturlig forssträcka. Läs mer om 
ån under avsnitten miljökvalitetsnormer, riksintresse 
naturvård och naturmiljövård.

Nybroån har också en viktig funktion i ett regionalt 
sammanhang. Ån ska kunna fungera som ett stråk 
för såväl friluftsliv som ekologi men är idag, enligt 
Regions Skåne, utpekat som en bristande länk i den 
regionala grönstrukturen.

Dammarna

Under de första årtiondena med Sockerbruket 
skedde ingen rening efter verksamhetens bethante-
ring med följden att föroreningar och slam släpptes 
direkt i Nybroån. Efter ett antal årtionden byggdes 
dock reningsdammar i anslutning till brukets östra 
del. 

Befi ntliga dikningsföretag i Köpingebro visas med tjockare blå 
linje (ur Länsstyrelsens miljöatlas).

Tabell 1. Status och miljökvalitetsnorm för Nybroån sträckan som passerar Köpingebro.

Avrinningsområde och dikningsföretag

Planområdet ligger inom Nybroåns avrinningsom-
råde, som är sydkustens största vattendrag och 
mynnar ut i Östersjön. Söder om järnvägen omfat-
tas Nybroån av dikningsföretag längs hela sträckan 
genom Köpingebro. Ett kulverterat dikningsföretag 
går dessutom genom samhället i väst-östlig riktning, 
se karta. Nybroån har höga naturvärden och är 
utpekad som nationellt värdefull med avseende på 
 ske (havsöring).

Den delen av Nybroån som rinner genom Köpinge-
bro ingår i vattenförekomsten ”Herrestadsbäcken-
Örupsån”. Status och miljökvalitetsnormer redovi-
sas i tabell 1. Vattenförekomsten bedöms ha måttlig 
ekologisk status och god kemisk status (exklusive 
kvicksilver). Miljökvalitetsnormen är God ekologisk 
status 2027 och God kemisk ytvattenstatus 2015.



Nybroån med utsikt över jordbrukslandskapet.
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Den huvudsakliga orsaken till att Nybroån inte har 
god ekologisk status idag beror till största delen på 
övergödning, men även fysisk påverkan, dvs. negativ 
påverkan på vattendragets naturliga  öde och form, 
är ett stort problem. Det  nns även problem med 
miljögifter. Miljöproblemen sammanfattas i tabell 2.

Tabell 2. Miljöproblem i Nybroån - vattenförekomst ”Herrestadsbäcken-Örupsån”

Teknisk försörjning
Vatten, spillvatten, dagvatten
Köpingebro är försett med kommunalt vatten och 
ligger inom kommunens verksamhetsområde för 
spillvatten. Kommunen har även verksamhetsom-
råde för dagvatten i Köpingebro. Enligt den policy 
som Ystads kommun har vad gäller dagvattenhante-
ring ska dagvatten i första hand tas om hand lokalt 
(LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten). 
Det innebär att dagvatten hanteras inom respek-
tive tomt genom att det avleds till någon form av 
perkolationsmagasin eller att vattnet bara släpps ut 
över tomten och sugs upp av omgivande gräsytor. 
Be  ntlig bebyggelse i Köpingebro har till största del 
LOD lösningar men vissa delar av byn avvattnas till 
det kommunala dagvattenätet.

El, fi ber/internet, tele, uppvärmning 

Inom Ystads kommun  nns det två elnätsägare, 
Ystad Energi AB och E.ON. I Köpingebro är det 
E.ON som är elnätsägare. Det kommunala bolaget 
Ystad Energi har sedan  era år byggt ut ett  berop-
tiskt stomnät i hela kommunen, som det är möjligt 
att ansluta sig till. Fjärrvärme  nns inom orten och 
byggs ut kontinureligt.
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Trafi k
Gång- och cykeltrafi k
Gång- och cykelnätet inom Köpingebro är relativt 
välutvecklat med asfalterade cykelstigar mellan och 
längs med delar av bebyggelsen. Längs med hela 
Nybrovägen går en separerad gång- och cykelväg 
hela vägen ner till väg 9 och Nybrostrand. Dess-
utom är många av lokalgatorna utformade så att 
bilarna kan samsas med cyklister och fotgängare.

Cykelförbindelserna är även goda till Ystad i 
och med både den separerade cykelvägen längs 
Österleden (väg 9) mellan Nybrostrand och 
Ystad samt det så kallade Stridsvagnsspåret som går 
parallellt med järnvägen, genom Sandskogen, in till 
Ystad.

Skolan samt en av förskolorna ligger norr om tåg-
stationen vilket innebär att spåren korsas av många 
barn. Cirka hälften av alla skolbarn kommer dit 
med skolskjuts från Nybrostrand och den omkring-
liggande landsbygden. 

Kollektivtrafi k
Pågatåg nummer 6 mellan Höör/Helsingborg-
Simrishamn tra  kerar Köpingebro station en gång 
i timmen större delen av dygnet. Västerut tar det 5 
minuter till Ystad och till Malmö drygt en timme. 
Österut tar det 8 minuter till Tomelilla och 35 mi-
nuter till Simrishamn. Järnvägen är mycket positiv 
för orten och innebär många möjligheter, samtidigt 
utgör den en barriär då skolan, fritidshemmet och 
en förskola ligger norr om spåren.

Ifrån hållplatsen Nybro campingplatsen i Nybrostrand, 
söder om Köpingebro, går buss 570 mellan Ystad 
och Simrishamn. Att resa till Simrishamn med buss 
tar drygt 50 minuter och bussen går 1-2 gånger i 
timmen. Väster om Köpingebro går SkåneExpres-
sen 4 från Ystad via Stora Herrestad till Kristianstad 
en gång i timman på vardagar, en resa på knappt 1,5 
timmar. Från Ystad via Stora Herrestad går även 
buss 337 till Tomelilla och vidare till Sjöbo vilket 
även det tar ca 1,5 timmar. Bussen går två turer på 
morgonen från Sjöbo och två turer på eftermidda-
gen tillbaka från Ystad till Sjöbo.

Befi ntligt cykelnät i Köpingebro.

KÖPINGEBRO

NYBROSTRAND

YSTAD

STORA 
HERRESTAD

Plankorsning

Cykelstråk, grus

Cykelstråk
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Köpingebro ligger även nära väg 19 som går mellan
Ystad och Kristianstad och väg 9 som går längs 
kusten mellan Trelleborg och Brösarp. Närheten till 
detta övergripande vägnät innebär goda kopplingar 
till andra delar av länet. Det övergripande nätet illus-
treras i bilden på nästa sida. 
En förändring i vägnätet som ligger utanför den 
fördjupade översiktplanen för Köpingebro, men 
som påverkar dess förutsättningar är den nya vägen
förbi Stora Herrestad som Tra  kverket planerar 
med byggstart 2015.

Köpingebrovägen/Nybrovägen är huvudgatan och 
därmed även den mest tra  kerade vägen genom 
samhället som kopplar till väg 9 och vidare mot 
Nybrostrand söder om Köpingebro. Sockerbruks-
vägen, förlängningen av Nybrovägen norrut mot 
Stora Herrestad, stängdes av för persontra  k när 
sockerbruket fortfarande växte. Bilister får därför 
istället ta sig norrut via Stationsvägen och vidare på 
Fallenbjärsvägen som även fungerar som en ringväg 
runt Köpingebro. Nu när bruket stängts  nns en 
förhoppning på orten om att Sockerbruksvägen 
återigen kan öppnas för personbilstra  k. 

Befi ntligt kollektivtrafi knät.

Biltrafi k
Köpingebro ligger cirka en mil nordost om Ystad 
vilket innebär en restid på cirka 10 minuter med bil. 
Österut ligger Simrishamn cirka 35 minuter bort
och västerut ligger Malmö enbart en timme bort 
med bil på grund av E65:s gena koppling till Ystad. 

KÖPINGEBRO

NYBROSTRAND

YSTAD

STORA 
HERRESTAD

Järnväg

Buss

Busshållplats

Järnvägsstation

Buss mot Sjöbo/Kristianstad

Tåg mot Simrishamn

Tåg mot Malmö-Höör/Helsingborg

Buss mot Simrishamn

Befi ntliga trafi kfl öden.

t 

7900(11) 7%

5400(11) 13%

320(04) 6%

570(04) 21%

1900(03) 4%

590(89) 7%
120(03) 4%

940(04) 14%

Bil

Plankorsning

(xx)

Andel tung trafik

Årtal

xx %
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S G

G
G V

G

G

A

V

G G

Olyckstyp Antal

S Motorfordon singel 1

A Motorfordon avsväng 1

G Fotgängare singel 5

G Cykel singel 2

V Övriga (varia) 2

Totalt 11

Inträff ade olyckor på orten under femårsperioden 2007-2011.

Befi ntligt biltrafi knät, översiktligt.

Det lokala vägnätet är välplanerat med smala krökta 
gator vilket håller hastigheterna nere på ett naturligt 
sätt. Inom Köpingebros tätort är den skyltade has-
tigheten 50 km/h med undantag för Fredriksbergs-
vägen, utanför skolan, där hastighetsbegränsningen 
är 30 km/h på vardagar mellan 07.00-17.00. 

Dagens tra  k  öden har hämtats från Tra  kverkets 
tra  k  ödeskartor, se bilder. Tra  k  ödena på väg 
9 är från 2011, resterande siffror är från 2004 eller 
tidigare. Tittar man bakåt i tiden är det tydligt att 
tra  ken inte har ökat påtagligt varför tra  k  ödena i 
princip bör stämma med dagens tra  k  öden. 

Olycksstatistik
Enligt olycksdatabasen STRADA har det under 
femårsperioden 2007-01-01 - 2011-12-31totalt skett 
11 personskadeolyckor i Köpingebro,
se bilden till höger. Alla olyckor var singelolyckor 
som resulterade i lindriga skador. I de två olyckorna 
med olyckstyp ”övriga” var en cyklist och en mope-
dist inblandade. Detta visar att tra  ksäkerheten 
inom Köpingebro kan betraktas som god. Majori-
teten av olyckorna var fotgängarolyckor varav tre 
uppgav att de halkade på is  äck.
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Riksintresse för kustzonen, MB 4 kap. Karta: Ystads kommun.

Riksinstresse för naturvård, “N75 Sjöbo Ora - Fyledalen - Ny-
broån”. Karta: Ystads kommun.

Riksinstresse för kulturmiljövård,  “MK 166 Högestad - St Köpinge 
mm”.  Karta: Ystads kommun.

Riksintressen 
Att ett område är av riksintresse innebär att det 
bedöms ha så höga värden att det är av vikt för hela 
landet. I planeringen ska därför dessa värden ges 
företräde framför motstående intressen, förutsatt att 
inte även dessa är av riksintresse. 

Bestämmelserna om riksintressen  nns i miljö-
balken. Det  nns dels riksintressen som pekats ut 
direkt i lagen och som alltså har beslutats av riks-
dagen, dels  nns det sådana riksintressen som i 
lagen bara anges som vissa ändamål som gör att ett 
område kan vara av riksintresse (t.ex. natur- eller 
kulturvård). De geogra  ska områdena pekas sedan 
ut i dialog, där olika företrädare för stat och kom-
mun deltar.  Kommunens översiktsplanering är en 
viktig del i avgränsningen av riksintressena.

Att ett område är redovisat som riksintresse inne-
bär inte ett ovillkorligt skydd utan det är först i en 
juridiskt bindande plan eller i en tillståndsprövning 
som frågan om dess användning slutligen avgörs. 

Köpingebro berörs både av riksintressen som pekats 
ut direkt i lagstiftningen, men även av sådana som 
kommit fram genom dialog mellan stat och kommun. 

Riksintresse för kustområdet 
Köpingebro berörs av riksintresse för kustområdet. 
Hela den skånska kusten utgör ett riksintresse enligt 
4 kapitlet i miljöbalken för sina samlade natur- och 
kulturvärden. Syftet med riksintresset är att säker-
ställa att dessa intressen  nns kvar, samtidigt som 
en långsiktig uthållig utveckling av kustzonen ska 
möjliggöras. Riksintresset utgör inte hinder för ut-
veckling av be  ntliga tätorter. Fritidsbebyggelse får 
endast komma till stånd i form av kompletteringar 
till be  ntlig bebyggelse om det inte  nns särskilda 
skäl, t.ex. fritidshusbebyggelse som tillgodoser det 
rörliga friluftslivets behov.

Länsstyrelsen och Region Skåne har tillsammans 
utrett den skånska kustens värden, hot och möj-
ligheter (Skånes kustområden – ett nationallands-
kap, år 2001). Det samlade värdet för sydostkusten 
beskrivs i denna rapport så här:
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Riksinstresse för järnväg, (Ystad) - Simrishamn. 
Karta: Ystads kommun.

Kuststräckan har ett storslaget åslandskap, sanddyner och 
omfattande betesmarker med rik biologisk mångfald. De kul-
turhistoriska spåren är många och varierande med bl.a. Ale 
stenars imponerande skeppssättning,  skelägen, ett enhetligt 
skifteslandskap, betesmarker med lång hävdkontinuitet 
och stora skyddsplanteringar med tall. Området är mycket 
attraktivt för friluftsliv och turism och här  nns mycket 
populära badstränder.

I kustområdet mellan Ystad och Simrishamn pekas 
ett antal värdekärnor i kustområdet ut, en av dessa 
värdekärnor är Nybroån. Nybroåns värde beskrivs 
närmre i riksintresse för naturvård och frilufts-
liv, länsstyrelsens naturvårdsprogram samt läns-
styrelsens kulturmiljöprogram.

Vad gäller framtida exploatering inom riksintresse 
kustzon anges i rapporten Skånes kustområden att 
när ny bebyggelse etableras är det att föredra en 
etablering inåt land.

Riksintresse för naturvård (N75)
Området ”N75 Sjöbo Ora – Fyledalen – Nybroån med 
bi  öden” är utpekat som riksintresse för naturvården. 
Viktiga naturområden ska så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur-
miljön. Riksintresset omfattar ett större område som 
även sträcker sig in i Sjöbo och Tomelilla kommu-
ner. Riksintresset täcker inte hela planområdet utan 
sträcker sig längs med Nybroån i de östra delarna av 
orten.

Området omfattar delområden, bland annat Fyle-
dalen som är en naturskön och geovetenskapligt in-
tressant dal, karaktäriserad av branta sluttningszoner 
med en platt botten där Fyleån  yter fram. Natur-
betesmarker i Baldringe socken med ålderdomlig 
prägel samt Högestads mosse som till största delen 
består av fuktängar och kärr samt mindre inspräng-
da torra små kullar. Riksintressets värdekärnor är 
belägna norr om Köpingebro. I beskrivningen av 
riksintresset anges för Nybroån att det i ån upp-
ströms Örupsån  nns en god stam av havsöring. 
I ån förekommer även stensimpa. Läs mer om ån 
under rubriken naturmiljövård. 

Riksintresse för kulturmiljövård
Området ”MK 166 Högestad – St. Köpinge mm” har pe-
kats ut som riksintresse för kulturmiljövård. Det är 
enbart en liten del av planområdets norra delar som 

ligger inom riksintresset. Riksintressets värdekärnor 
är kopplade till området kring Högestads slott och 
kyrka, Stora Köpinges medeltida kyrka samt de för 
en kyrkby karaktäristiska bebyggelseinslagen. 

Riksintresse för järnväg
Järnvägen genom Köpingebro, ”(Ystad) – 
Simrishamn” är utpekad som riksintresse. Banan 
är en viktig regional persontågsförbindelse, i Ys-
tad kopplar den samman med Ystadbanan. Banan 
”(Svågertorp) – Ystad” ingår i det av EU utpekade 
TEN-nätet.

Riksinstresse för totalförsvaret, bullerinfl uensområde samt behov 
av hinderfrihet Karta: Försvarsmakten.
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Skåne som gränsprovins.

I Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun från 1985 
lyfts främst två aspekter fram som viktiga för ortens 
historia och karaktär. Dels den tidiga bosättningen 
som kan spåras till bronsåldern, dels järnvägs- och 
sockerbrukssamhället som växte fram från den 
senare delen av 1800-talet. Av samhället från brons-
åldern  nns idag ett  ertal fornlämningar men det 
är byggnaderna från Sockerbruket som är fokus för 
bevarandeprogrammet.

Bland de bostäder som anses bevarandevärda nämns 
arbetarbostäder, egnahem och villor för tjänstemän-
nen vid sockerbruket. Val av volym, form och mate-
rial för byggnaderna påpekas som viktigt vid föränd-
ring. Ett större område som sträcker sig genom 
industriområdets södra delar över järnvägen och 
ringar in delar av bebyggelsen öster och söder om 
järnvägen utpekas som område med värdefull miljö. 
Se vidare karta, sid 16. Den stora byggnaden i norra 
delen av industriområdet är markerad som speciellt 
värdefull byggnad. Planer på en utbyggnad av sam-
hället nämns även det i Bevarandeprogrammet. 

Fornlämningar
Inom Köpingebro  nns många fornlämningar. 
Fasta fornlämningar  nns i  era delar av tätortens 
bebyggelsegräns bland annat i norr, väster om in-
dustriområdet och i söder mellan skogsområdet och 
den sydvästra bebyggelsen. Övrig kulturhistorisk 
lämning  nns främst i norr och söder. 

Riksintresse för totalförsvaret 
Områden som är av riksintresse för totalförsvarets 
anläggningar ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläg-
gningarna. En mycket liten del i planområdets östra 
gräns påverkas av riksintresse för totalförsvaret, det 
gäller försvarets bullerin  uensområde.

Beslut har tagits om att avveckla övningsområdet 
vid Fredriksberg.

Övriga hänsyns- och skydds-
områden
Kulturmiljövård 
I Köpingebro  nns det skyddsvärd kulturmiljö. 
Dessa  nns omnämnda i länsstyrelsen i Skåne läns 
kulturmiljöprogram för Skåne, samt i bevarandepro-
gram för byar i Ystads kommun. 

I länsstyrelsens kulturmiljöprogram pekas både 
områden och kulturmiljöstråk ut. Stora delar av 
Köpingebro ryms inom området Högestad – Ö. 
Ingelstad. Ända sedan stenåldern har området varit 
en central odlingsbygd. Spår från den här tiden syns 
framförallt genom fornlämningarna, medeltidskyr-
korna och sätesgårdarna. I motiv för bevarande 
nämns bland annat att området är ett utpräglat 
storgodslandskap uppkommet redan under medel-
tiden, men huvuddragen är från 1800-talets agrara 
omvandlingar där förhållandet huvudgård – utgård 
är tydlig. Det nämns även att Köpingebro är ett bra 
exempel på järnvägs- och brukssamhälle etablerat 
under slutet av 1800-talet samt att även de agrara 
industrimiljöerna, däribland Köpingemöllan och 
Barevadsmölla, har ett högt kulturhistoriskt värde.

I kulturmiljöprogrammet pekas även kultur-
miljöstråket Ystad – Eslöv järnväg ut. Banan 
byggdes på 1860-talet. Vid stationerna bildades 
små samhällen och vid  era av dessa uppstod en 
jordbruksanknuten industri, där sockerbruket i 
Köpingebro var en av de största. 

De södra delarna av planområdet berörs av kultur-
miljöstråket Skånelinjen (även kallat Per-Albinlin-
jen). Skånelinjen började byggas år 1939 för att 
fungera som befästningslinje längs den södra kusten. 
Försvarslinjen är en unik företeelse som tydligt visar Fornlämningar. Karta: Ystads kommun.
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Naturmiljövård 
I Länsstyrelsens naturvårdsprogram ingår områ-
det ”Nybroåns dalgång och kustområdet mellan  
sandskogen och Nybrostrand” och delområdet 
”Fredriksberg”. Nybroån är dessutom utpekat som 
ett särskilt värdefullt vattendrag. Ån har stor bety-
delse för uppvandrande och lekande havsöring, för 
fritids  sket och värdet för rekreation och friluftsliv 
är högt. 

Områdena beskrivs även närmre i kommunens 
naturvårdsprogram. Från den norra delen av 
Köpingebro ner till Barevadsmölla följer en smal 
lövbård med Salix-arter, al mm tillsammans med 
högvuxen örtvegetation längs ån. Efter Barevads 
mölla slingrar sig ån fram genom sandområden 
bevuxna med gräsmark. Utöver havsöringen så är 
ån också lokal för den lilla  sken grönling, som i 
Sverige är begränsad till ett fåtal vattendrag.

Fredriksberg är ett naturområde söder om Köpinge-
bro, genom området meandrar Nybroån. Området 
var tidigare en stor öppen betesmark. Idag är delar 
av området fortfarande öppet, medan andra delar är 
planterade med björk och tall. Den sällsynta dvärg-
seradellan växer inom området.

I naturvårdsprogrammet ges förslag på åtgärder för 
att skydda och utveckla området. Delar av området 
föreslås i naturvårdsprogrammet att avsättas som 
kommunalt naturreservat och för att underlätta 
det rörliga friluftslivet föreslås att strövstigar som 
förbinder be  ntliga markvägar anläggs. 

Strandskydd 
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken skyddas våra stränder 
vid havet, vid insjöar och vid vattendrag genom 
strandskydd. Skyddet gäller generellt 100 m från 
strandlinjen, men ibland utökas detta område till 
300 m. Strandskydd har kommit till för att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och 
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur 
och växter. Kring Nybroån gäller strandskydd, längs 
vissa delar det generella skyddet på 100 meter och 
längs med några sträckor utökat strandskydd på 300 
meter. En översyn av utökade strandskydd pågår. 
För sträckan vid Köpingebro föreslås från Ystads 
kommun att det utökade strandskyddet utgår. 

 
Biotopskyddsområde
Biotopskyddområde (MB 7 kap. 11 §) används för 
att skydda mindre mark- eller vattenområden som 
är livsmiljö för hotade djur- och eller växtarter eller 
som annars är särskilt skyddsvärda. Alléer, källor 
med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlings-
rösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våt-
marker i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark 
samt åkerholmar omfattas av generellt biotopskydd. 
Biotoperna får inte skadas eller tas bort utan dispens 
från Länsstyrelsen.

Militärhänsyn 
Inom vissa delar av kommunen råder samrådsplikt 
för planerade byggen eller anläggningar p.g.a för-
svarets intressen, delar av planområdet ligger inom 
detta område. Inom hela kommunen råder samråds-
plikt för höga objekt.

Hälsa och säkerhet
Akuta risker på övergripande nivå
Enligt både plan- och bygglagen (PBL) och miljö-
balken (MB) ska den fysiska planeringen beakta 
risker för människors hälsa och säkerhet. Frågor 
avseende riskerna ska tas upp tidigt, i lämpligt om-
fång och i rätt ordningsföljd. För aktuell fördjupad 
översiktsplan har risker identi  erats, bedömts samt 
värderats, enligt arbetsprocessen för riskhantering. 
Nedan redogörs för aktuella risker.

De akuta risker (för människor i omgivningen) som 
identi  erats och som bedöms ha betydelse på en 
övergripande nivå är följande:

• Nordic Sugars produktion av Fibrex (kost  brer 
och djurfoder) inom fastigheten Köpingebro 
6:43 (gamla sockerbruket)

• Eventuella transporter av farligt gods på järn-
vägen

• Urspårningar (resandetåg samt eventuella gods-
tåg) Spårspring (obehöriga på spår)

• Eventuella transporter av farligt gods på väg

Nordic Sugars produktion av Fibrex

Verksamhetens mängder av brandfarlig vara har stu-
derats samt information har inhämtats av platsche-
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Urspårningar

Vid en urspårning kan omgivningen påverkas. 
Data över hur långt från spårmitt som resandetåg 
vid inträffade urspårningar har hamnat som längst 
framgår av tabell nedan. Tabellen är hämtad från 
Banverkets rapport Modell för skattning av sannolikheten 
för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen (Fredén, 
2001).

RIKTSAM:s rekommendationer avseende avstånd (30 m/70 
m/150 m). Vid avvikelse krävs analys (Riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen  (2007:06).

150 m

70 m

30 m

fen avseende tillverkningsprocessen. De mängder 
och typer av brandfarlig vara som är aktuella ger 
skyddsavstånd om maximalt 50 m (SÄIFS 2000:2). 

Eventuella transporter av farligt gods på järnvägen

I dagsläget går inga kemikalier som klassi  ceras som 
så kallat farligt gods på aktuell järnväg (Österlen-
banan). Det  nns heller inte några planer på sådana 
transporter. Tra  kverkets prognos för år 2020 anger 
0 godståg. I Sverige är dock i princip hela järnvägs-
nätet tillåtet för transport av farligt gods, vilket 
innebär att farligt gods skulle kunna bli aktuellt utan 
vidare prövning. 

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i maj/juni 2007 
en vägledning avseende värdering av risker längs 
transportleder för farligt gods, RIKTSAM, Riktlin-
jer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, (lst rap-
port 2007:6). Riktlinjerna avser främst detaljplaner.
Riktlinjerna skiljer sig åt beroende på avstånd från 
transportled samt typ av markanvändning. Nedan 
återges ett urval av riktlinjer (  erbostadshus, små-
husbebyggelse, skola och vård). 
RIKTSAM anger att:

• Handel i form av sällanköpshandel (H), Lager 
utan betydande handel (U) samt övriga tekniska 
anläggningar (E) kan normalt accepteras utan 
vidare utredning på ett avstånd av 30 m från 
transportleden. På närmare avstånd krävs en 
utredning enligt RIKTSAM.

• Småhusbebyggelse (B), kontor i ett plan (K) 
samt Handel (H) kan normalt accepteras utan 
vidare utredning på ett avstånd av 70 meter från 
transportleden. På närmare avstånd krävs en 
utredning enligt RIKTSAM.

• Flerbostadshus (B), kontor (K), vård (D) och 
skola (S) kan normalt accepteras utan vidare 
utredning på ett avstånd av 150 meter från 
transportleden. På närmare avstånd krävs en 
utredning enligt RIKTSAM.

Vid avvikelse krävs analys samt att angivna 
risknivåer understigs. Risknivån beror bland annat 
på mängden farligt gods. I dagsläget  nns ingen risk 
orsakad av transport av farligt gods. 

Tabell. Data över hur långt urspårade resandetåg har avvikit från 
spårmitt, samt viktad sannolikhet med beaktande av endast de 
kända data.

96 % av resandetågen stannar inom 5 m och mot-
svarande siffra för eventuella framtida godståg är 90 %. 

Spårspring (obehöriga på spår)

Självmord, spårspring, sabotage och underhållsar-
beten medför risk för att personer blir påkörda av 
tåg, vilket årligen resulterar i ett stort antal dödsfall 
inom det svenska järnvägsnätet.

Eventuella transporter av farligt gods på väg

Det omgivande vägnätet tillåter ej genomfartstra  k 
av farligt gods. Detta innebär inte att transport av 
farligt gods är förbjudet, utan att endast transporter 
till avsändare/mottagare är tillåtna. Inga kemikalie-
intensiva verksamheter har identi  erats. Allt tyder på 
att mängderna är små och därmed även riskerna. 

 0-1 m 1-5 m 5-15 m 15-25 m > 25 m Okänt 
Data (%) 69 16 2 2 0 12 
Viktad slh (%) 78 18 2 2 0 - 



31Fördjupad översiktsplan Köpingebro 

Övriga risker inom planområdet
Markföroreningar 

2007 utfördes en miljöteknisk markundersökning 
för sockerbruksområdet. Då undersöktes föro-
reningssituationen i jordlager och grundvatten i 
jordlagren på utomhusytor. Provtagning genom golv 
inne i byggnader genomfördes ej, inte heller under-
sökning av eventuella föroreningar i berggrunden, 
byggnader och andra installationer (som avlopps-
system). 

Naturvårdsverket har satt upp riktvärden för föro-
renad mark som är avsedda att användas i samband 
med riskbedömningar av förorenade markområden. 
I undersökningen klassi  cerades området till kate-
gorin mindre känslig markanvändning, då man 
förutsatte att området även i framtiden skulle använ-
das till industriändamål. 

Slutsatsen från undersökningen var att man med 
hänsyn till resultaten bedömde att det inte fanns 
något behov av efterbehandlingsåtgärder eller ytter-
ligare undersökningar. Detta grundade sig på, som 
nämnt ovan, att området fortsättningsvis skulle 
användas för industriändamål. 

Enligt ett förtydligande angående rapporten (Va-
Teknik & Vattenvård, 2010) ska vid exploatering av 
förorenat område för bostadsändamål riktvärdet för 
känslig markanvändning (KM) användas. En jäm-
förelse med riktvärdet för KM visar att riktvärdet 
överskrids för  ertalet ämnen inom planområdet. 
Överskridandet sker bl a inom den gamla tippen, i 
sockerbruksområdets nordöstra del. Enligt förtyd-
ligandet ska den gamla tippen fråntas från all typ av 
exploatering, möjligen kan området lämpa sig för 
parkering eller annan hårdgjord uppställningsyta. 
Inom den gamla tippen  nns risk för sättningar och 
för deponigas (explosion och hälsorisker). Vidare 
bör området öster om Nybroån, som omfattar re-
ningsdammarna, undvikas vid en exploatering. 
Ytterligare undersökningar av föroreningssitua-
tionen behöver göras.

Havsnivåhöjning

Länsstyrelsen i Skåne har identi  erat riskområden 
längs Skånes kust avseende havsnivåhöjning. 
Kartläggningen visar att området kring Nybroån, 
söder om Köpingebro, påverkas om havsnivån höjs 

3 meter (observera att höjningen har en felmarginal 
på +/- 0,5 meter). Be  ntlig bebyggelse som påver-
kas av det är Barevadsmölla. Sydöst om Köpingebro 
påverkas ett större område kring Bredasten och Öja 
mosse. Se karta nästa sida.

I Köpingebro ligger markens höjd över havet på 
3-16 meter över havet. De lägsta nivåerna, på tre 
meter över havet,  nns i de södra delarna av pla-
nområdet, söder om Nybroån. De östra delarna av 
planområdet, precis väster om Nybroån och norr 
om Persedelgången, har nivåer på 4 meter över 
havet. I Ystads kommuns tillägg till översiktsplan 
2005 – handlingsplan för förvaltning och skydd av 
kusten föreslås grundläggningsnivåer vid nybyggna-
tion. Enligt handlingsplanen behöver ingen hänsyn 
tas till översvämningsrisk om ett område ligger 5 
meter över havet. För områden som ligger 2-5 meter 
över havet, föreslås att åtgärder vidtas för skydd 
mot översvämning och eventuellt höga grundvatten-
nivåer.

En fördjupad studie utfördes sommaren 2013 av 
SWECO för att studera Nybroåns  öden på lång 
sikt. Risk för översvämning föreligger i delar av de 
områden som översiktsplanen berör. Mindre övers-
vämningar ses redan vid 10-års  öden, och vid ett 
 öde av 35 m3/s, dvs ett uppskattat 100-års  öde, 

översvämmas stora ytor, se bilder nästa sida.

Studien har även inkluderat hur påverkan blir på 
Nybroån vid havsnivåhöjning +2,5 meter. Resulta-
tet av simuleringen visar att vattennivån i havet inte 
tycks påverka översvämningsrisken vid exploater-
ingsområdet på något betydande sätt. Gränsen för 
havets dämmande effekt tycks vara den ”  sktrappa” 
som ligger knappt 500 m nedströms det undersökta 
exploateringsområdet, se bild nästa sida.
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Analys av översvämningsrisker från Nybroån vid ett 5-års fl öde.

Analys av översvämningsrisker från Nybroån vid ett 10-års fl öde.

Analys av översvämningsrisker från Nybroån vid ett 50-års fl öde.

Analys av översvämningsrisker från Nybroån vid ett uppskattat 
100-års fl öde.

Analys av översvämningsrisker från Nybroån vid ett 50-års fl öde 
och en havsnivåhöjning om +0,0 (ljusblå) respektive +2,5 meter 
(mörkblå).
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Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap. MB får regeringen meddela föreskrifter 
om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i 
övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda män-
niskors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador 
på eller olägenheter för människors hälsa eller 
miljön (miljökvalitetsnormer). 

För utomhusluft  nns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kol-
monoxid, bly, bensen, partiklar (PM 10) och ozon. 
Miljökvalitetsnormerna anger de föroreningsnivåer 
eller störningsnivåer som människor kan utsättas 
för utan fara för olägenheter av betydelse eller som 
miljön eller naturen kan belastas med utan fara för 
påtagliga olägenheter.

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt 
har beslutat om miljökvalitetsnormer för samtliga 
yt- och grundvattenförekomster i distriktet. Den 
delen av Nybroån som rinner genom Köpingebro 
ingår i vattenförekomsten ”Herrestadsbäcken-

Framtida havsnivåhöjning

Örupsån”. Vattenförekomsten har måttlig ekologisk 
status och god kemisk status.  Den huvudsakliga 
orsaken till att ekologisk status inte uppnås i Ny-
broån beror till största delen på övergödning, men 
även fysisk påverkan, dvs. negativ påverkan på 
vattendragets naturliga  öde och form, är ett stort 
problem. Det  nns även problem med miljögifter. 
Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten är god 
ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus 
2015. Nybroåns vattenråd arbetar med att ta fram 
åtgärdsprogram för ån. 
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Förslaget
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Medborgardialog 
Tidigt samråd
Som inledning på arbetet med den fördjupade över-
siktsplanen för Köpingebro bjöd Ystads kommun in 
till en tidig medborgardialog. 

Syftet med dialogen var att med en fördjupad dialog 
med invånare, näringsidkare med  er intressenter få 
en bättre grund att stå på inför framtagandet av en 
fördjupad översiktsplan än som ofta annars är fallet. 
I medborgardialogen skedde stora delar av det 
analys- och visionsarbete som ligger till grund för 
förslaget till den fördjupade översiktsplanen.

Dialogen genomfördes hösten 2011 med en se-
rie workshops där representanter för boende och 
näringsidkare, tjänstemän, politiker, byggherrar m.  . 
bjöds in att tillsammans skissa sina framtida miljöer. 
Dialoggruppen bestod av 20-25 personer som bor 
i Köpingebro, 6-8 personer som är verksamma i 
Köpingebro/regionen, kommunala tjänstemän (7-10 
personer), kommunpolitiker (4-6 personer) samt 
byggherrar (3-5 personer). Utöver dessa deltog även 
ett antal experter inom tra  k, turism, ekologi, kultur 

samt utbildning. Sammanlagt var det drygt 50 delta-
gare vid varje workshop. 

Dialog-metoden
Designdialog är en forskningsbaserad metod som 
används då man vill involvera många i ett tidigt 
skede av en bygg- eller planeringsprocess. 
Det är en strukturerad process med tydligt syfte, 
innehåll och förväntat resultat i varje steg. 
Arbetet genomförs som en serie workshops där 
olika aktiviteter för att bygga kunskap och utveckla 
idéer ingår. Här utbyter man erfarenheter, formule-
rar mål och tar fram lösningar. Deltagarna utvecklar 
idéer som arkitekterna (processledarna) mellan varje 
workshop väger samman och bearbetar till skissför-
slag som deltagarna sedan får utvärdera och utveckla 
vidare. 
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Sammanfattande visionsbild från dialogen med utveckling av stationsområdet och de centrala delarna norr om järnvägen.
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kunskapsutbyte

idéutveckling

redovisning

Bra kommunikationer

Naturen är fantastisk 

God byservice finns

Byns unika själ

Nära allt! 

Styrkor

Blandstad ska byggas!

Nytänk med bomässa och ny teknik

Natur & Rekreation – Utveckla!

Skapa mötesplatser

Utveckla kultur och turism

Utveckla skolan

Byborna är positiva till utveckling

Möjligheterna är alla

Möjligheter

Industrimarken kan försvåra

Järnväg - barriär 

Stängd Sockerbruksväg

Ont om mötesplaster

Få arbetstillfällen

Brist på bostäder

Utveckling är beroende av 
politikernas engagemang

Svagheter

Sammanfattning av workshopsarbetet
Workshop 1

Vid den första workshopen var det fokus på kun-
skapsutbyte och idéutveckling. Deltagarna  ck se en 
 lm som dokumenterade nuläget och gjorde där-

efter en individuell re  ektion i form av en SWOT-
analys: - Vilka styrkor, svagheter respektive möjligheter ser 
du med Köpingebro? Här redovisas en sammanfattning 
av de nyckelfrågor som kom fram vid SWOT-ana-

lysen:
I övning två arbetade deltagarna med att utveckla 
idéer för Köpingebro. Till stöd för gruppdiskus-
sionen används spelplaner och verktygslådor med 
bildbrickor samt frågor kring tre teman: Köpingebro - 
en samlad by, Köpingebro - en unik identitet och Köpingebro 
- en hållbar by.
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gruppdiskussion

utvärdera 
framtidsbilder

redovisning

Workshop 2

Mellan workshop 1 och 2 bearbetades grupper-
nas idéer från workshop 1 till två framtidsbilder 
för Köpingebro: Byn växer mot öster och Byn växer 
mot väster, där idéer kring skolan, verksamheter, 
rekreation och bostadsutbyggnad redovisas på olika 
sätt.

Vid workshop 2 var deltagarnas uppgift att ut-
värdera och vidareutveckla de två framtidsbilderna. 
Till stöd för gruppdiskussionen fanns frågor kring 
t.ex. i vilket alternativ Köpingebros identitet kan 
utvecklas bäst och hur och var mötesplatser kan 
utvecklas på bästa sätt?

Grupperna  ck också till uppgift att diskutera en 
lämplig etappindelning av genomförandet. Vilken del 
är viktigast att starta med vid utvecklingen av Köpingebro? 

Workshop 3

Till den sista workshopen bearbetades idéerna från 
workshop 2 till en sammanfattande gemensam vi-
sion för utveckling av Köpingebro.

Vid workshop 3 presenterades de sammanfattande 
visionsidéerna. Deltagarna  ck i uppgift att tänka 20 
år framåt i tiden och skicka ett vykort till sig själva 
från framtida Köpingebro. Vykorten hängdes upp 
och alla  ck ta del av och inspireras av varandras 
framtidsbilder! Som avslutning hölls en gruppdis-
kussion kring visionsbilderna och deltagarna får 
tycka till och ge sista kommentarer och förslag på 
vidareutveckling.

Grupperna diskuterade bland annat:  
- Vilken är den viktigaste karaktären för den centrala 
delen av Köpingebro? 
- Hur kan denna bli ett huvudtema i en framtida 
Bomässa?
- Vad kan nya och gamla byggnader innehålla och 
vilken höjd ska de nya byggnaderna ha?
- Vilken del/byggnation bör man börja med först, 
var tar man det första spadtaget?
- Vad kan man utveckla i nutid, kan t.ex. Köpinge-
bro-dagen utvecklas till ett större arrangemang?

Många var eniga om att de centrala delarna har 
högst prioritet och ser famför sig en intressant 
blandning av gammal och ny bebyggelse. De före-
slog nya användningsområden i de gamla byggnad-

erna och en upprustning av miljön. Den föreslagna 
successiva utvecklingen av skolan var väldigt positiv 
menade många. 

Det breda dialogarbetet med en representativ dia-
loggrupp har varit ett sätt att förankra utvecklings-
arbetet bland boende och verksamma i Köpinge-
bro och internt i kommunen. Det kom fram mer 
innovativa idéer och tankar om möjlig förändring än 
förväntat. Boende och verksamma ser stora föränd-
ringspotentialer i sin by. 
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14

Stationens läge mitt i byn ger goda 
förutsättningar för att resa kollektivt. 
Stora delar av den nya bebyggelsen 
ligger inom en 500 meters zon från 
stationen.

Längs den föreslagna rekreations-
slingan kan ett tema kring hälsa och 
rekreation utvecklas där idrottsplat-
sen, skogen och ån ingår och där nya 
mötesplaster kan utvecklas såsom 
temalekplats, aktivitetspark,  ske-
dammar m.m.

Från det centrala stråket vid sta-
tionen leder gång- och cykelstråk i alla 
riktningar, till Ystad, Stora Köpinge, 
Stora Herrestad och till Nybrostrand 
och havet.

Stationen mitt i byn

Gena gång- och cykelstråk

“Hälsobyn”

Sammanfattande strategibilder
Som inledning på beskrivning av förslaget för Köpingebro redovisas sex sammanfattande strategier som 
togs fram under medborgardialogen och som utvecklingsförslaget är uppbyggt kring. Fotogra  erna är tagna 
från andra sammanhang och ska främst ses som inspiration och stöd till strategibilderna. 
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I och kring Köpingebro  nns goda 
förutsättningar att utveckla värden 
för biologisk mångfald med natur- 
och djurliv, samt närodlad mat i det 
omgivande odlingslandskapet. 

Bebyggelsen är variationsrik och 
tät och innehåller såväl blandade 
funktioner som blandade typer av 
bostadsbebyggelse. Sammanlagt blir 
det en varierad bymiljö med närhet 
till odling, rekreation, natur- och 
djurliv.

Byns identitet bygger på dess his-
toriska lager, boplatsen vid ån, byn 
på Österlen, Sockerbruksbyn och 
Stationsbyn. Den kan vidareutvecklas 
på ett kulturellt hållbart sätt genom 
att ta tillvara och utveckla den regiona-
la identiteten med matkultur, nytt 
skapande och konsthantverk.  

Biologisk mångfald

Blandad, tät och grön

Kulturell hållbarhet
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Illustrationsplan

Förslaget 
Förslaget för Köpingebro bygger på att skapa en 
stark bykärna kring stationen där byns be  ntliga 
kvaliteter tillsammans med nya tillägg vävs ihop till 
en bärkraftig helhet. 

Stationsläget ska utnyttjas på bästa sätt. Med en 
koncentration av bebyggelse i bykärnan vid sta-
tionen skapas ett ökat underlag för resande. Direkt 
öster om stationen föreslås ett stationsstråk som 
knyter ihop såväl den norra och den södra sidan 
som de östra och västra delarna av byn. 

Byns utformning ska vara en miljö till för alla. 
Särskilt viktigt är utformningen av gemensamma 
miljöer kring bykärnan och längs natur- och park-
stråket, hälsoslingan. Mötesplatserna bör ges en ny 
gemensam identitet som präglas av kreativitet, öp-
penhet och framtidstro. 

Köpingebro är en by med en stark och intressant 
identitet där förutsättningar skapas för många olika 
boendekvaliteter. Genom utbyggnad ökar möjlighet-
erna för olika servicefunktioner att utvecklas, liksom 
förutsättningarna för utveckling av skolan. Ny be-
byggelse ger också ekonomiskt utrymme för att höja 
kvaliteten inom grönområden, offentliga platser och 
andra allmänna utrymmen, bl.a. det sammanbin-
dande grönstråket, hälsoslingan.

Inom sockerbruksområdet i Köpingebro  nns möj-
lighet att utveckla kulturtemat, att skapa en port till 
Österlen med försmak av det kulturutbud som  nns 
där. 
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Markanvändningskarta

Blandstad, bostäder med inslag 
av handel, service och verksam-
heter

Bostäder

Fritidsboende/camping

Idrott

Skola/ Förskola

Småverksamheter

Industri/ verksamheter

Markanvändningskartan har till syfte att samlat redovisa kommunens långsiktiga strategi för användning av 
markområdena i Köpingebro. Utformning och avgränsning studeras vidare i efterföljande detaljplanearbete. 
Områden med olika bebyggelskaraktärer redovisas på sidan 45 och beskrivs närmare på sidan 54. 

Länsstyrelsen har ett  ertal synpunkter på den fördjupade översiktsplanen, se hela Länsstyrelsens 
gransknings yttrande på sid 86. Synpunkterna berör framförallt området för fritidshus i Fredriksbergsskogen, 
campingen söder om byn, utbyggnadsområden i etapp 2 och 3 utanför gamla sockerbruksområdet på jord-
bruksmark samt bostäder längs vatten- och naturstråket.

Natur/ rekreation

Oförändrad markanvändning
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Bebyggelsekaraktärer:

Hög bebyggesle  i bykärnan

Tät bebyggelse i bykärnan

Hus i park

Hus längs vatten- och natur-
stråk

Fritidshus i skogen

Camping
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Stationsområdet i Köpingebro

Vy från väster över de centrala delarna av Köpingebro med planskilt gång- och cykelstråk i anslutning till skola och station.

Vy från öster över de centrala delarna av Köpingebro med en sekvens av nya gröna torgbildningar längs järnvägen, vilka kan rymma bl.a. 
pendlarparkering.
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Skola

Planskilt 
gc-stråk

Torg med 
pendlarparkering

Grönt torg

Nytt kultur/
centrumkvarter

Omvandling av äldre 
industribebyggelse

Nyt
t c

en
tra

lt 
st

rå
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Illustrationsplan över stationsområdet

Illustration över de centrala delarna av Köpingebro med bl.a. skola, stationsområde och pendlarparkering.
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Bebyggelse

Bostadsutveckling
Ystads kommun har i Översiktsplanen från 2005 
lagt fast målet att växa med 1 % per år. Detta är i 
linje med hur mycket kommunen växt i snitt under 
senare år. I kommunens Mark- och bostadsförsörj-
ningsprogram anges hur detta mål kan uppfyllas. 
Föreslagen exploatering i Köpingebro är i linje med 
1 % målet och den utbyggnadstakt som anges i 
Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet. 

Den fördjupade översiktsplanen föreslår en ut-
veckling av Köpingebro som i sin helhet omfattar 
knappt 600 nya bostäder för permanent boende 
samt områden för ny fritidsbebyggelse, rekreation 
och verksamhetsutveckling. Planerad utbyggnad 
i Köpingebro är drygt 200 bostäder för perioden 
t.o.m. 2025. 

Utvecklingen av Köpingebro kommer att ske över 
en lång tid. En strategi för etappvis utbyggnad av 
samhället beskrivs längre fram. Utvecklingen av 
Köpingebro får till följd att underlaget för person-
tra  k på Simrishamnsbanan förstärks, vilket på sikt 
kan ge tätare turtra  k och vara utvecklande för  er 
orter i Österlenregionen. 
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camping

Kartan visar utbyggnaden i sin helhet, 
en utveckling på drygt 30-års sikt.

Blandstad vid centrum- och stationsområdet
Utbyggnaden av Köpingebro föreslås ske norr om 
järnvägen. På så vis får centrum och stationsområ-
det en central placering mitt i byn. Idag  nns det 
redan butiker och verksamheter runtom stations- 
området och järnvägen. Genom omvandlingen av 
sockerbruksområdet till en blandstad kan även det 
be  ntliga centrumområdet stärkas. Blandstaden ska 
bidra till en mer levande bykärna som kan skapa ett 
större utbud av service men även erbjuda möjlighet 
till arbete.

Strax norr om stationen föreslås en utveckling av 
pendlarparkering, något som varit efterfrågat på 
orten och bland annat uppkommit i dialogmöte med 
invånarna. Kopplingen mellan be  ntlig bebyggelse i 
söder och skolområdet i norr föreslås göras säkrare 
genom en planskild korsning under järnvägen.

Skolans utveckling
Skolan har en strategiskt bra placering mitt i byn, i 
nära anslutning till centrum och stationen. Skolan 
har goda förutsättningar att kunna utvecklas som 
mötesplats där t ex vissa utrymmen kvällstid kan an-
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vändas som allmänna samlingslokaler. I planförslag-
et ges utrymme för skolan att växa inom- och i 
anslutning till nuvarande tomt. Skolan har möjlighet 
att utökas från en 0-6 skola till att även omfatta hög-
stadium i framtiden. 

Idrottshall och matsalsbyggnad föreslås vara kvar 
medan de enklare skolbyggnaderna i den sydvästra 
delen av tomten, som från början var menade som 
tillfälliga lokaler efterhand ersätts med permanenta 
nya skolbyggnader. De nya byggnaderna bör orien-
teras längs Fredriksbergsvägen med välkomnande 
entréer mot vägen. Inom den skyddade skolgården 
norr om byggnaderna  nns gott om plats för ute-
aktiviteter, bollplan m.m. Inom skoltomten föreslås 
även en ny förskola. Här  nns bra förutsättningar 
att anordna inlastning och angöring på ett bra sätt. I 
takt med att Köpingebro byggs ut kommer behovet 
av förskoleplatser att öka och  er förskolor kan 
komma att bli aktuella. De placeras då inom område 
för bostäder/blandstad på markanvändningskartan. 
Lokalisering som underlättar hämtning och lämn-
ing av barn “på vägen till stationen” bör prioriteras. 

Verksamhetsutveckling
Köpingebro är en ort med tradition att verksam-
heter är integrerade i bystrukturen. Så är också fallet 
idag med bl.a. Fibrex inom det tidigare sockerbruk-
sområdet och några mindre verksamheter söder 
om järnvägen. I förslaget för framtida byutveckling 
kan nya småverksamheter etableras inom och i 
anslutning till området för Fibrex verksamhet. Inom 
bykärnan föreslås också blandade funktioner där 
mindre verksamheter, handel och servicefunktioner 
kan utvecklas i de planerade bostädernas botten-
våningar och i de bevarade sockerbruksbyggnader-
na. Längs stationsstråket i bykärnan skulle eventuellt 
företagsboxar kunna placeras. Företagsboxarna kan 
vara ett forum för nätverkande företag med en  exi-
bel uthyrning i korta eller längre perioder.

Ett nytt verksamhetsområde för mer störande 
verksamheter och tillverkningsindustri föreslås öster 
om Fallenbjärsvägen utanför byn. Marken är plan-
lagd för verksamheter och är redan ianspråktagen då 
den fram till sockerbrukets nedläggning använts för 
reningsdammar. 

Inom tätorten föreslås i grova tal ca 9,5 ha tomtyta 
för verksamhetsutveckling. Detta är fördelat på ca 
7,5 ha för småverksamheter inom och i anslutning 

1500 m

1000 m

500 m

Kartan visar den föreslagna bebyggelsen och 
dess avstånd till stationen.
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till området Fibrex och ca 2 ha för mindre verksam-
heter, kontor, service, och handel inom område för 
blandstad. Öster om samhället möjliggörs ytterlig-
are tomtyta för verksamhetsetableringar, ca 8,5 ha. 
Området med Fibrex föreslås på sikt omvandlas till 
en struktur med mer småskaliga verksamheter.

Fritidsbebyggelse
Utredningsområde fritidshusbebyggelse som utgår

De största delarna av området sydväst om Köpinge-
bro som i Översiktsplan 2005 är utpekat som ett 
långsiktigt utredningsområde för fritidsbebyggelse 
bedöms inte längre vara lämpligt för det ändamålet. 
Efter att översiktsplan 2005 antogs har nya upp-
gifter kommit fram som medför att kommunen 
inte längre ser området som lämpligt att utreda för 
fritidshusbebyggelse. Ett starkt skäl är att området 
är mycket utsatt om havsnivån skulle stiga med 3 m, 
då i princip hela området skulle översvämmas om 
ingen åtgärd vidtas. Dessutom skulle en exploate-
ring av fritidsbebyggelse i det här området göra ett 
stort avtryck i landskapsbilden. 

Området öster om Östra Sandskogsvägen vid Breda-
stensvägen bör detaljplaneläggas. Området bör 
anses som fullbyggt men det  nns ett stort tryck 
på nybyggnation av bostäder och de samlade kon-
sekvenserna av en fortsatt utbyggnad bör utredas i 
en detaljplan.  

Förslag fritidsbebyggelse

I direkt anslutning till Köpingebro ligger det tidigare 
militära övningsområdet Fredriksberg, ett till stor 
del skogsbevuxet område som skulle lämpa sig väl 

för fritidsbebyggelse. Fredriksberg är ungefär av 
samma storlek som Ystad sandskog och här  nns 
förutsättningar att skapa en liknande karaktär som 
sandskogens fritidsbebyggelse. Fredriksberg ska 
även vara allmänt tillgängligt för rekreation, med 
sammanhängande obebyggda områden i de inre de-
larna och stråk som bl.a. leder vidare till hagmarken 
i sydväst.

Stora delar av fritidsbebyggelsen inom Fredriksberg 
kommer ligga inom ett ovanligt stationsnära avstånd 
för att vara just fritidsbebyggelse. Två tredjedelar av 
de nya husen ligger inom ca 1500 meter från sta-
tionen vilket kan ses som ett rimligt avstånd att för-
 ytta sig till en järnvägsstation enligt Skånetra  ken. 

För att bibehålla områdets skogskaraktär föreslås 
en gles exploatering med totalt ca 150 fritidshus. I 
det fortsatta planarbetet bör det utredas vidare hur 
inriktningen fritidsbebyggelse kan säkerställas. Detta 
skulle eventuellt kunna ske genom arrendetomter 
och genom begränsning av den enskilda byggrätten. 

Camping

Det tidigare militära övningsområdet för stridsvag-
nar strax söder om Köpingebro föreslås utvecklas 
för camping. Området ligger i direkt närhet till 
rekreation med skogområden i norr, golfbanan i 
sydväst och med en knapp kilometer till havet. Om-
rådet är till stora delar en öppen plan yta som kan 
lämpa sig för camping men det måste ske med stor 
hänsyn till områdets särart som  ora och fauna.

Befi ntlig bebyggelse
Den be  ntliga bebyggelsen är till största del plac-
erad söder om järnvägen. Den fördjupade över-
siktsplanen föreslår inga direkta förändringar för 
denna bebyggelse. En positiv utveckling vore ett 
större inslag av butiker och verksamheter i det be-
 ntliga bostadsbeståndet.

På kartan från ÖP 2005  är utredningsområde för fritidsbebyg-
gelse som nu utgår markerade (rosa linje). 
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Etapp 1
Kartan visar genomförande inom drygt 10 år, t.o.m. 2025. 
I den första etappen ingår de centrala delarna med omvandling av 
sockerbruksområdet till blandad bebyggelse med bostäder och 
småverksamheter. Skola och förskoleverksamhet ges möjlighet att 
växa inom en större skoltomt. 

En ny planskild korsning för gång- och cykeltrafi k föreslås vid 
skolan. Sockerbruksvägen öppnas för trafi k, teknisk försörjning 
med nya gator, VA mm byggs ut inom den nya bebyggelsen. 
Stationsstråket med torg, mötesplaster och pendelparkering 
utvecklas längs järnvägen. Bruksparken utökas och kompletteras 
med ny bebyggelse. Nytt verksamhetsområde kan etableras öster 
om byn.

All bebyggelse ligger inom 500 meter från järnvägsstationen. 
Idrottplatsen ges möjlighet att utökas. En första etapp av fritids-
bebyggelsen inom Fredriksberg kan påbörjas. I söder möjliggörs 
område för camping. Den första etappen rymmer drygt 200 
bostäder och ca 50 fritidshus. 

Etapp 2
Kartan visar genomförande inom drygt 20 år, t.o.m. 2035. 
I den andra etappen ingår första delen av bostadsbebyggelsen i 
väster. Framdragning av nya vägkopplingar mot Sockerbruksvägen 
och mellan Boställesvägen och Fredriksbergsvägen kopplar ihop 
den nya bebyggelsen med byn.  Det nya dagvatten- och natur-
stråket etableras i ett tidigt skede och blir en naturlig av slutning 
i byns västra gräns innan etapp tre byggs. Ett sammanhängande 
rekreationsstråk kan etableras genom byn, korta hälsoslingan.
Utveckling av grönstråk, gc-koppling och ny vägkoppling österut 
till Nybrovägen.

Kompletterande blandad bebyggelse i bykärnan och ny bostadsbe-
byggelse i den västra delen. I den södra delen av byn, vid Soldat-
vägen, samt vid den gamla “trädgårdsmästaretomten” i öster fi nns 
möjlighet för kompletterande bostadsbebyggelse. Fritidsbebyg-
gelsen inom Fredriksberg kan kompletteras med nya fritidshus med 
ett  natur- och rekreationsstråk i de inre delarna. Den andra etappen 
rymmer drygt 200 bostäder och ca 50 fritidshus.

Etapp 3

Kartan visar genomförande inom drygt 30 år, t.o.m. 2045.
I den tredje etappen färdigställs bostadsbebyggeslen i väster 
med sammankopplande bostadsgator i östvästlig riktning och 
mellan Boställesvägen och Fredriksbergsvägen.

En ny grön inramning etableras längs den västra kanten av 
byn. Denna utgör del av ett längre rekreationsstråk, den långa 
hälsoslingan, som kan utvecklas som t.ex. ridled.

I den norra delen av sockerbruksområdet ges möjlighet att kom-
plettera bostadsbebyggelsen och området för småverksamheter. 
I den östra delen, norr om Vigs ängar, kan ny bostadsbebyggelse 
etableras och fritidsbebyggelsen inom Fredriksberg komplet-
teras med nya fritidshus i den västra delen.  Nytt verksamhets-
område öster om Köpingebro kan etableras. Den tredje etappen 
rymmer knappt 200 bostäder och ca 50 fritidshus.
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Inspirationsbild - omvandling och nya tillägg inom äldre 
verksamhetsområden.

Inspirationsbild - omvandling av Gasverket i Värtan, Stockholm.

Etappvis utbyggnad
Föreslagen utveckling av Köpingebro kommer att 
ske under en lång tid. Målet är en successiv utveck-
ling av byns be  ntliga och nya kvaliteter, vilket är 
bra för att byns identitet och karaktär ska hinna med 
att bevaras och utvecklas. 

Byns utveckling föreslås ske genom en etappvis 
utbyggnad där strategin som tillämpas är inifrån och 
ut, dvs en utbyggnad som startar i byns kärna och 
där nya lager av bebyggelse successivt läggs på den 
be  ntliga bystrukturen. 

En bra början för utbyggnaden skulle kunna vara att 
anordna en mindre Bomässa i Köpingebro som blir 
ett startskott för genomförandet och ger en skjuts 
till utvecklingen av byn. 

Etappkartorna ger en bild av den föreslagna ut-
vecklingen och etapputbyggnaden av Köpingebro. 
Genomförandet för respektive etapp bedöms vara; 
etapp 1 inom drygt 10 år, etapp 2 inom drygt 20 
år och etapp 3 inom drygt 30 år. Den sista etappen 
är i detta skede mer av en framtidsutblick. Varje 
etapputbyggnad kan fungera självständigt under en 
längre tid.

I takt med att samhället byggs ut följer utbyggnad 
av kommunal service såsom nya vägar, lednings-
dragning för vatten och avlopp, samt utbyggnad av 
skola och annan service. I strategin för genomföran-
det bör rekreationsområden och gröna stråk plane-
ras in så att de kan etableras i ett tidigt skede.
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Sammanfattande visionsbild från dialogen med utveckling av sockerbruksområdet norr om järnvägen.

Flygbild över centrala delarna av Köpingebro med nuvarande bebyggelse, Bruksparken och sockerbruksområdet. Foto: Ystads kommun.

Visisonsbild som visar den östra delen av sockerbruksområdet 
där nya verksamheter inryms i bl.a. de gamla hallbyggnaderna 
och kontoret. I bakgrunden ett nytt högre bostadshuset i sams-
pel med befi ntliga höga industribyggnader. 

Väva in historien i framtiden
Omvandlingen av sockerbruket sker genom att 
man tar tillvara de karaktärskapande byggnader och 
miljöer som  nns kvar, lägger till nytt och förädlar 
till en modern bymiljö. 

Bruksvillorna i parken, lokstallet och den stora 
sockerhallen är exempel på byggnader som kan 
stå som inspiration för nya tillägg. I det fortsatta 
arbetet ingår att ge de äldre byggnaderna ett in-
tressant nytt innehåll. Verksamheter som diskuterats 
är bland annat  lminspelning i gamla sockerhallen, 
caféverksamhet i lokstallet och kontor/service i 
brukskontoret. 

Inom sockerbruksområdet i Köpingebro  nns 
möjlighet att utveckla kulturtemat, att skapa en port 
till Österlen med försmak av det kulturutbud som 
 nns där. Vid stationsstråket kan ett av kvarteren 

inrymma ett nav där regionens kultur och hantverk 
möts och visas, en Mötesplats Österlen.
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Bebyggelsekaraktärer

tät bygränd bokaler
korta fasadlängder entréer variation

privata gårdar

2

utsikt
solpaneler

tegel

plåt glasindustrikaraktär

1

2. Tät bebyggelse i bykärnan

- täta, låga kvarter, 2-4 våningar
- utveckla en modern tolkning av bygränden
- variationsrikedom, korta fasadlängder
- tegel, puts, sten
- gröna tak 
- inslag av solpaneler på fasader/ tak 
- del av bottenvåning är off entlig, bokaler
- entréer mot gränden
- privata gårdar

1. Hög bebyggelse i bykärnan

- 3-5 våningar, enstaka hus upp till 10 våningar
- nya signalbyggnader såsom tidigare höga 
   industrivolymer
- utsikt
- lyktor som syns på håll
- industrikaraktär
- tegel, plåt, glas
- solpaneler på fasader/ tak
- gröna väggar
- off entliga bottenvåningar
- blandade funktioner

På följande sidor beskrivs de bebyggelskaraktärer som föreslås inom de olika delarna av byn, se också karta 
på sidan 45. För varje bebyggelsgrupp ges övergripande ramar för framtida utformning med syfte att stärka 
respektive karaktär. Fotogra  erna är även här tagna från andra sammanhang och ska främst ses som inspira-
tion och stöd till illustrationerna. 
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tegel
sammansatta 
volymer

grön inramning 
mot gatan offentligt parkrum

3

offentligt parkstråk
privata trädgårdar

lätt karaktär

låga volymer

puts, inslag av trä4

3. Hus i park

- ny bebyggelse tar utgångspunkt i parkens bruksvillor
- tegel
- sammansatta volymer; burspråk, torn, detaljbearbetning
- mindre fl erfamiljshus i 3-4 våningar, och enbostadshus/       
parhus i 2-3 våningar
- off entligt tillgängliga parkrum
- grönt inramad park mot omgivande gator

4. Hus längs vatten- och naturstråket

- enbostadshus, låga volymer, 1-2 våningar
- lätt och ljus karaktär 
- puts, tegel  och inslag av trä
- privata trädgårdar
- inramning med häckar
- off entlig park, del av hälsoslingan
- gc-stråk längs kanterna, körbara för servicefordon
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skogskaraktär
trä

naturmaterial
lätt grundläggning

naturtomter

5

5. Fritidshus i skogen

- låga volymer, 1-2 våningar
- moderna sportstugor, lätt uttryck 
- skogskaraktär med hus i gläntor
- naturmaterial, trä
- gröna tak
- lätt grundläggning
- naturtomter
- begränsade byggrätter
- off entligt tillgänglig natur och stråk
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Grönstruktur, rekreation  och vatten

Bruksparken och stationsstråket
Bruksparkens be  ntliga kvaliteter utvecklas och 
parken utökas och kompletteras med nya träd och 
ny parkbebyggelse.

Centralt i byn utvecklas ett stråk längs stationsområ-
det. Stråket kan gärna ha ett sammanhängande golv, 
en struktur där olika slags markbeläggning, plante-
ringar, träd och dagvattenhantering kan inordna sig. 
Plats för cykelparkering och ytor för pendlarparke-
ring ska  nnas inom området, liksom platser där 
man kan slå sig ner och vila och titta på människor. 

Aktivitetsstråk - korta och långa hälsoslingan
Utöver resor inom och utanför tätorten  nns ett 
mer rekreativt behov av rörelser i form av friskvård, 
träning, avkoppling eller lek. Därför föreslås att en 
rekreationsslinga utvecklas med tema kring hälsa 
och rekreation där nya mötesplatser kan utvecklas 
såsom temalekplats, aktivitetspark,  skedammar 
mm. Ambitionen är att Köpingebro ska få ett extra 
tillgängligt utbud av träningsmöjligheter och där-
för är det viktigt att aktivitetsstråken i Köpingebro 
identi  eras som en del av tra  ksystemet redan i 
ett tidigt skede. Det är även viktigt att anläggning-
ar för spontanidrott inte bara innefattar barnens 
förutsättningar till lek och rörelse. Även vuxnas 
behov av nära, tillgängliga och användbara anlägg-
ningar och platser för spontanidrott måste beaktas
så att spontanidrotten får en mer framträdande roll 
i bylivet.

På den norra sidan av järnvägen ligger skolområdet 
med dess lekplatser, parken med bruksbyggnader 
och idrottsplatserna. Dessa är alla områden som 
föreslås utvecklas och ges utrymme att växa. På 
den södra sidan av järnvägen ligger Fredriksbergs 
skogsområde vars grusvägar används för prome-
nader och rekreation, Nybroån som föreslås göras 
mer allmänt tillgänglig och området kring dam-
marna som föreslås utvecklas för  ske, turism och 
rekreation.

Ett sammanbindande grönt stråk, en “loop”, före-
slås utvecklas som följer ån, går genom skogen, 
idrotts- platsen och längs ett lågstråk med dagvat-
ten genom den nya bebyggelsen. I stråket  nns 
utrymme att fördröja och rena dagvattnet. Höjd-
sättning, avrinning och dragning av lågstråket stu-

Tidig visionsbild som visar de kvaliteter som kan skapas längs natur- och dagvattenstråket.

Bruksparken med stora gräsytor och uppvuxna träd.
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Idrottsplats

Skog

Fiske-

dammar

Principbild som visar förslag på gröna stråk och kopplingar som kan utvecklas. Gula prickar markerar befi ntliga och möjliga nya mål-
punkter längs aktivitetsstråken. Streckad linje visar förslag på dragning av lågstråk för dagvatten som tillsammans med Nybroån skapar 
en slinga genom byn.

deras vidare i kommande planarbeten. Troligen blir 
det en brytpunkt i grönområdet söder om Boställe-
vägen, där vattnet leds österut till Nybroån respek-
tive söderut mot Fredriksbergsvägen och vidare 
mot Nybroån vid golfbanan. Innan dagvattnet når 
Nybroån är det viktigt att säkerställa att eventuella 
markföroreningar leds i separata reningssystem. 
Inom Fredriksbergsområdet  nns möjlighet att 
samla dagvatten i lågstråk i nordsydlig riktning och 
leda det till den låglänta fuktiga hagmarken i sydväst. 

I ett första skede föreslås den korta s.k. hälsoslingan 
utvecklas. För att den ska vara bekväm och trygg att 
röra sig längs bör den förses med belysning, gärna 
genom lokalt producerad sol-el. I ett senare skede 
kan också den långa hälsoslingan etableras. Den 
ligger i randgränsen av byn och kan ha en enklare 
karaktär utan belysning. Här är det möjligt att ut-

veckla en ridled som eventuellt kan utökas och om-
fatta bl a stridsvagnsspåret och vara sammankopp-
lad med regionala ridleder.

Hagmark

Gläntor

Lek

Picknick

Lek

Utegym

Kanot

Golf Havet

Från bykärnan är det inte långt till Nybrostrand och havet. 
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Flygfoto med havet i förgrunden och Köpingebrovägen/ Nybrovägen som leder norrut till Köpingebro med bykärnan i öster och skog-
sområdet kring Fredriksberg i väster. Foto: Ystads kommun.

I anslutning till stationen i byns centrala hjärta 
utvecklas ett nytt byrum/en generös planskild gång- 
och cykelkoppling under järnvägen. Denna bildar ny 
säker väg till skolan norr om järnvägen. I framtiden 
kan kopplingen även stödja utökad tågtra  k med 
perrong norr om järnvägen.

Ytterligare två stråk som föreslås utvecklas är strids-
vagnsstråket och det nya cykelstråket norrut mot 
Stora Köpinge. 

Ån
Nybroån slingrar sig fram genom jordbruksland-
skapet och inspirerar till rekreation, både för den 
som vill röra sig längs åkanten och för den som vill 
färdas med kanot eller kajak. Tillgängligheten kring 
ån kan utvecklas med stigar och röjning av buskage 
i vissa partier.

Dammarna
Området kring de tidigare reningsdammarna i nord-
ost som har ett rikt natur- och djurliv, kan utvecklas 
och göras mer tillgängligt för rekreation och besöks-
näring. Med inplantering av  sk i dammarna kan 
en mötesplats för sport  ske utvecklas, kanske med 
uthyrningsstugor för kortare övernattning.

Skogen
Skogen söder om idrottsplatsen är ett uppskattat 
strövområde. Denna bynära kvalitet ska  nnas kvar. 
I området med den föreslagna fritidsbebyggelsen 
inom Fredriksberg ska de inre delarna göras tillgän-
gliga för rekreation och stråk mot hagmarken.

Stråk mot havet
Från bykärnan i Köpingebro till havet är det bara 
cirka 3 km. Längs Nybrovägen leder ett tydligt stråk 
med en separat gång- och cykelväg till Nybrostrand.
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Trafi k och rörelsestråk
För att främja en hållbar utveckling ur alla perspek-
tiv krävs att stationsorterna utvecklas till trygga 
och levande stadsmiljöer. Därför är det viktigt att 
marken i tätorterna utnyttjas bättre. Genom att 
bygga tätt, blandat och tillgängligt i stationsorter kan 
Skånes befolkning fördubblas, utan att biltra  ken 
ökar.

Vad som är att betrakta som ett stationsnära läge 
skiljer sig en del åt beroende på vem man frågar 
och vilket tra  kslag som avses. I de riktlinjer för 
gångavstånd till hållplatser som har tagits fram, 
t.ex. TRÅD, har 400 meter fågelvägen varit gränsen 
för god standard. Enligt Skånetra  ken ökar dock 
avståndet som anses vara rimligt att för  ytta sig om 
det är en järnvägsstation istället för en busshållplats, 
då anses ett avstånd på 1500 meter vara rimligt. 
Tra  kverket menar istället att ett område inom 2-3 
km från stationen kan ses som stationsnära. Detta 
baseras på en värdering av vad som kan anses vara 
ett rimligt cykelavstånd. I bilden nedan illustreras
de geogra  ska upptagningsområdena för dessa 

avstånd som kan anses innebära ett stationsnära läge 
för gång och cykel. Vid ett avstånd på över 3 kilo-
meter uppskattas de  esta köra bil.

Framtida vägnät
Stationsområdet

I samband med utbyggnaden av Köpingebro är det 
även viktigt att stationsområdet utvecklas. Tillgän-
gligheten till stationsområdet ska fungera för att 
kunna erbjuda det stationsnära boende som den 
fördjupade översiktsplanens förslag bygger på. För 
att kunna erbjuda så många invånare som möjligt 
i och omkring Köpingebro möjligheten att pendla 
behöver även pendlarparkering utvecklas. I sam-
band med nu aktuella fördjupad översiktsplan har 
ett skissförslag tagits fram som visar hur en sådan 
parkering skulle kunna placeras och utformas.
Förslaget visar på en pendlarparkering norr om 
be  ntlig järnvägsövergång.

YSTAD

KÖPINGEBRO

NYBROSTRAND

STORA 
HERRESTAD

YYYYSYSYSYSTATATATADD

KÖKÖKÖÖKÖPIPIPIPINNNGNGEBRO

NYNYBRBROSOSTRTRANDD

A A 
RREESESSSTTATATAAAADDDDD

Avstånd från tågstationerna i Köpingebro och Ystad.

Gång 400 m

Cykel 1,5 km

Cykel - Bil 3 km

Järnväg

Bil > 3 km

Pendlarparkering norr om stationsområdet. Vy från nordöst.
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Gång- och skolstråk

I förslaget på hur Köpingebro ska utvecklas föreslås 
skolan få en stor tomt där den kan utvecklas i rikt-
ning mot idrottsplatsen och i takt med att byn växer. 
Skolvägarna ägnas därför särskild uppmärksamhet.
Det positiva med avstängningen av Sockerbruksvä-
gen har varit att det blivit mindre tra  k runt skolan, 
och barnen kan därmed vistas där på ett säkert sätt.
Föreslagen korsning över järnvägen i sydväst gör 
att tra  ken som alstras från det nya området inte 
behöver tra  kera Fredriksbergsvägen, utanför 
skolområdet. Det viktigaste skolstråket kommer att 
fortsätta vara Nybrovägen, varför korsningen med 
järnvägen vid skolan föreslås göras planskild för 
gång- och cykeltra  ken.

Det lokala gång- och cykelnätet är, som nämnts tidi-
gare, relativt välutvecklat. Det är viktigt att även det 
nya området får cykelvägar av hög standard som
kopplas ihop med det övriga nätet. Den planskilda 
korsningen är viktig för att säkerställa att framkom-

ligheten är god för gång- och cykeltra  kanter till det 
nya området och för att järnvägens barriäreffekt ska 
minska.

Två cykelstråk som bör utvecklas är Stridsvagns-
stråket mot Ystad, som idag endast är en grusväg, 
och en ny koppling norrut mot Stora Köpinge.

Förslag till gena gång- och skolstråk i Köpingebro.

Förslag på framtida planskild korsning vid stationen och skolan. 
Vy från söder.

0 10011 500

Lokalnät - befintligt gång- och cykelstråk

Huvudnät - planerat gång- och cykelstråk

Huvudnät - befintligt gång- och cykelstråk

Lokalnät - planerat gång- och cykelstråk

Skolområde

Plankorsning

Planskild korsning
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Kollektivtrafi k/arbetspendling

Den planerade bebyggelsen ligger inom ett attraktivt 
avstånd från stationen vilket ger goda möjligheter 
för ett kollektivt resande. Exploateringen i Köpinge-
bro skapar även möjlighet för ökad turtäthet i och 
med det ökade resandeunderlaget. Genom att 
anlägga en central, attraktiv pendlarparkering och 
skapa goda anslutande gång- och cykelvägar förbät-
tras förutsättningarna för minskat bilresande. En 
busslinje genom Köpingebro, med koppling till 
stationen, bör återupptas med tanke på det ökade 
resandeunderlaget i och med exploateringen, vilket 
ytterligare förbättrar möjligheterna för ett hållbart 
resande.

Biltrafi k

I bilden till höger illustreras det föreslagna lokala bil-
nätet. Förslaget går ut på att Fredriksbergsvägen för-
längs söderut och kopplats ihop med Nybrovägen.
Denna koppling är viktig för att det nya området ska 
kopplas till övriga Köpingebro. Kopplingen innebär 
även att Fredriksbergsvägens be  ntliga sträckning, 
utanför skolan, avlastas vilket är positivt.

Dessutom bör den be  ntliga plankorsningen vid 
stationen utvecklas och den östra plankorsningen 
förtydligas och få en ny koppling norrut så att det 
nya området blir mer tillgängligt.

Framtida biltrafi knät översiktligt.

Framtida biltrafi knät lokalt.

Bil, bef vägnät
Bil, föreslaget vägnät

Plankorsning

(xx)

Andel tung trafik

Årtal

xx %
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I nära anslutning till tågstationen föreslås pendlar-
parkering inrymmas för resande från omlandet så att 
de har goda förutsättningar att ställa bilen och resa 
vidare med kollektivtra  k. Här  nns även möjlighet 
till parkeringshus på längre sikt.

Den största förändringen i det nya området är att 
Sockerbruksvägen öppnas upp för personbilstra  k. 
Denna väg är historiskt viktig för de boende i byn 
eftersom det var denna väg man körde innan sock-
erbrukets expansion förhindrade detta. Socker-
bruksvägens förlängning ska ha god framkomlighet 
med t.ex. få direktutfarter för att locka tra  ken 
att köra norrut och avlasta väg 9. Större delen av 
tra  ken som alstras i Köpingebro förväntas dock 
fortfarande gå söderut mot väg 9 och vidare in mot 
Ystad. Genomfartstra  k förväntas fortsätta utnytt-
ja Karlsfältsvägen/Fallenbjärsvägen som löper 
förbi Köpingebro istället för att man kör igenom 
Köpingebro då det fortfarande kommer att gå fort-
are att välja förbifarten.

Ytterligare en förändring i vägnätet som ligger utan-
för den fördjupade översiktsplanen för Köpingebro, 
men som påverkar dess förutsättningar, är den nya 
vägen förbi Stora Herrestad som Tra  kverket plane-
rar med byggstart 2015.

Befi ntliga trafi kfl öden.

Trafi kfördelning och trafi kalstring
En bedömning av tra  kalstringen med utgångs-
punkt från skissad struktur och täthet har gjorts. 
Den nyskapade tra  ken har beräknats med hjälp av 
Tra  kverkets tra  kalstringsverktyg. Antalet boende 
per villa/småhus antas vara 3 personer vilket ger 4,5 
fordon/årsdygn och bostad medan antalet boende
per lägenhet antas vara 2 personer vilket ger 2,2 

Uppräknat trafi kfl öde 2035 inklusive exploateringens trafi k.Nyalstrad trafi k på grund av exploateringen.
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fordon/årsdygn och bostad. Den be  ntliga tra  kens 
fördelning på vägnätet har bedömts med utgångs-
punkt från underlag avseende resandet i Ystads 
kommun enligt ”Resvanor Syd 2007” samt de be-
 ntliga tra  k  ödena på vägnätet där majoriteten av 

tra  ken går söderut mot väg 9.

En ny förusättning är dock att Tra  kverket kom-
mer att bygga en ny väg förbi Stora Herrestad med 
byggstart 2015. Detta gör att det antas bli mer att-
raktivt att köra mot väg 19 i nordväst jämfört med 
väg 9 i söder för bilresor i riktning mot Ystad och 
Malmö. En viss omfördelning av tra  ken till/från 
Köpingebro kan därmed förväntas ske. Detta gäller 
framför allt den nyalstrade tra  ken från de plane-
rade utbyggnaderna, som i större utsträckning antas 
välja att köra via väg 19. Den nyalstrade tra  ken har 
lagts ut på det föreslagna bilnätet utifrån den upp-
skattade fördelningen. Med detta som grund kan
tra  kmiljöer analyseras i princip.

En speciell förutsättning för väg 9 är att det är en 
kustväg som är mycket mer tra  kerad sommartid än 
vintertid. Detta innebär att de boende i Köpingebro 
kan antas ha ett annat rörelsemönster på sommaren, 
då de i större utsträckning kör norrut jämfört med 
övriga året eftersom det under sommaren är mycket 
större tra  k  öden på väg 9.

I bilden på föregående sida redovisas de uppräknade 
tra  k  ödena år 2035. Den be  ntliga tra  ken på väg 
9 har räknats upp med hjälp av Tra  kverkets upp-
räkningstal. Utöver uppräkningen har ett tillskott 
motsvarande hälften av den nyalstrade tra  ken 
från Köpingebro lagts till. På övriga vägar kring 
Köpingebro har den be  ntliga tra  ken antagits vara 
oförändrad. Den tra  kökning som sker på dessa 
vägar utgörs av det tra  ktillskott de planerade ut-
byggnaderna i Köpingebro ger.

Helhetsbild av trafi ken

Tillgänglighet

En god tillgänglighet med fokus på de hållbara 
tra  kslagen kommer att säkerställas i Köpingebro. 
Med de föreslagna åtgärderna i cykelnätet förbättras 
tillgängligheten för cykel. 

Genom att koppla ihop Sockerbruksvägen med 
Karlfältsvägen i norr ökar tillgängligheten i hela 
Köpingebro. Ett  nmaskigt gatunät eftersträvas där
god tillgänglighet för gång-, cykel- och biltra  ken, i 
låg hastighet, möjliggörs. Den planskilda korsningen 
vid skolan ökar dessutom tillgängligheten för gång- 
och cykeltra  ken eftersom barriäreffekten från 
järnvägen minskar.

Trafi ksäkerhet

Redan idag är tra  ksäkerheten i Köpingebro mycket 
god. Detta beror delvis på att Fallenbjärsvägen/
Karlfältsvägen fungerar som en förbifart vilket
gör att all genomfartstra  k färdas här. Det faktum 
att Sockerbruksvägens förlängning öppnas vilket 
möjliggör genomfart genom Köpingebro förväntas
inte få någon avgörande effekt på tra  ksäkerheten.

Tra  ken kommer dock att öka, främst på Sock-
erbruksvägen/ Nybrovägen/ Köpingebrovägen. 
Inne i kvarteren påverkas tra  ken endast i ringa 
omfattning. I samband med ökade tra  kmängder 
 nns det alltid en risk att tra  ksäkerheten försämras. 

Tra  kökningen måste tas omhand genom att skapa
trygga och tra  ksäkra miljöer för de boende i 
Köpingebro. Korsningspunkter och vägsträckor 
utformas så att tra  ksäkerheten säkerställs. Det 
pågående tra  ksäkerhetsarbetet i tätorten måste 
fortsätta och tra  ksäkerheten ska lyftas fram i ar-
betet med utbyggnaden av Köpingebro.

Det är viktigt att skapa trygga och tra  ksäkra över-
farter för oskyddade tra  kanter i de punkter där de 
behöver korsa gatan i samma plan som biltra  ken. 
Överfarterna bör utformas så att inte körhastigheten 
överskrider 30 km/h. Det kan göras genom up-
phöjningar, avsmalningar eller liknande åtgärder.
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Hållbar byutveckling
För att främja en hållbar utveckling ur alla perspek-
tiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till 
trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett 
exempel på en stationsort där det  nns stor poten-
tial att bygga tätt och blandat nära stationen och 
utan att stora ytor för jordbruksmark behöver tas i 
anspråk. Köpingebro är den största tätorten utanför 
Ystad och är i kommunens översiktsplan utpekad 
som en av kommunens mest intressanta utbyggnads-
orter. 

Social hållbarhet - Människan i fokus
Social hållbarhet och termer som delaktighet, jäm-
ställdhet, integration, folkhälsa och tillgänglighet, är 
ett viktigt element i den fysiska planeringen. I den 
fördjupade översiktsplanen för Köpingebro berörs 
främst sociala aspekter som tillgänglighet, mångfald 
och delaktighet för att kunna uppnå en levande och 
välmående landsbygd . För att ett samhälle ska vara 
levande krävs att människorna trivs och mår bra. 
För att uppnå ett välmående samhälle behöver de 
sociala aspekterna av den fysiska planeringen belysas 
i ett tidigt skede. 

För en ökad attraktivitet och för att stärka en plats 
identitet krävs att människans behov sätts i fokus. 
Både genom att planera för människor och med 
människor. Genom den tidiga medborgardialogen 
har boende och verksamma i Köpingebro varit 
delaktiga och haft möjlighet att påverka miljön där 
de bor och lever. Det handlar om att ta hänsyn till 
olika människor - barn, vuxna, äldre - och deras 
behov och intressen. Vidare handlar det om att 
skapa en attraktiv livsoas - en god boendemiljö med 
tillgång till grönområden, kultur, service och kollek-
tivtra  k. 

Service i form av skola, vård och äldreboende är 
något som är starkt efterfrågat i Köpingebro idag 
och uppkom så väl under designdialogen som under 
de samrådsmöten som hölls för den fördjupade 
översiktsplanen under hösten 2012. En detaljplan 

för ett utökat skolområde har antagits i enlighet 
med den fördjupade översiktsplanens förslag och 
ett vård- eller äldreboende skulle förslagsvis kunna 
placeras inom blandstaden i det framtida Köpinge-
bros centrala delar. Ett rikt utbud av service så väl 
som bostäder bidrar till så väl tillgänglighet och 
mångfald som delaktighet.

Tillgänglighet

De många värden som  nns i Köpingebro med 
omgivning måste tillvarata alla gruppers möjlighet 
till boende, hälsa- och rekreation, fritid- och kultur, 
kollektivtra  k, gång- och cykelstråk m.m.

Det ska  nnas möjligheter för alla samhällsgrupper 
att kunna bo och röra sig i och kring Köpingebro. 
Förutom blandade boendeformer behöver också 
byggnader som inrymmer verksamheter, vägnätet 
och områden för kollektivtra  ken utformas med 
tillgänglighetsanpassning. Genom planerna på en 
anlagd hälsoslinga kan  er människor ges tillgång till 
tätortsnära rekreation.

Hälsa och rekreation

Det ska vara lätt att nå natur och rekreation när man 
bor i Köpingebro. I planen föreslås ett samman-
bindande aktivitetsstråk som knyter ihop nya och 
be  ntliga målpunkter kring hälsa, rekreation och 
spontanidrott. Tydliga stråk till omgivande natur och 
till havet föreslås också förstärkas.

Inte bara i den täta blandstaden utan även i bostads-
beståndet överlag ska det kunna erbjudas olika 
boendeformer efter behov, så som äldreboende, 
vårdboende eller LSS-boende. Det är även önskvärt 
att det  nns bostäder med olika upplåtelseformer 
för att kunna erbjuda boende till alla samhällsgrup-
per.

Ekonomisk hållbarhet - Blandade funktioner
I den fördjupade översiktsplanen för Köpingebro 
föreslås en bystruktur som i den inre kärnan, bland-
staden, kan erbjuda ett dynamiskt område centralt i 
orten. Genom blandstadens placering mitt i byn och 
tanken om att kunna inrymma så väl bostäder som 
handel, verksamheter och service  nns det ett bra 
underlag för att tidigt kunna tillgodose både ekono-
miska och sociala aspekter. 

En hållbar utveckling bygger på ett samspel 
mellan sociala, ekonomiska och ekologiska 
faktorer. 
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En hållbar byutveckling ska också medverka till 
god samhällsekonomi och skapa förutsättningar för 
näringsverksamhet och arbetsplatser. I Köpinge-
bro vill vi skapa en miljö där byns historia vävs in 
i framtiden. En by med blandade funktioner som 
är levande över dygnet där nya småverksamheter 
kan etableras inom det tidigare sockerbruksområ-
det, dels i den nya bebyggelsens bottenvåningar i 
bykärnan men också inom och i anslutning till den 
be  ntliga verksamheten Fibrex. 

Ekologisk hållbarhet - Hushållning med mark 
och energi
Utvecklingen av Köpingebro sker till stor del inom 
redan ianspråktagen mark genom användandet av 
nedlagd industrimark. Bebyggelsen koncentreras till 
bykärnan där social service  nns utbyggd och kan 
utvecklas vidare.

Att dra nytta av stationsläget och koncentrera 
bebyggelsen till denna är en viktig faktor för att 
uppmuntra kollektivtra  kåkandet och därmed min-
ska koldioxidutsläpp och hushålla med energi. Det 
ska också vara lätt att ta cykeln till stationen och det 
ska  nnas gott om plats för pendlarparkering nära 
stationen. Vid pendlarparkeringen bör också  nnas 
laddningsstationer för laddning av elbilar och plats 
för bilpooler m.m.

I den tidiga dialogen fördes diskussion om bl.a. 
lokalt producerad sol-el och/ eller sol-energi som 
skulle kunna bli ett signum för Köpingebro och 
nyttjas för bl.a. belysning av rekreationsslingan och 
som tak- och fasadmaterial på delar av byggnaderna.

I det fortsatta planarbetet och i kommande bygg-
skeden bör man uppmuntra återvinningsbara mate-
rial som är framtagna av förnybara resurser. Man 
bör göra medvetna val med material som håller över 
tiden och därmed minskar underhållsbehovet. För 
rening och hushållning med vatten bör gröna tak 
och fasader, liksom genomsläppliga markmaterial, 
uppmuntras.

Ett övergripande förslag på lokalt omhändertagande 
av dagvatten redovisas i planen genom bl.a. lågstråk 
och dammar längs hälsoslingan.
 
En successiv utveckling av byn
Utvecklingen av Köpingebro kommer ske under 
lång tid. Genom den framtagna strategin för etapp-
vis utbyggnad kan byn få en succesiv utveckling där 
byns identitet och karaktär hinner med att bevaras 
och utvecklas. 

Principbild - nytt och gammalt vävs ihop till en bärkraftig helhet.

den nya bykärnan norr om järnvägen

be  ntlig bykärna 
och station

lokstallet kampanjehemmet
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KÖPINGEBRO - UTVECKLING AV EN HÅLLBAR STATIONSBY 

Konsekvenser av Köpingebros utveckling
Med en ökad befolkning i Köpingebro växer be-
hovet av service och handel vilket gynnar affärs-
verksamheterna i området. Detta kan i sin tur ge en 
större efterfrågan på arbetskraft i området . Genom 
olika boendeformer kan en dynamisk befolknings-
sammansättning skapas som bidrar till mångfald och 
ett levande samhälle. Med stationen mitt i byn ökar 
tillgängligheten till kommunikationer vilket i sin tur 
borde öka attraktiviteten till Köpingebro – och den 
omkringliggande landsbygden – som bostadsort, 
även om arbetsplatsen kanske  nns någon an-
nanstans.

Ett ökat utbud av service, verksamheter och blan-
dade boendeformer skapar även attraktion för 
omkringliggande byar och småorter. Trycket på cen-
tralorten Ystad kan därmed minskas och Köpinge-
bro skulle kunna utvecklas till en mindre centralort 
för omgivningarna. Nätverkande mellan byarna 
och föreningar är viktigt och en del i att skapa en 
levande landsbygd. 

Ett växande Köpingebro ska inte bara gynna orten 
i sig, ett nätverk och utbyte kan skapas med det 
omkringliggande landskapet genom till exempel 
satsningar på rekreation och friluftsliv i samarbete 
mellan byarna.
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Miljökonsekvensbeskrivning
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Avgränsning
Geografi sk avgränsning
Det aktuella områdets geogra  ska avgränsning 
motsvarar området som ingår i den fördjupade över-
siktsplanen. 

Den geogra  ska avgränsningen av miljökonsekvens-
beskrivningen omfattar utöver detta område även 
det område där miljöförhållandena bedöms kunna 
påverkas betydligt till följd av utbyggnaden. Exem-
pelvis kan påverkan på landskapsbilden, buller och 
vatten sträcka sig utanför planområdets gränser, 
men påverkansområdet är olika stort för olika aspe-
kter och det går således inte att ange några exakta 
gränser.

Avgränsning miljöaspekter
Omfattningen av en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ska enligt miljöbalken stå i proportion till 
projektets eller åtgärdens miljöpåverkan. I enlighet 
med miljöbalkens 6 kap 7 § ska MKB redovisa 
de uppgifter som krävs för att bedöma projektets 
huvudsakliga inverkan på människornas hälsa, miljö 
och hushållning med mark och vatten samt andra 
resurser. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad 
bedömning av dessa effekter. Detta innebär att vissa 
effekter blir mer belysta än andra och att aspekter 
som har liten betydelse kan behandlas översiktligt 
eller utelämnas.

Avgränsningen har samråtts med länsstyrelsen 
(samrådsmöte 2012-05-10) Efter samråd med Läns-
styrelsen har aspekterna landskapsbild samt hushåll-
ning med naturresurser tillkommit.

Utifrån avgränsningen har nedanstående miljöas-
pekter bedömts som relevanta att beskriva i denna 
konsekvensbeskrivning. 

• Landskapsbild
• Naturmiljö
• Kulturmiljö
• Buller 
• Risk
• Förorenad mark
• Vatten
• Hushållning med naturresurser

Metod
De miljöbedömningar som görs i MKB:n använ-
der begreppen påverkan, effekt och konsekvens 
beroende på hur långtgående analys som har varit 
möjlig att göra för olika miljöaspekter. Det är inte 
möjligt att systematiskt använda begreppen för 
alla situationer. Även om strävan är att uttrycka 
värderingar i termen konsekvens, så är det inte alltid 
möjligt på grund av mycket komplexa effektsam-
band. Där det inte blir någon väsentlig påverkan har 
det inte heller bedömts nödvändigt med en kon-
sekvensanalys. 

Påverkan avser förändring av miljön genom exempel-
vis fysiskt intrång eller störningar genom buller och 
visuell förändring.

Effekt är en förändring av miljökvalitet som kan 
mätas eller beräknas kvantitativt eller kvalitativt.
Som underlag för att bedöma olika effekters bety-
delse anges där det är möjligt underlag i form av 
lagar, normer och riktvärden som en bedömnings-
grund. För miljöaspekter som saknar riktvärden 
utgör allmänna förutsättningar och värdebeskriv-
ningar underlag.

För att uppnå god miljöhänsyn kan åtgärder bli 
aktuella.

Nollalternativ 
Nollalternativet innebär en förväntad utbyggnad en-
ligt den gällande kommuntäckande översiktsplanen 
undantaget det militära övningsområdet som antas 
övergå till jordbruksmark och skogsmark.

I översiktsplanen pekas områden för planerad be-
byggelse samt utredningsområden främst ut i anslut-
ning till västra tätorten på mark som används som 
jordbruksmark idag. I övrigt har markanvändningen 
kring tätorten huvudsakligen angetts som jordbruks-
mark/annan öppen mark. Inom sockerbruksområ-
det antas industriverksamhet i form av sockerbruk, i 
enlighet med gällande detaljplan, fortgå. Viss expan-
sionsmöjlighet  nns inom sockerbruksområdet.

Utöver det ingår även det i översiktsplanen utpekade 
utredningsområdet för fritidshusbebyggelse sydväst 
om Köpingebro.
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Alternativ utbyggnad på annan ort
Ystad kommun har valt att satsa på en utbyggnad 
i kollektivtra  knära lägen där stationsorter med 
redan etablerad tågtra  k  nns. Dessa stationsorter 
är Ystad, Svarte och Köpingebro och en utbyggnad 
i dessa orter anses därför vara mer prioriterad än i 
andra orter i kommunen. Samtidigt är rekreation en 
viktig hälsoaspekt och en bidragande faktor till ett 
attraktivt boende. Köpingebro kan genom dess goda 
förbindelser till Fredriksbergsskogen så väl som 
Nybrostrand uppfylla båda dessa aspekter. Samtidigt 
är närheten till centralorten Ystad viktig, bl.a. för 
skola och arbete. Några rimliga lokaliseringsalterna-
tiv, som kan möta och motsvara syftet med den nu 
aktuella planen, bedöms därmed inte  nnas.

Alternativ lokalisering i Köpingebro
Ett alternativ till den föreslagna utbyggnaden skulle 
kunna ske inom skogsområdet söder om järnvägen, 
direkt väster om be  ntlig bebyggelse. Stora delar 
av skogsområdet tillhör Forti  kationsverket och 
har tidigare varit av riksintresse för totalförsvaret, 
varför en utbyggnad inom detta område tidigare inte 
behandlats. Då förutsättningarna nu har ändrats, 
kan Fredriksbergsskogen diskuteras som ett rimligt 
alternativ till planförslaget.

Fördelar
Detta alternativ skulle medföra att jordbruksmarken 
förskonades från exploatering. En utbyggnad inom 
skogsområdet skulle också göra att kopplingen till 
idrottsområdet förstärktes. Beroende på hur stort 
område som skulle kunna vara aktuellt för utbyg-
gnad skulle även kopplingen ner mot Nybrostrand 
kunna stärkas. Skogen är, enligt uppgifter från For-
ti  kationsverket, 15-30 år gammal och sträcker sig 
över ett relativt stort område, vilket innebär att en 
del skog skulle kunna bevaras även om Köpingebro 
byggs ut i skogsområdet närmst tätorten. 

Nackdelar
Det nu aktuella planförslaget bygger på en princip 
om att bygga i stationsnära läge. En exploatering 
inom skogsområdet skulle innebära att ny bebyg-
gelse, även om den förläggs i anslutning till be  ntlig 
tätort, hamnar längre ifrån centrum och tågsta-
tion än mycket av bebyggelsen i planförslaget. En 

möjlighet skulle vara att exploatera både det redan 
ianspråktagna sockerbruksområdet och Fredriks-
bergsskogen men då skulle utbyggnaden sakna en 
tydlig sammankoppling, både med varandra och 
med centrum och stationsområdet.

Fredriksbergsskogen är även ett mycket uppskat-
tat rekreationsområde för Köpingebros invånare. 
En utbyggnad inom skogsområdet som samtidigt 
skulle uppfylla kraven på ett stationsnära läge skulle 
medföra att skogen närmst tätorten skulle försvinna. 
Detta skulle i sin tur medföra att hälsoaspekter som 
rekreation och friluftsliv inte skulle kunna uppfyllas 
på samma sätt som med planförslagets utveckling 
med gröna stråk och hälsoslingan, där skogsområ-
det har en stor betydelse. Skogs- och naturområdets 
södra delar ingår i länsstyrelsens naturvårdspro-
gram, området ”Fredriksberg”, som hyser höga 
naturvärden med bland annat rödlistade och säll-
synta arter, framförallt i området vid Nybroån 
Den skånska topogra  n består till stor del av högk-
lassig åkermark och exploatering på denna bör ske 
med stor varsamhet. Samtidigt har Skåne, i förhål-
lande till resterande del av landet, lite skogsareal. 
Att exploatera inom Fredriksbergs skogsområde 
skulle dels medföra förlust av ett område med stort 
rekreativt värde men det skulle även medföra att 
vegetation som är sällsynt i vår region skulle försvin-
na, Detta skulle troligtvis även påverka den biologis-
ka mångfalden inom området negativt. Landskaps-
bilden skulle också komma att påverkas markant, 
om alltför stor skogsareal skulle exploateras.
Sammantaget har nackdelarna ansetts vara så stora 
att detta alternativ inte bedömts som intressant att 
gå vidare med.

Konsekvenser
Inom planområdet föreslås en etappvis utbyggnad. 
Konsekvensbeskrivningen nedan är i första hand 
en bedömning utifrån en full utbyggnad, men i den 
sammantagna bedömningen för varje aspekt görs 
även en bedömning av utbyggnadsetappernas påver-
kan.

Landskapsbild
Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär utbyggnad främst i anslutning 
till redan exploaterad mark och även till relativt stora 
delar på gammal industrimark, inom delar av det f.d. 



Fördjupad översiktsplan Köpingebro 72

sockerbruksområdet. Högre bebyggelse föreslås upp-
föras huvudsakligen inom sockerbruksområdet där 
det redan idag  nns storskaliga industribyggnader. 
Vidare bedöms planförslaget tillföras nya värden för 
det f  d sockerbruksområdet genom ökad rumslighet 
och mindre skala, vilket innebär att området kopplas 
samman med den omgivande bebyggelsen. Detta 
bedöms som positivt.

Mot väster planeras tätorten expanderas med relativt 
låg bebyggelse (1-2 våningar) och viss industribe-
byggelse i ett storskaligt landskap som bedöms tåla 
detta. Utifrån det öppna landskapet kommer bebyg-
gelsen läsas ihop med be  ntlig tätortsbebyggelse. 
Samtidigt kommer utblickar ut i det öppna lands-
kapet begränsas av den tillkommande bebyggelsen. 
Konsekvenserna för landskapet här bedöms som 
måttliga.

Vidare föreslås att ett nytt verksamhetsområde upp-
förs öster om Fallenbjärsvägen vilket även innebär 
en expansion av tätorten i öster. Då verksamhets-
bebyggelsen uppförs innanför de be  ntliga vallarna 
kring slamdammar och bebyggelsens höjd avses 
anpassas till vallarnas höjd bedöms konsekvenserna 
för landskapsbilden i det öppna landskapet som 
små. Längre söderut, intill Nybroåns västra sida, 
föreslås även en liten grupp med bostadsbebygg-
else som däremot blir mer synlig och som bedöms 
kunna begränsa utblickar ut i det öppna landskapet.

I övrigt föreslås utbyggnad av fritidsbebyggelse och 
camping öster respektive söder om Köpingebro. 
Utbyggnaden föreslås huvudsakligen inom skogs-
beklädda områden eller väl avgränsade landskap-
srum varmed bebyggelsen bedöms innebära små 
negativa konsekvenser för landskapsbilden. 

Sammantaget bedöms planförslaget vid full utbyggnad 
medföra små konsekvenser för landskapsbilden. 

En etappvis utbyggnad innebär en successiv förän-
dring av Köpingebro och varje etapp innebär unge-
fär lika stora utbyggnadsområden. Utbyggnaden i 
etapp 1 bedöms innebära övervägande positiva kon-
sekvenser för landskapsbilden då utbyggnaden sker 
främst inom det f  d sockerbruksområdet. Intrånget 
i det öppna jordbrukslandskapet blir också begrän-
sat. I etapp 2 sker en expansion inom det öppna 

jordbrukslandskapet i väster men vissa utblickar 
ut i landskapet bedöms dock kunna  nnas kvar. 
Etapp 3 innebär det största ingreppet i landskapet 
i väster, dessutom tillkommer en bebyggelsegrupp 
i Köpingebros östra del. Vidare bedöms utbyggnad 
enligt etapp 3 innebära att vissa be  ntliga siktstråk 
mot det öppna landskapet kommer att försvinna. 
Påverkan på landskapsbilden bedöms bli störst i 
etapp 3.

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att sockerbruksområdet 
även fortsättningsvis kommer utgöra ett storskaligt 
verksamhetsområde som kontrasterar mot övrig 
närliggande bebyggelse. Jämfört med planförslaget 
bedöms nollalternativet innebära negativa konse-
kvenser för landskapsbilden inom denna del av 
Köpingebro.

Även nollalternativet innebär en expansion av det 
öppna landskapet väster om tätorten. Nollalterna-
tivet bedöms kunna innebära något mindre negativa 
konsekvenser för landskapsbilden då utbyggnaden 
inte kommer lika långt ut i landskapet som i plan-
förslaget.

Vidare sker ingen påverkan i det öppna landskapet i 
öster. Utredningsområdet för fritidshusbebyggelse, 
sydväst om Köpingebro, innebär en stor utbyggnad i 
det öppna landskapet norr om sandskogen. Utbygg-
naden bedöms bli synlig sett från norr och väster. 
Detta innebär att den i nollalternativet föreslagna 
utbyggnaden av fritidshusbebyggelse sydväst om 
Köpingebro medför betydligt större konsekvenser 
för landskapsbilden jämfört med den i planförslaget 
medtagna.

Naturmiljö
Konsekvenser av planförslaget

Riksintressen
Planförslaget, genom campingen i söder samt ny 
bebyggelse i planområdets östra del, innebär mindre 
intrång i riksintresseområdet för naturvård ”N75 
Sjöbo Ora – Fyledalen – Nybroån m bi  öden”. In-
trånget i de nordöstra delarna sker inom det gamla 
sockerbrukets redan tidigare exploaterade områden 
och bedöms inte ha någon effekt eller konsekvens 
på riksintresseområdet. I de södra och sydöstra 
delarna av området innebär två mindre bebyggelseg-
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rupper intrång i riksintresseområdet. Dessa är i 
huvudsak placerade på jordbruksmark som i sig inte 
bedöms hysa några större naturvärden och effek-
ten på riksintresseområdet bedöms som marginell. 
Längst i söder föreslås camping som också innebär 
intrång i riksintresset, vars värdekärnor, bortsett 
från Nybroån, dock ligger norr om Köpingebro och 
således inte berörs av planförslaget. Som en generell 
försiktighetsåtgärd för att säkerställa riksintressets 
värden i och utmed Nybroån föreslås i planen att 
en buffertzon på minst 10 meter lämnas fri mel-
lan bebyggelse och ån inom hela planområdet. 
Utifrån detta bedöms intrånget i riksintresset bara 
innebära små negativa effekter och konsekvenser 
(se vidare nedan under avsnitt Regionala intressen 
för bedömning av naturvärden vid den föreslagna 
fritidshusbebyggelsen). Utbyggnaden enligt plan-
förslaget bedöms inte heller innebära negativ påver-
kan på vattenkvaliteten i ån varmed förutsättningar-
na för havsöringen och stensimpan, som utgör en 
del av riksintressets bevarandevärden, inte påverkas 
negativt. Se vidare om den föreslagna dagvatten-
hanteringens påverkan på naturvärden kopplade till 
Nybroån i kapitel Vatten.

Utbyggnaden enligt planförslaget inom riksintresset 
för kustzonen sker i huvudsak i anslutning till tätor-
ten och bedöms inte skada natur- och kulturvärden 
inom planområdet påtagligt (se vidare nedan för 
bedömning av natur och kulturvärden). Vidare 
medför planförslaget en ökad tillgänglighet till det 
omkringliggande landskapet, vilket bedöms ligga 
i linje med riksintressets intentioner. Campingen i 
söder ligger i och för sig inte i direkt anslutning till 
be  ntlig bebyggelse, men genom varsam exploater-
ing som bevarar vissa stråk och ytor inom området 
bedöms utbyggnaden inte innebära någon påtaglig 
skada för natur- eller kulturvärden eller hindra 
möjligheten till rekreation och friluftsliv. Därigenom 
bedöms intrånget ändå som godtagbart. Särskilda 
skäl bedöms  nnas då den planerade campingen 
i söder ingår som ett led i att förbättra områdets 
attraktivitet för turism och friluftsliv och genom att 
det är camping som planeras.

Regionala intressen
Nybroån ingår i länsstyrelsens naturvårdsprogram, 
området ”Nybroåns dalgång och kustområdet mel-
lan sandskogen och Nybrostrand” och är utpekat 
som regionalt särskilt värdefullt vatten. Genom att 

en buffertzon på minst 10 meter lämnas fri mellan 
bebyggelse och ån inom hela planområdet bedöms 
vattendragets betydelse för havsöringen, fritids  sket 
eller rekreation och friluftsliv inte påverkas negativt 
av planförslaget. Det bedöms därigenom inte heller 
uppkomma några negativa konsekvenser för det 
regionala intresset (se även den bedömda påverkan 
till följd av dagvatten i kapitel Vatten). 

Campingen i planområdets södra del innebär 
intrång i länsstyrelsens naturvårdsprogram, områ-
det ”Fredriksberg”. Naturområdet, som har höga 
naturvärden och innehåller rödlistade samt sällsynta 
arter, har tidigare utgjort betesmark, men idag  nns 
bara ett mindre område i den nordvästra delen kvar. 
Områdets naturvärden är främst kopplade till ån 
och områdena norr om den samt ett stråk direkt 
söder/öster om den. Campingen berör en markyta 
söder om Nybroån som ligger utanför det värde-
fulla stråket utmed ån, på mark som varit ett militärt 
område och som delvis är trädplanterad. En viss 
negativ effekt kan antas uppkomma på  ora och 
fauna som är knutna till sandiga miljöer, men genom 
en varsam exploatering bedöms vissa stråk och ytor 
inom det planerade fritidsbebyggelseområdet kunna 
bevaras. Konsekvensen bedöms totalt sett bli liten 
till måttligt negativ. Inför anläggandet måste om-
rådet inventeras för att kontrollera om hotade eller 
fridlysta arter berörs och eventuell dispens i så fall 
inhämtas.

Ett grönt stråk med inslag av vatten (dagvatten-
stråket) föreslås inom planområdet. Stråket bedöms 
utgöra ett positivt inslag i planområdet och binder 
samman  era grönområden och biotoper vilket 
bedöms positivt för naturmiljön och den biologiska 
mångfalden i området. Initialt  nns det dock en 
viss risk för grumling till Nybroån. Även den före-
slagna gångbron över Nybroån kan, beroende på 
utförande, innebära risk för grumling i vattendraget 
samt att miljödom för bron kan komma att behövas. 
Under byggskedet behöver eventuellt försiktighet-
såtgärder vidtas för att minimera de negativa kon-
sekvenserna för naturvärdena inom det av läns-
styrelsen utpekade området samt för ån.
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Övriga intressen
Om utbyggnad sker inom strandskyddat område 
erfordras upphävning av strandskyddet. Vid en 
eventuell påverkan på biotopskyddade objekt och/
eller fridlysta arter, exempelvis trädrader, märgelgra-
var diken, dammar etc samt exempelvis groddjur, 
måste dispens sökas. 

Utbyggnaden av verksamhetsområde längst i öster 
inom planområdet innebär utfyllnad av socker-
brukets gamla reningsdammar. Dammarna omfat-
tas inte av något riksintresse eller regionalt intresse 
för naturvården, men förekomst av groddjur (som 
alla är fridlysta) bör dock anses som högst trolig. 
Men dessa bedöms i så fall kunna  ytta/  yttas till 
de kvarvarande dammarna som ligger direkt väster 
om de aktuella dammarna. Igenfyllningen bedöms 
därigenom inte innebära några påtagligt negativa 
effekter eller konsekvenser för naturmiljön. Inför 
exploateringen måste dammarna inventeras för att 
kontrollera om fridlysta arter berörs och dispens i så 
fall inhämtas.

Sammantaget bedöms planförslaget vid full utbygg-
nad inte innebära annat än små påtagliga negativa 
konsekvenser för naturmiljövärdena i området. 
Vissa försiktighetsåtgärder (t ex för att förhindra 
grumling vid byggande av gångbro över Nybroån 
och byggande/anslutande av dagvattenstråk) kan bli 
aktuella för att minimera risken för negativ påverkan 
på Nybroån och övriga naturvärden.

Vad gäller konsekvenserna för naturmiljön bedöms 
skillnaden mellan de olika utbyggnadsetapperna bli 
liten. Dock bedöms de ovan nämnda försiktighets-
åtgärderna främst bli aktuella i etapp 2, vid anläggan-
det av det gröna stråket/dagvattenstråket. 

Konsekvenser av nollalternativet

Riksintressen
Nollalternativet bedöms innebära obetydligt in-
trång i området som omfattas av riksintresse för 
naturvård. Intrånget sker i anslutning till redan be-
byggt område, dessutom bedöms inte riksintressets 
värdekärnor belägna norr om Köpingebro beröras. 
Nollalternativet bedöms inte heller innebära nega-
tiva konsekvenser för vattenkvaliteten i ån varmed 
förutsättningarna för havsöringen och stensimpan, 
som utgör en del av riksintressets bevarandevärden, 

inte påverkas negativt. Se vidare om dagvattenhan-
teringens påverkan på naturvärden kopplade till 
Nybroån i kapitel Vatten. 

Nollalternativet, så väl som planförslaget, bedöms 
inte innebära negativa konsekvenser för riksintresse 
för kustzon. 

Regionala intressen
Eftersom utbyggnad enligt nollalternativet sker i 
direkt anslutning till tätorten och främst i dess nord-
västra del, sker inget intrång i områden utpekade i 
länsstyrelsens naturvårdsprogram. I och med det 
bedöms inga negativa konsekvenser för de regionala 
intressena uppstå.

Vid en eventuell påverkan på biotopskyddade 
objekt, exempelvis trädrader, märgelgravar etc, ska 
dispens från biotopskyddet sökas. 

Sammantaget bedöms risken för negativa konsekvens-
er till följd av utbyggnad enligt nollalternativet vara 
mindre än i planförslaget.

Kulturmiljö
Konsekvenser av planförslaget

Riksintressen
Planområdet ligger i utkanten av området 
som omfattar riksintresse för kulturmiljövård 
”M:K166 Högestad – Stora Köpinge mm”. Riksin-
tressets värdekärnor är kopplade till området kring 
Högestads slott och kyrka, Stora Köpinges medetida 
kyrka samt de för en kyrkby karaktäristiska bebyg-
gelseinslagen.

Planförslaget bedöms inte innebära negativa konse-
kvenser för riksintresset. Detta motiveras med att 
bebyggelse tillkommer i utkanten av intresseom-
rådet, i anslutning till be  ntlig bebyggelse, och 
bevarandevärdena inom intresseområdet ligger på 
betryggande avstånd från Köpingebro. 

Planförslagets konsekvenser för riksintresse för kust-
zon, beskrivs under kapitel Naturmiljö.

Regionala intressen
Inom planområdet  nns ett  ertal fornlämningar 
som kommer att beröras av en utbyggnad enligt 
planförslaget. I detta skede går det inte att utesluta 
att planförslaget kan innebära måttliga till stora 
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negativa konsekvenser avseende fornlämningarna. 
En översiktlig arkeologisk utredning bör påbörjas 
för att få en fördjupad kunskap om fornlämnings-
situationen inom planområdet. 

Det i länsstyrelsens kulturmiljöprogram medtagna 
området ”Högestad – Ö Ingelstad” berör stora delar av 
Köpingebro. Kulturmiljöområdet utgör ett utpräglat 
storgodslandskap uppkommet under medeltiden. 
Den i planförslaget föreslagna utbyggnaden sker i 
anslutning till be  ntlig bebyggelse och i intresse-
områdets utkant varmed ianspråktagandet av 
jordbruksmarken väster om orten bedöms innebära 
små negativa konsekvenser. Vidare bedöms inte de 
agrara industrimiljöerna Köpingemöllan och Bare-
vadsmöllan, som har ett högt kulturhistoriskt värde, 
påverkas negativt av utbyggnaden då deras när-
miljöer bibehålls intakta. Det gamla sockerbruksom-
rådet kommer att förvandlas från industriområde till 
område med blandad bebyggelse. Vissa karaktäris-
tiska byggnader tillhörande f  d sockerbruksområdet 
kommer att bevaras och medverkar till att området, 
som vittnar om ortens roll som ett järnvägs- och 
brukssamhälle, även fortsättningsvis kommer vara 
läsbart.

Järnvägen genom Köpingebro samt stationsom-
rådet är medtaget även i av länsstyrelsen utpekat 
kulturmiljöstråk ”Ystad-Eslövs järnväg”. Planförslaget 
bedöms, genom att ortens struktur med en upp-
delning i en fram- och baksida försvinner, innebära 
viss negativ konsekvens för det regionala intresset. 
Samtidigt bedöms planförslaget förstärka stationens 
läge i orten, vilket bedöms som positivt.

Den södra delen av planområdet, där det södra 
fritidsbebyggelseområdet föreslås, ligger inom ett av 
länsstyrelsen utpekat kulturmiljöstråk ”Skånelinjen” 
(även kallat Per-Albin linjen). Planförslaget bedöms 
inte innebära några negativa konsekvenser för 
kulturmiljöstråket då inga värn inom försvarslinjen 
berörs av utbyggnaden.

Sammantaget bedöms planförslaget i sin helhet in-
nebära små negativa konsekvenser för kulturmiljön. 
Det går emellertid inte att utesluta att konsekvenser-
na kan bli måttliga till stora beroende på resultatet 
från arkeologisk utredning.

Den etappvisa utbyggnaden bedöms i nuläget inte 
innebära några större skillnader mellan etapperna. 
Bedömningen kan dock förändras efter en genom-
förd arkeologisk utredning.

Konsekvenser av nollalternativet

Riksintressen
Nollalternativet, likväl som planförslaget, bedöms 
inte innebära negativa konsekvenser för riksintresset 
för kulturmiljön. Nollalternativets konsekvenser för 
riksintresse för kustzon beskrivs under kapitel Natur-
miljö.

Regionala intressen
Flertalet av de i nuläget kända fornlämningarna lig-
ger inom f  d sockerbruksområdet. Det går inte att 
utesluta att fornlämningar även i nollalternativet, ex-
empelvis vid en expansion inom sockerbruksområ-
det, kommer beröras varmed negativa konsekvenser 
för kulturmiljön kan uppstå. 

Nollalternativet bedöms medföra mindre negativa 
konsekvenser för kulturmiljöområdet ”Högestad – Ö 
Ingelstad” än planförslaget då nollalternativet inne-
bär mindre intrång i jordbruksmarken väster om 
Köpingebro. Dessutom bedöms nollalternativet 
innebära att mindre byggnation inom sockerbruk-
sområdet sker jämfört med planförslaget varmed 
industrimiljön med dess byggnader kommer vara 
mer synliga. Dagens användning av industriområdet 
förändras heller inte.

Även i nollalternativet kommer ortens struktur med 
en uppdelning i en fram- och baksida försvagas. 
Förändringen blir emellertid inte lika tydlig som 
i planförslaget varmed konsekvensen för kultur-
miljöstråket ”Ystad-Eslövs järnväg” inte blir lika stor. 
Vidare bedöms även nollalternativet bidra till att 
förstärka stationens läge i orten, vilket bedöms som 
positivt. Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå 
för kulturmiljöstråket ”Skånelinjen”.

Sammantaget bedöms nollalternativet medföra 
mindre negativa konsekvenser för kulturmiljön än 
planförslaget.



Fördjupad översiktsplan Köpingebro 76

Buller 
Konsekvenser av planförslaget
En utbyggnad av bostäder och verksamheter i en-
lighet med planförslaget kommer att öka tra  k  ödet 
på gatunätet i samhället. På Nybrovägen kan tra  k-
 ödet fördubblas jämfört med idag, vilket beräk-

nas ge en ökning av den ekvivalenta bullernivån, 
genomsnittliga bullernivån över dygnet, med ca 3 
dBA, från 55 dBA till 58 dBA. Beräkningen visar 
att riktvärdet 65 dBA för be  ntlig bebyggelsemiljö 
klaras. Maximalnivåerna är oförändrade, då dessa 
är hänförbara till passagen av ett tungt fordon men 
antalet störningstillfällen kommer att öka till följd 
av utbyggnaderna. Bedömningen är dock att anta-
let störningstillfällen nattetid även fortsättningsvis 
kommer att vara få.

Utmed Sockerbruksvägen, som föreslås öppnas för 
tra  k norrut till väg 1019 mot Stora Herrestad, visar 
bullerberäkningar att framtida ny bostadsbebyggelse 
bör ligga på ett avstånd på ca 10 m från gatan för 
att riktvärdet för den ekvivalenta bullernivån vid 
nybyggnad, 55 dBA vid fasad, ska innehållas. För 
att klara riktvärdet för maximalnivån, 70 dBA vid 
uteplats utan avskärmning, krävs ett avstånd från 

Sockerbruksvägen på ca 35-40 m. I samband med 
den fortsatta planeringen av utbyggnaderna bör mer 
utförliga bullerberäkningar genomföras där olika al-
ternativ av bebyggelseutformning prövas och even-
tuella bullerskyddande åtgärder vidtas för att kunna 
minska avståndet mellan vägen och bostäderna. 
Även vid projektering av nya bostadsgator och nya 
gator och som ansluter till be  ntligt vägnät direkt 
anslutning till be  ntliga bostäder ska mer detaljerade 
bullerberäkningar genomföras för att klargöra be-
hovet av bullerskyddande åtgärder, så att riktvärden 
som gäller för nybyggnad kan klaras.

Vid nybyggnad av bostäder utmed järnvägen blir 
den maximala bullernivån dimensionerande för 
behov av bullerdämpande åtgärder. För att klara 
riktvärdet 70 dBA maximalnivå vid fasad, bör husen 
ligga minst 55 m från spåret om inga bullerdäm-
pande åtgärder vidtas. Genom att placera verksam-
heter, som kan fungera som bullerskydd, närmast 
järnvägen kan järnvägens bullerstörningar minskas. 
Även för det planerade fritidshusområdet väster om 
Köpingebro är den maximala bullernivån dimen-
sionerande. Beräkningar visar att bebyggelsen bör 
ligga ca 200 m från järnvägen för att riktvärdet 

Beräkningspunkter för buller. Linjerna redovisar de sektioner där beräkningar gjorts för hur stora avstånd från väg, respektive järn-
väg som behöver hållas för att klara riktvärdena utan skyddsåtgärder.
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utomhus på uteplats ska klaras, om inga bullerdäm-
pande åtgärder vidtas.

Behov av avstånd till järnvägen ovan är baserat på 
dagens tra  kering på spåret. Enligt Skånetra  kens 
prognos till år 2020 förväntas järnvägens tra  ker-
ing inte öka till följd av den planerade utbyggnaden. 
Vissa önskemål  nns emellertid att köra godståg 
även på sträckan Ystad-Simrishamn. Omfattningen 
av sådan godstra  k antas vara liten, maximalt ett 
godståg om dagen, varför den ökade bullerstörnin-
gen från tågtra  ken bedöms som liten.

Sammantaget bedöms planförslaget vid full utbygg-
nad kunna innebära stora negativa konsekvenser om 
inte avstånden från bullerkälla till bebyggelse klaras 
alternativt åtgärder vidtas. Vid fortsatt planlägg-
ning av området, när mer detaljerad utformning och 
placering av husen bestäms, krävs ytterligare buller-
beräkningar för att klargöra vilka åtgärder som kan 
bli aktuella för att riktvärden för buller ska kunna 
innehållas.

En etappvis utbyggnad bedöms innebära att varje 
etapp medför en ökad ekvivalent bullernivå från 
vägtra  k vid be  ntlig bebyggelse med ca 1 dBA. För 
buller från järnvägen innebär den etappvisa utbyg-
gnaden att bullerdämpande åtgärder bedöms kunna 
bli aktuella redan vid första etappen där stor andel 
av bebyggelsen intill järnvägen planeras uppföras.

Konsekvenser av nollalternativet
Tra  k  ödet på det lokala gatunätet inne i Köpinge-
bro förväntas öka något i nollalternativet till följd 
av de utbyggnader som redovisas i den gällande 
översiktsplanen, varför de ekvivalenta bullernivåerna 
inne i samhället beräknas öka med någon decibel 
jämfört med nuläget. Bullerberäkningar visar emel-
lertid att riktvärdet för be  ntlig miljö, 65 dBA 
ekvivalentnivå, inte överskrids vid den be  ntliga be-
byggelsen utmed Nybrovägen. Maximalnivåerna är 
oförändrade, då dessa är hänförbara till passagen av 
ett tungt fordon men antalet störningstillfällen kom-
mer att öka till följd av utbyggnaderna. Bedömn-
ingen är dock att antalet störningstillfällen nattetid 
även fortsättningsvis kommer att vara få.

För bostäder utmed järnvägen är den maximala 
bullernivån dimensionerande. För att klara riktvärdet 

70 dBA vid fasad gäller samma avstånd från bebyg-
gelse till järnvägen som i planförslaget, om inga 
åtgärder genomförs. Se beskrivning ovan.
Även behovet av avstånd mellan bebyggelse och 
järnvägen i nollalternativet är baserat på dagens 
tra  kering på spåret. Tra  keringen förväntas inte 
öka till följd av utbyggnaden. 

Sammantaget bedöms även nollalternativet kunna in-
nebära stora negativa konsekvenser om inte avstån-
den från bullerkälla till bebyggelse klaras alternativt 
åtgärder vidtas. Antalet bullerstörda bedöms dock 
bli färre jämfört med planförslaget då nollalternativ-
et omfattar mindre utbyggnad i anslutning till järn-
vägen. Ytterligare bullerberäkningar för att klargöra 
vilka åtgärder som kan bli aktuella för att riktvärden 
för buller ska kunna innehållas kommer att behövas.

Risk 
Konsekvenser av planförslaget
De riskaspekter som utreds i denna konsekvens-
beskrivning är nytillkommande verksamheter, 
eventuella transporter av farligt gods på järnvägen, 
urspårningar samt spårspring (obehöriga på spår).

Nytillkommande verksamheter
Vad gäller kommunens tankar kring nytillkommande 
verksamheter ska de vara av sådan karaktär att 
kon  ikter med omgivningen undviks. Exempelvis 
kräver verkstadsindustrier ofta korta avstånd med 
anledning av aspekten olycksrisk, dock innebär ofta 
andra störningar i form av t ex buller och utsläpp 
till luft längre avstånd. Det är troligt att risknivån 
kan begränsas till att påverka närområdet (”innanför 
grindarna”), varmed konsekvenserna bedöms som 
små.

Även den bebyggelse som betecknas ”blandstad” 
kan innebära störningar för omgivningen. Exem-
pelvis kan ett bageri orsaka lukt och handel gener-
erar transporter. Blandad bebyggelse kräver extra 
uppmärksamhet för att inte resultera i kon  ikter 
mellan boende och andra verksamheter.

Eventuella transporter av farligt gods på järnvägen
I detta planeringsskede bedöms det vara viktigt 
att ge förutsättningar för att den nytillkommande 
bebyggelsen ska klara RIKTSAM:s (Riktlinjer för 
riskhänsyn i samhällsplaneringen, Länsstyrelsen, 
2007) krav på att vissa angivna kriterier för speci  ka 
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riskmått (individrisk samt i vissa fall även sam-
hällsrisk) ska understigas, med eller utan åtgärder. 
Detta eftersom planprocessen innebär att  ertalet 
år kan komma att gå innan detaljplaner blir aktuella 
och förutsättningarna kan då ha förändrats något. 
Utgångspunkten i denna bedömning av storleksord-
ningen på aktuella riskmått är ett tiotal vagnar med 
farligt gods per vecka. 

Under förutsättning att det av Tra  kverket rek-
ommenderade bebyggelsefria avståndet om 30 m 
upprätthålls bedöms det vara möjligt att även ett 
tiotal transporter av farligt gods per vecka kan tran-
sporteras utan att kriterier avseende risknivå, enligt 
RIKTSAM, för de tre kategorier av bebyggelse som 
redovisas i bild på sidan 30, överstigs med eller utan 
åtgärder. För viss särskilt känslig bebyggelse, som 
ska lokaliseras på 150 meters avstånd om analys inte 
genomförs, kan detaljanalys komma att visa att yt-
terligare avstånd krävs utöver de 30 m. 

Nedan görs en bedömning av aktuell markanvänd-
ningskarta i relation till ett  ktivt  öde om ett tiotal 
transporter av farligt gods per vecka. Detta är en 
översiktlig bedömning, och detaljanalyser kan i 
framtiden, med bättre vetskap om järnvägens fram-
tida användning, komma till andra slutsatser.

• För fritidsområde, verksamheter (liknande 
industri, lager) och villabebyggelse torde 30 
m mellan fasad och järnväg vara ett lämpligt 
avstånd. Åtgärder krävs förmodligen ej.

• Hagmark kan tillåtas överallt.

• För idrottsanläggningar i mindre skala, villa-
bebyggelse, service, handel är troligen ca 30 m 
mellan fasad och järnväg ett lämpligt avstånd. 
Åtgärder kan komma att krävas.

• För idrottsanläggningar i större skala, 
 erbostadshus, förskola och skola bedöms 

avståndet behöva vara minst 30 m. Åtgärder 
krävs troligen. Åtgärder kan exempelvis inne-
bära krav på vall, obrännbar och/eller brand-
klassad fasad och/eller fönster mm.

Det av Tra  kverket samt av RIKTSAM rekommen-
derade bebyggelsefria avståndet om 30 m upprätt-
hålls i planförslaget.

Huruvida, samt i vilken grad, höjd behöver tas för 
farligt gods behöver undersökas och stämmas av 
med exempelvis Tra  kverket och intilliggande kom-
muner i detaljplaneskedet. 

Urspårningar
Under förutsättning att det av Tra  kverket rekom-
menderade bebyggelsefria avståndet om 30 m upp-
rätthålls är risk för påverkan från urspårningar låg 
varmed inga påtagliga konsekvenser bedöms uppstå.

Området inom 30 m bör inte, utan åtgärder inne-
hålla ytor för barn, såsom skolgård eller lekplatser. 
Detta både med hänsyn till urspårningsrisken och 
med hänsyn till spårspring. 

Utformning av bebyggelse blir avgörande om risk 
för spårspring ökar eller minskar till följd av plan-
förslaget. Riskerna ska beaktas vid fortsatt arbete 
med utformning av området. Särskilt gäller detta i 
anslutning till områden där barn vistas, såsom skola, 
förskola, lekplatser. Nuvarande planförslag bedöms 
innebära en förbättring jämfört med nuläget. 

En stor grad av tillträdesskydd (stängsel) är efter-
strävansvärt och utrymmen som inbjuder till klotter 
ska undvikas. Ett  ertal möjliga åtgärder för att hin-
dra självmord inom järnvägssystemet, såsom staket 
och rumslig separation kan genomföras. Vidare 
anges att personer med avsikt att begå självmord 
söker sig till avskilda platser med skydd från vegeta-
tion, byggnader, mörker, viadukter etc. och ofta i 
utkanten av samhällen. Det är därför viktigt att det 
 nns god belysning och sikt från andra platser.

Sammantaget bedöms inte planförslaget vid full ut-
byggnad innebära negativa konsekvenser avseende 
risk om ovan nämnda åtgärder genomförs. I kom-
mande planeringsskede behöver dock detaljerade 
studier göras för att säkerställa att godtagbara 
risknivåer uppnås.

Den etappvisa utbyggnaden av planområdet innebär 
att bebyggelse i anslutning till järnvägen planeras 
uppföras huvudsakligen i etapp 1. I övrigt avseende 
riskhänsyn bedöms inte en etappvis utbyggnad in-
nebära några skillnader mellan de olika etapperna. 

Konsekvenser av nollalternativet
Vad gäller riskfrågor bedöms konsekvenserna för 
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nollalternativet motsvarande som för planförslaget, 
se beskrivning ovan. Även för nollalternativet gäller 
att detaljerade studier vid fortsatt planläggning 
behöver utföras för att säkerställa att godtagbara 
risknivåer uppnås. Eventuella skyddsavstånd till 
sockerbruket måste tas hänsyn till vid en utbyggnad 
enligt nollalternativet.

Förorenad mark 
Konsekvenser av planförslaget
En miljöteknisk utredning för sockerbruksområdet 
har utförts i samband med nedläggning av bruket 
(Sweco Viak, 2007). Undersökningarna omfattade 
bl a provtagning av jord och grundvatten. Enligt 
rapporten bedöms, med hänsyn till resultaten av 
undersökningen, inte något behov av efterbehan-
dlingsåtgärder eller ytterligare undersökningar före-
ligga. I undersökningen har man dock utgått ifrån 
att sockerbruksområdet även fortsättningsvis ska 
utgöra industriområde varmed riktvärdet för mindre 
känslig markanvändning (MKM) har använts. 

Enligt ett förtydligande angående rapporten (Va-
Teknik & Vattenvård, 2010) ska vid exploatering 
av förorenat område för bostadsändamål riktvärdet 
för känslig markanvändning (KM) användas. En 
jämförelse med riktvärdet för KM visar att riktvär-
det överskrids för  ertal ämnen inom planområdet. 
Överskridandet sker bl a inom den gamla tippen, i 
sockerbruksområdets nordöstra del. Enligt förtyd-
ligandet ska den gamla tippen fråntas från all typ av 
exploatering, möjligen kan området lämpa sig för 
parkering eller annan hårdgjord uppställningsyta. 
Inom den gamla tippen  nns risk för sättningar och 
för deponigas (explosion och hälsorisker). Vidare 
bör området öster om Nybroån, som omfattar re-
ningsdammarna, undvikas vid en exploatering.

Då fältmätningsprotokollen från Miljöteknisk 
markundersökning, Bilaga 5 (Sweco Viak, 2007) 
gicks igenom i samband med denna miljökon-
sekvensbeskrivning konstaterades det att det inte 
kan uteslutas att nu gällande riktvärde för KM kan 
överskridas vid ett  ertal provpunkter. 

Vid det fortsatta arbetet behöver hänsyn till den 
gamla tippen och risker kopplade till föroreningarna 
där tas. Vidare ska man klara riktvärden för KM, 
som gäller för bostadsområden. Provtagning och 

sanering bedöms kunna bli aktuellt för att genom-
föra exploatering enligt illustration till planförslaget. 

Konsekvenser av nollalternativet
Då fältmätningsprotokollen från Miljöteknisk 
markundersökning, Bilaga 5 (Sweco Viak, 2007) 
gicks igenom i samband med denna miljökon-
sekvensbeskrivning konstaterades det att det inte 
kan uteslutas att nu gällande riktvärde för MKM kan 
överskridas vid ett  ertal provpunkter. Därmed kan 
inte det uteslutas att det behövs provtagning eller 
sanering inom vissa delar av sockerbruksområdet.

Vatten 
Konsekvenser av planförslaget
Enligt den policy som kommunen har för dagvat-
tenhantering ska dagvatten i första hand tas om 
hand lokalt (LOD = lokalt omhändertagande av 
dagvatten). Det innebär att dagvatten hanteras inom 
respektive tomt genom att det avleds till någon 
form av perkolationsmagasin eller att vattnet bara 
släpps ut över tomten och sugs upp av omgivande 
gräsytor. Be  ntlig bebyggelse i Köpingebro har till 
största del LOD lösningar men vissa delar av byn 
avvattnas till kommunala dagvattenledningar.
Dagvattenhantering inom planområdet ska i första 
hand lösas med LOD där det är möjligt. För att 
kunna lösa dagvattenhanteringen med LOD krävs 
att det är bra in  ltrationsmöjligheter och ett visst 
avstånd mellan marken och grundvattennivån. Om 
så inte är fallet måste andra lösningar för dagvatten-
hanteringen tas fram. I andra hand ska dagvatten-
hanteringen lösas genom avledning till Nybroån.
En eventuell avledning av dagvatten från exploat-
erade ytor till Nybroån kan medföra att det kom-
mer högre  öden till Nybroån. Dagvatten från 
exploaterade ytor innehåller ofta en viss mängd 
oönskade ämnen som t ex tungmetaller, som till 
stor del är bundna i sediment. Med tanke på Ny-
broåns naturvärden och möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna föreslås att dagvatten  öden 
utjämnas och fördröjs innan utsläppen når ån. 
Likaså föreslås att vattnet genomgår någon form 
av enklare rening t ex sedimentation i de öppna 
utjämningsmagasinen. Om det  nns ytor med risk 
för oljespill föreslås att detta vatten leds genom 
oljeavskiljare. Inom planområdet  nns ytor avsatta 
för dagvattenstråk samt grönområden och i nuläget 
bedöms det att dessa ytor är tillräckliga för eventuell 
utjämning och rening av dagvattnet.
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I tabell 3 redovisas bedömda konsekvenser av plan-
förslaget på miljökvalitetsnormerna för Nybroån: 
Herrestadsbäcken-Örupsån.

Med de ovan föreslagna åtgärderna, fördröjning 
och rening, bedöms inte Nybroåns naturvärden, 
exempelvis riksintresset för naturvård, eller vatten-
kvaliteten, och därmed  sklivet, påverkas påtagligt 

Sammantaget bedöms dagvattenhanteringen, med 
föreslagna åtgärder, inte innebära negativa konse-
-kvenser för miljökvalitetsnormerna för Nybroån, 
som även är utpekat som regionalt särskilt värdefullt 
vatten. 

Enligt planförslaget planeras det övergripande 
dagvattenstråket, med fördröjningsdammar etc, 

Tabell 3. Konsekvenser för miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Nybroån Herrestadsbäcken – Örupsån.

negativt av planförslagets dagvattenhantering. 
Utifrån en översvämningskartering (Länsstyrelsen, 
2012) bedöms inte de planerade bebyggelseom-
rådena påverkas negativt av en framtida förhöjd 
havsnivå då planområdet är beläget en bit norr om 
kusten. 

Vid fortsatt planering bör vidare utredningar av-
seende dagvattenhanteringen genomföras. Exempel-
vis kan mer detaljerade studier utifrån höjddata bli 
aktuella för att säkerställa det föreslagna dagvatten-
stråkets funktion och placering. Genom rätt höjd-
sättning, t ex genom skapande av lågstråk som kan 
svämmas över, kan även hänsyn till framtida ökade 
nederbördsmängder, så som 100-års regn, tas. 

byggas ut i etapp 2. Dagvattnet i etapp 1, från de 
delar som inte är hårdgjorda redan idag, ska tas om 
hand så att det renas och fördröjs innan det släpps 
ut i Nybroån. För att kunna hantera dagvatten från 
verksamhetsområdet i nordöst krävs uppskattnings-
vis en yta på ca 5000 m2. Den etappvisa utbyg-
gnaden bedöms således i nuläget inte innebära några 
större skillnader i effekt eller konsekvens mellan 
etapperna beträffande påverkan på vatten.

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär mindre areal hårdgjorda 
ytor jämfört med planförslaget. Vid en utbyggnad 
enligt nollalternativet antas dagvattnet tas hand 
om på motsvarande sätt som i planförslaget, ge-
nom LOD och/eller fördröjning och avledning till 
Nybroån. Se beskrivning ovan. Om åtgärder i form 
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av fördröjning och rening genomförs bedöms inte 
Nybroåns naturvärden eller vattenkvaliteten, och 
därmed  skelivet, påverkas påtagligt negativt till 
följd av nollalternativet. 

Översvämningskarteringen (Länsstyrelsen, 2012) 
visar på att de planerade bebyggelseområdena i 
anslutning till Köpingebro inte påverkas negativt av 
en framtida förhöjd havsnivå då området är beläget 
en bit norr om kusten. Stora delar av utredningsom-
rådet för fritidshusbebyggelse ligger dock inom ett 
område som enligt översvämningskarteringen kom-
mer att påverkas av en havsnivåhöjning på 3 meter. 
Även i nollalternativet bör hänsyn, genom höjdsättning 
mm, till framtida ökade nederbördsmängder tas.

Anspråktagande av jordbruksmark innebär positiva 
konsekvenser för övergödningen eftersom näring-
släckaget till Nybroån förväntas minska. Ianspråkta-
gandet i nollalternativet är något mindre i jämförelse 
med planförslaget.

Sammantaget bedöms nollalternativets konsekvenser 
för Nybroån motsvarande som för planförslaget, 
med andra ord bedöms inte negativa konsekvenser 
för miljökvalitetsnormer för Nybroån uppstå.

Översvämningsrisker från Nybroån
Konsekvenser av planförslaget
På uppdrag av Ystads kommun utförde Sweco en 
övergripande utredning i syfte att beskriva vilka 
områden inom Köpingebro som är olämpliga för 
bebyggelse till följd av översvämningsrisk vid höga 
vatten  ödessituationer i Nybroån. I uppdraget 
ingick även att översiktligt bedöma hur nära åfåran 
det är möjligt att belasta marken med byggnader 
och/eller fyllning med hänsyn till risk för ras/skred i 
slänten mot Nybroån, se bild.

Byggnader, med upp till 2 våningsplan alternativt 
1 ½-plans hus och max 1 m utbredd fyllning över 
nuvarande marknivå, kan generellt uppföras fram 
till 10 m från närmaste släntkrön mot Nybroån. 
Lokalt kan det förekomma skikt av organisk jord 
i sandlagren, därför rekommenderas att det utförs 
geotekniska undersökningar i samband med upprät-
tande av detaljplaner.

Risk för översvämning föreligger i delar av de 
områden som översiktsplanen berör. Mindre övers-

vämningar ses redan vid 10-års  öden, och vid ett 
 öde av 35 m3/s, dvs ett uppskattat 100-års  öde, 

översvämmas stora ytor.

Studien har även inkluderat hur påverkan blir på 
Nybroån vid havsnivåhöjning +2,5 meter. Resulta-
tet av simuleringen visar att vattennivån i havet inte 
tycks påverka översvämningsrisken vid exploater-
ingsområdet på något betydande sätt. Gränsen för 
havets dämmande effekt tycks vara den ”  sktrappa” 
som ligger knappt 500 m nedströms det undersökta 
exploateringsområdet. Som ett resultat av utred-
ningen har föreslagna bebyggelseområden justerats 
sedan samrådsskedet.

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att endast ett område i 
söder, söder om Vigs ängar skulle bebyggas på den 
östra sidan av samhället, mot Nybroån. Enligt de 
studier som gjorts skulle detta område inte påverkas 
av översvämning från Nybroån.

Bild 2. Skredrisk markerat på karta, ca 10 meter från dikeskrön.
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Hushållning med naturresurser
Konsekvenser av planförslaget
Planområdet är ca 400 hektar stort, varav 85 hektar 
utgörs av god jordbruksmark, klass 7 och 8 (10 är 
den högsta klassen).

Cirka 50 ha av jordbruksmarken inom planområdet 
planläggs som bebyggelse. Detta utgör ett irreversi-
belt anspråktagande av jordbruksmarken, vilket 
innebär negativa konsekvenser för hushållning med 
jordbruksmark. All jordbruksmark brukas dock inte 
idag. 

Vidare avseende hushållning med naturresurser in-
nebär planförslaget inte några negativa konsekvens-
er för skogsnäringen då ingen produktionsskog 
berörs. Planförslaget bedöms inte heller innebära 
någon negativ påverkan på grundvattnet, som utgör 
en viktig naturresurs, då den bebyggelsen som föres-
lås inom planområdet normalt inte påverkar grund-
vattenresurser negativt. Det  nns inte heller några 
skyddsområden för grundvattentäkter inom eller i 
planområdets närhet. Dessutom bedöms risken för 
spridning av föroreningar i marken minska till följd 
av saneringar som kan bli aktuella vid en utbyggnad.

Utbyggnaden av Köpingebro, med undantag av 
Fredriksberg, är medtagen i kommunens över-
siktsplan vilket innebär att kommunen redan då tagit 
ställning till att en utbyggnad i området anses utgöra 
lämplig markanvändning. Vidare innebär utbyggnad 
i det stationsnära läget möjlighet till kollektivtra  k-
pendling och bedöms därmed ge förutsättningar 
för en minskning av bilanvändandet i området/re-
gionen. Detta bedöms som positivt för energihush-
ållningen. Baserat på detta bedöms utbyggnaden, 
trots anspråktagandet av jordbruksmark, ändå 
kunna accepteras.

I etapp ett tas ca 17 hektar jordbruksmark i an-
språk varav 14 hektar inte brukas utan används som 
betesmark idag. I etapp två tas ca 10 hektar jord-
bruksmark i anspråk och i etapp tre ca 23 hektar. 
Detta medför att den sammanvägda påverkan på 
jordbruksmarken blir störst i etapp tre. 

Konsekvenser av nollalternativet
Utbyggnad enligt nollalternativet bedöms innebära 
att något mindre areal jordbruksmark tas i anspråk 
jämfört med planförslaget. Större andel av utbyg-
gnaden sker på jordbruksmark, längre ifrån sta-
tionen, jämfört med planförslaget då verksamheten 
inom sockerbruksområdet förutsätts fortgå. Om en 
utbyggnad av utredningsområdet för fritidshusbe-
byggelse sker blir dock intrånget i jordbruksmarken 
betydligt större än i planförslaget.

Avstämning mot nationella miljömål
Nationella miljömål
Det övergripande målet för arbetet mot en hållbar 
utveckling är att skydda människors hälsa, bevara 
den biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av 
naturresurser så att de kan nyttjas långsiktigt samt 
att skydda natur och kulturlandskap.

Riksdagen har antagit nedanstående 16 nationella 
miljökvalitetsmål. Målen beskriver de egenskaper 
som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att sam-
hällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar.

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt
• Säker strålmiljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Storslagen fjällmiljö
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Uppfyllelse av miljömål
De miljömål som bedöms beröras av projektet är 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig 
försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen övergöd-
ning, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, 
Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och 
Ett rikt växt och djurliv.
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Miljömål Nollalternativet Planförslaget 

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, 
Bara naturlig försurning, Skyddande 
ozonskikt, Ingen övergödning 

Luften ska vara så ren att människors hälsa 
samt natur eller kulturvärden inte skadas och 
halten av växthusgaser i atmosfären ska, i 
enlighet med FN´s ramkonvention för 
klimatförändringar, stabiliseras. Den 
försurande effekten av nedfall och 
markanvändning ska underskrida gränsen 
för vad mark och vatten tål. 

Målen motverkas genom att alternativet 
innebär ökad trafikering. Samtidigt möjliggörs 
att området kopplas till befintliga 
kollektivtrafik- samt gång- och cykelnät. Det 
stationsnära läget bedöms i viss utsträckning 
kunna dämpa trafikökningen.  

Jämfört med planförslaget innebär 
nollalternativet större andel transporter med 
tung trafik om sockerbruket är i full drift. 

Nollalternativet medverkar i viss mån till 
måluppfyllelsen genom att jordbruksmark tas i 
anspråk varmed läckage av näringsämnen från 
planområdet reduceras.                                                   

Målen motverkas genom att planalternativet 
innebär ökad trafikering. Samtidigt 
möjliggörs att området kopplas till befintliga 
kollektivtrafik- samt gång- och cykelnät. Det 
stationsnära läget bedöms i viss utsträckning 
kunna dämpa trafikökningen. 

Alternativet innebär vidare att jordbruksmark 
tas i anspråk vilket reducerar läckage av 
näringsämnen från planområdet och 
medverkar till måluppfyllelsen.  

Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt 
växt- och djurliv  

Målen innebär bland annat att sjöarnas, 
vattendragens och havens värden för den 
biologiska mångfalden skyddas. Hotade 
arters populationer och 
spridningsmöjligheter säkerställs och arter 
ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 
bestånd med tillräcklig genetisk variation. 

Bedöms medverka i viss utsträckning då 
näringstillförseln till recipienten förutses 
minska i nollalternativet och att den föreslagna 
dagvattenhanteringen, med fördröjning och 
rening inte bedöms innebära att 
miljökvalitetsnormer för vatten påverkas 
negativt.  

Inte heller mark- och vattenområden med höga 
naturvärden bedöms påverkas negativt. 

 

Bedöms medverka till viss del då läckage av 
näringsämnen till recipienter förutses minska 
till följd av utbyggnaden.  

Den föreslagna dagvattenhanteringen, med 
fördröjning och rening, bedöms inte heller 
innebära att miljökvalitetsnormer för vatten 
påverkas negativt.  

Försiktighetsåtgärder kan bli aktuella för att 
minimera risken för negativ påverkan på 
naturvärden. 

Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för 
biologisk produktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras 
samt kulturmiljövärden och sociala värden 
stärks. 

Nollalternativet varken med- eller motverkar 
målet då ingen skogsmark tas i anspråk. 

Motverkas genom att skogsmark tas i 
anspråk. 

Ett rikt odlingslandskap  

Odlingslandskapets värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som biologisk mångfald 
och kulturmiljövärden bevaras och stärks. 

Motverkas genom att jordbruksmark tas i 
anspråk, dock i mindre omfattning än i 
planförslaget.   

Motverkas genom att jordbruksmark tas i 
anspråk.  

 

God bebyggd miljö 

Bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö. Natur- och kulturvärden 
ska värnas och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras miljöanpassat 
och så att god hushållning med mark 
främjas. 

Planens inriktning är att som helhet skapa en 
långsiktigt hållbar och god bebyggelsemiljö 
vilket ger förutsättningar för en god 
boendemiljö och därigenom medverka till 
uppfyllelse av miljömålet. 

Motverkas i viss utsträckning då buller och 
luftföroreningar ökar i området till följd av ökad 
trafikering och utbyggnad i anslutning till 
järnvägen (miljökvalitetsnormer för luft 
bedöms dock inte överskridas).  
 

Jordbruksmark av klass 7 och 8 tas i anspråk, 
men i mindre omfattning än i planförslaget. 
Kommunen har i översiktsplanen gjort ett 
ställningstagande där utbyggnad av 
nollalternativet bedöms som lämpligt. 

 

Planens inriktning är att som helhet skapa en 
långsiktigt hållbar och god bebyggelsemiljö 
vilket ger förutsättningar för en god 
boendemiljö och därigenom medverka till 
uppfyllelse av miljömålet. 

Miljömålet bedöms dock motverkas genom 
att trafikalstringen från planområdet medför 
ökade luftföroreningar och bullernivåer i 
området (miljökvalitetsnormer för luft 
bedöms dock inte överskridas).  
 

Åtgärder avseende markföroreningar kan bli 
aktuella inom delar av planområdet för att 
kunna skapa en hälsosam boendemiljö. 

God jordbruksmark av klass 7 och 8 tas i 
anspråk. Detta kan till viss del motiveras med 
att utbyggnad sker i stationsnära läge i 
anslutning till befintlig tätort. Kommunen har 
även i översiktsplanen gjort ett 
ställningstagande där utbyggnad av 
nollalternativet bedöms som lämpligt. 

I det fortsatta planeringsarbetet bör hänsyn 
till de höga natur- och kulturvärdena i 
anslutning till planområdet tas så att den 
delen av målet motverkas i så liten 
omfattning som möjligt. 

Anspråktagandet blir dock betyd-
ligt större vid en eventuell utbyggnad av utred-
ningsområde för fritidshusbebyggelse i sydväst. 

I tabellen på nedan görs en avstämning mot de berörda miljömålen.
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Avstämning mot nationella trans-
portpolitiska miljömål
Nationella transportpolitiska mål
Det övergripande målet för transportpolitiken, 
enligt proposition 2008/09:93, skall fortsatt vara 
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medbor-
garna och näringslivet i hela landet. Därtill  nns ett 
funktionsmål rörande tillgänglighet och ett hänsyns-
mål rörande säkerhet, miljö och hälsa. 

Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en grun-
dläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov. Det ska också anpassas så att ingen 
ska dödas eller skadas allvarligt och bidra till att 
miljökvalitetsmålen och en ökad hälsa uppnås.

Uppfyllelse av transportpolitiska mål
Fler kvinnor reser kollektivt än män vilket innebär 
att en utbyggnad i ett stationsnära läge uppfyller 
funktionsmålet att transportsystemet
ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov. Det 
transportpolitiska funktionsmålet innebär även att 
transportsystemet ska ge alla en grundläggande 
tillgänglighet samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet vilket en exploatering i detta stationsnära läge 
i Köpingebro medför.

Genom att utforma tra  ksäkra miljöer med plan-
skildhet där tra  ksituationen kräver det beaktas hän-
synsmålet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. 
Genom att exploatera i ett stationsnära område är 
förutsättningarna goda för att bilresor kan över-
föras till kollektivtra  k vilket i sin tur är positivt för 
luftföroreningar och bullernivåer. Vidare innebär 
de föreslagna gång- och cykelförbindelserna samt 
konceptet ”hälsobyn”, vilket är en av de föreslagna 
strategierna i planen, att ökad hälsa kan uppnås.

Samlad bedömning
Genomförandet av planförslaget bedöms medföra 
en påverkan på landskapet. Utbyggnaden väster om 
tätorten innebär negativa konsekvenser för både 
landskapsbilden och kulturmiljövärden kopplade till 
det öppna jordbrukslandskapet. Konsekvenserna 
bedöms dock som begränsade. Samtidigt bedöms 
planförslaget innebära positiva konsekvenser genom 
att det f  d sockerbruksområdet förvandlas från stor-
skaligt verksamhetsområde till område med blandad 
bebyggelse som får en koppling till övriga Köpinge-
bro. Utbyggnaden inom det f  d sockerbruksområdet 
förstärker även stationens läge i orten. Genom-
förandet medför även att nya naturvärden, genom 
det föreslagna grön-/dagvattenstråket, tillkommer 
inom planområdet. Vissa skyddsåtgärder kan dock 
bli aktuella för att minska risken för negativ påver-
kan på Nybroån och övriga naturvärden. Även 
vidare utredning avseende fornlämningarna krävs.

Generellt sett innebär den etappvisa utbyggnaden 
att ju mer utbyggnad desto större påverkan på den 
be  ntliga miljön, men sammantaget bedöms inte 
planförslaget innebära några påtagliga negativa kon-
sekvenser för landskapet. 

Intrånget i riksintresset för kustzonen, som syftar 
till att värna om natur- och kulturmiljövärden samt 
friluftsliv och rekreation kopplat till kusten, bedöms 
som godtagbart. Inga negativa konsekvenser 
bedöms heller uppstå för riksintresse för naturvård 
eller kulturmiljö.

I nuläget bedöms inte planförslaget och den före-
slagna dagvattenhanteringen innebära negativa kon-
sekvenser för miljökvalitetsnormerna för Nybroån. 
Ytterligare studier avseende dagvattenhanteringen 
krävs emellertid för att erforderliga ytor och behov 
av åtgärder kan säkerställas. Om dagvattensystemet 
dimensioneras för 100-års regn bedöms hänsyn till 
framtida ökade nederbördsmängder tas. 
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Planförslaget innebär att god jordbruksmark kom-
mer att tas i anspråk, vilket är negativt för hushålln-
ing med naturresurser, men det bedöms inte med-
föra att andra naturresurser, så som grundvatten och 
skogsnäring, påverkas negativt. 

En utbyggnad i det stationsnära läget bedöms även 
sammantaget som positivt för hushållning med 
energi. Ur energisynpunkt bedöms utbyggnaden 
ge störst effekt i de täta delarna nära stationen och 
bykärnan som i första hand byggs ut i den första 
etappen, medan utbyggnaden blir mindre effektiv 
i periferin där glesare utbyggnad föreslås. Detta in-
nebär att etapp 3, där expansion sker främst i de 
yttre delarna av planområdet, bedöms få minst posi-
tiv påverkan på hushållning med energi.

Vad gäller hälsa och säkerhet bedöms smärre 
åtgärder erfordras för att en hälsosam och säker 
boendemiljö inom planområdet ska kunna skapas. 
Bullerstörningarna från vägtra  k vid de be  ntliga 
bostäderna kommer att öka till följd av utbyg-
gnaden. Tra  keringen ökar för varje utbyggnadse-
tapp varmed etapp 3 bedöms få störst påverkan. 
Även järnvägstra  ken kommer innebära bullerstör-
ningar för den tillkommande bebyggelsen. Vidare 
visar den tidigare miljötekniska undersökningen att 
delar av planområdet är förorenat. Provtagning och 
sanering bedöms kunna bli aktuellt inom delar av 
området för att den föreslagna exploateringen ska 
kunna genomföras.
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Länsstyrelsens granskningsyttrande
Kommunen har samrått med Länsstyrelsen an-
gående avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning 
och Länsstyrelsen har yttrat sig angående planen 
i samråds- och utställningsskedet. Länsstyrelsens 
hela granskningsyttrande åter  nns här till höger. 
Länsstyrelsens synpunkter medför att efterföljande 
detaljplaneläggning kan komma att överprövas av 
staten när det gäller följande punkter: 

• Länsstyrelsen menar att planhandlingarna inte 
visar hur kommunen säkerställer riksintressena 
kustzon, naturvård, järnväg och totalförsvar. 

• Länsstyrelsen anser att området för fritidshu-
sområde och camping i Fredriksbergsskogen 
och området söder om byn ska utgå, eftersom 
det inte går att utesluta att planens genom-
förande kan innebära påtaglig skada på de berör-
da riksintressena kustzon och naturvård. 

• Utifrån planhandlingarna kan Länsstyrelsen inte 
utesluta att planförslaget kan medverka till att 
miljökvalitetsnormer för vatten inte följs. Störst 
risk för negativ påverkan på vattenkvaliteten 
inn ebär sannolikt verksamhetsområdet i nor-
dost. 

• Länsstyrelsen anser att behovet av att bygga 
på jordbruksmark är en mellankommunal 
fråga. I det regionala åtgärdsprogrammet för 
miljökvalitetsmålen konstateras att exploatering 
på åkermark ska begränsas. Planhandlingarna 
beskriver att det kollektivtra  knära läget mo-
tiverar intrånget på jordbruksmarken. Läns-
styrelsen bedömer inte att det är ett sådant 
väsentligt samhällsintresse enligt miljöbalken 
(MB) som gör att brukningsvärd jordbruksmark 
får tas i anspråk. Länsstyrelsen godtar därför 
inte de föreslagna bostadsområdena utanför 
gamla sockerbruksområdet på jordbruksmark. 

• Länsstyrelsen menar att innan  er utredningar 
har genomförts kan områdena för bostäder i 
sydost samt i väster, längs vatten- och natur-
stråket, inte anses vara lämpliga för bebyggelse 
med hänsyn till risken för översvämning. 

• Länsstyrelsen tar inte ställning för markanvän-
dningen i etapp två och tre, vilket innebär att 
planförslagets avvägning gentemot allmänna 
intressen kvarstår. 

Kommunen delar inte Länsstyrelsens uppfattning, 
se kommunens kommentar till yttrandet längst bak i 
handlingen, och har valt att anta planen. 
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Yttrande över granskning om fördjupad översiktsplan för 
Köpingebro i Ystad kommun 
 
Bakgrund  
Ystads kommun har skickat förslag till fördjupad översiktsplan 
(FÖP) till Länsstyrelsen, för granskning enligt 3 kap. 14 § Plan- och bygglagen (SFS 
2010:900), PBL. 
 
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska Länsstyrelsen skriva ett granskningsyttrande under 
utställningstiden, där det ska framgå om:  

 förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, 
 förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 

miljöbalken inte följs, 
 redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte 

är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 
 sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår 

två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 
 en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion. 

 
Granskningsyttrandet ska i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 20 §  PBL 
redovisas tillsammans med översiktsplanen. Om Länsstyrelsen inte har godtagit 
planen i en viss del, ska detta anmärkas i planen. Den antagna fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) ska sedan spridas till sådana myndigheter och övriga som har 
väsentligt intresse av den och som använder den som beslutsunderlag. 
 
Sammanfattning av planförslaget  
Köpingebro är Ystad kommuns näst största tätort med cirka 1 100 invånare. 
Behovet av en fördjupad översiktsplan kom efter år 2006 när Sockerbruket lade ner 
sin verksamhet. Kommunen köpte det före detta sockerbruksområdet som ligger 
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centralt i byn och vill nu pröva om området kan omvandlas till en blandad 
bebyggelse med framförallt bostäder. Planen berör dock hela byn med omland.  
 
Planförslaget visar att stora delar av sockerbruksområdet ska utvecklas till blandstad 
(bostäder med inslag av handel, service och verksamheter) och bostäder pekas även 
ut i väster samt i mindre grupper i öster samt söder om byn. Vissa delar av 
sockerbruksområdet och ett område öster om dammarna redovisas som 
verksamheter. Område för fritidsboende och camping är utpekat i 
Fredriksbergsskogen och söder om byn.  
 
Planförslaget föreslår knappt 600 nya bostäder för permanent boende. Etapp ett, 
som sträcker sig fram till cirka år 2025, innehåller drygt 200 bostäder. Planförslaget 
rymmer sex strategibilder: stationen mitt i byn, gena gång- och cykelstråk, 
hälsobyn, biologisk mångfald, blandad, tät och grön samt kulturell hållbarhet. 
Planförslaget är uppdelat i tre etapper, etapp ett sträcker sig till och med år 2025, 
etapp två år 2025–2035 och etapp tre år 2035–2045. Etapp ett pekar ut 
omvandlingen av sockerbruksområdet, verksamhetsområdet i anslutning till det, 
mindre bostadsutbyggnad samt de båda fritidsområdena. Etapp två och tre innehåller 
de västliga, östliga och södra bostadsområdena, fortsatt utveckling av Fredriksberg 
samt verksamhetsområdet i öster.  
 
Sammanfattning av Länsstyrelsens ställningstagande 
Länsstyrelsen menar att grundidén i planförslaget är bra, eftersom det visar hur 
gamla sockerbruksområdet kan användas framöver och hur byn kan utvecklas. Fler 
bostäder, verksamheter och service kan byggas i en ort med bra kollektivtrafik, 
bland annat till och från Ystad och Malmö. De sex strategibilderna visar denna goda 
ambition.  
 
Däremot menar Länsstyrelsen att planförslaget behöver göras tydligare exempelvis 
när det gäller förslagen och miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen anser inte 
att planhandlingarna tar upp statliga intressen på ett tillfredsställande sätt, bland 
annat när det gäller riksintressena. Länsstyrelsen tolkar att kärnan i planförslaget är 
omvandlingen av gamla sockerbruksområdet från ett, i stort, ett nedlagt 
industriområde till blandad bebyggelse med en majoritet bostäder. Länsstyrelsen 
konstaterar att de områden utanför gamla sockerbruksområdet som pekas ut för 
bostäder är mycket stora. Det gäller särskilt i förhållande till byns storlek och den 
korta analys som görs av människors behov och efterfrågan av att flytta till en ny 
bostad i Köpingebro. Länsstyrelsen ifrågasätter därför behovet att planera de stora 
områdena utanför gamla sockerbruksområdet.   
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Länsstyrelsen anser att det inte har presenterats några särskilda skäl för att 
fritidsbebyggelsen ska vara lämplig i riksintressanta miljöer, i lägen som inte innebär 
direkt utveckling av den befintliga orten. Länsstyrelsen bedömer inte heller att det 
är ett tillräckligt skäl att bygga på jordbruksmark för att den är kollektivtrafiknära. 
Länsstyrelsen kan därför komma att överpröva kommande detaljplaner enligt 11kap. 
10–11 § PBL.  
 
Av planhandlingarna kan inte Länsstyrelsen läsa ut om kommunen vill verka för att 
stationen i Köpingebro ska flyttas eller inte. Om kommunen avser att behandla 
frågan om en eventuell stationsflytt, behöver det göras tydligare i handlingarna. I 
detta skede kan dock staten inte ta ställning till en eventuell flytt av stationen. 
Länsstyrelsen tar inte ställning till etapp två och tre i planförslaget, eftersom det går 
utanför vad Länsstyrelsen uppfattar som kärnan i planen. Länsstyrelsen menar därför 
att etapp två och tre bör utgå ur planförslaget inklusive markanvändningskartan och 
att det bara bör omfatta etapp ett.  
 
I samrådet menade Länsstyrelsen att information om riksintressen, strandsskydd, 
översvämning, miljökvalitetsnormer, buller, risk, störningar, markföroreningar 
behövde bearbetas, förtydligas och kompletteras för att planen ska vara en god 
bedömningsgrund för kommande planering och prövningar. Länsstyrelsen ansåg i 
samrådet att den inte gav tillräcklig vägledning för tillståndsgivning enligt PBL och 
annan lagstiftning. Trots detta kan Länsstyrelsen konstatera att det har gjorts små 
förändringar mellan samråd och granskning och att de ändringar som har gjorts inte 
innebär att Länsstyrelsens synpunkter har beaktats. Länsstyrelsen rekommenderar 
därför att kommunen arbetar om planförslaget och går på en andra granskning. 
Länsstyrelsen menar att ett mer tydligt dokument skapar större användbarhet för 
tjänstemän, politiker, exploatörer och bybor.  
 
Länsstyrelsen godtar inte kommunens förslag till översiktsplan i dessa delar 
Efterföljande detaljplaneläggning kan komma att överprövas av staten när det gäller 
följande punkter: 

 Länsstyrelsen menar att planhandlingarna inte visar hur kommunen 
säkerställer riksintressena kustzon, naturvård, järnväg och totalförsvar.  

 Länsstyrelsen anser att området för fritidshusområde och camping i 
Fredriksbergsskogen och området söder om byn ska utgå, eftersom det inte 
går att utesluta att planens genomförande kan innebära påtaglig skada på de 
berörda riksintressena kustzon och naturvård.  

 Utifrån planhandlingarna kan Länsstyrelsen inte utesluta att planförslaget kan 
medverka till att miljökvalitetsnormer för vatten inte följs. Störst risk för 
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negativ påverkan på vattenkvaliteten innebär sannolikt verksamhetsområdet i 
nordost.   

 Länsstyrelsen anser att behovet av att bygga på jordbruksmark är en 
mellankommunal fråga. I det regionala åtgärdsprogrammet för 
miljökvalitetsmålen konstateras att exploatering på åkermark ska begränsas. 
Planhandlingarna beskriver att det kollektivtrafiknära läget motiverar 
intrånget på jordbruksmarken. Länsstyrelsen bedömer inte att det är ett 
sådant väsentligt samhällsintresse enligt miljöbalken (MB) som gör att 
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk. Länsstyrelsen godtar därför 
inte de föreslagna bostadsområdena utanför gamla sockerbruksområdet på 
jordbruksmark.  

 Länsstyrelsen menar att innan fler utredningar har genomförts kan områdena 
för bostäder i sydost samt i väster, längs vatten- och naturstråket, inte anses 
vara lämpliga för bebyggelse med hänsyn till risken för översvämning. 

 Länsstyrelsen tar inte ställning för markanvändningen i etapp två och tre, 
vilket innebär att planförslagets avvägning gentemot allmänna intressen 
kvarstår.  

 
Länsstyrelsens bevakningsfrågor 
Riksintressen 
I samrådet kunde Länsstyrelen inte utesluta att ett genomförande av planförslaget 
kan innebära påtaglig skada på riksintresse för naturvård, järnväg, totalförsvar och 
kustzon. Länsstyrelsen kan konstatera att planhandlingarna innehåller små ändringar, 
vilket innebär att flera synpunkter från samrådet finns kvar. Planområdet tangerar 
riksintresse för kulturmiljö (MK166 Högestad–Stora Köpinge) men eftersom 
värdekärnan inte berör Köpingebro har Länsstyrelsen inga synpunkter. 
 
Naturvård, N75 Sjöbo Ora–Fyledalen–Nybroån med biflöden 
Länsstyrelsen bedömer att riksintresset skulle kunna skadas av exploatering inom 
den oexploaterade strandszonen, det vill säga på det som i dag fysiskt är 
jordbruksmark eller naturmark, längs Nybroån. Det handlar om den ånära 
bebyggelsen och de föreslagna fritidshusen eller campingen söder om byn. Genom 
att bygga inom strandområdet minskar möjligheterna att på lång sikt låta ån få ett 
mer naturligt flöde samt möjlighet att svämma över, åtgärder som i sin tur kan 
gynna, de för riksintresset viktiga, havsöringen och stensimpan liksom andra arter.  
Länsstyrelsen anser att en tio meters buffertzon inte är tillräckligt för att skydda den 
riksintressanta Nybroån.  
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Kustzon 
Länsstyrelsen anser att planförslaget inte tillgodoser riksintresset för kustzonen i de 
delar som pekas ut som fritidsboende och camping och delar inte kommunens 
uppfattning att intrånget är godtagbart.  Enligt 4 kap. 4 § MB får fritidsbebyggelse 
inom riksintresseområdet endast komma till i form av kompletteringar till befintlig 
bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till. 
Enligt 4 kap. 1 § MB får detta endast ske om det inte påtagligt skadar områdets 
natur- eller kulturvärden. Länsstyrelsen ser inte några särskilda skäl i 
planhandlingarna för att den föreslagna fritidsbebyggelsen kan genomföras.  
 
I rapporten Skånes kustområden – ett nationallandskap från 2001, har Länsstyrelsen i 
samarbete med Skånes kustkommuner utvecklat tolkningen av riksintresset. 
Rapporten har tagit fram ett antal allmänna rekommendationer för Skånes 
kustområden, bland annat att oexploaterade områden mellan tätorter längs kusten 
säkerställs. För den aktuella kuststräckan anges särskilt att ytterligare 
fritidsbebyggelse inte bör ske längs kusten annat än som enstaka kompletteringar om 
ingreppet är ringa. De föreslagna fritidshus- och campingområdena skulle bli stora, 
nya, fristående enheter inom en relativt oexploaterad grön kil i den hårt 
exploaterade Skånska kustzonen, vilket Länsstyrelsen anser strider mot riksintresset. 
Inom Fredriksbergs övningsområde, även i skogsområdet, är naturvärdena höga. 
Länsstyrelsen anser därför att all typ exploatering där riskerar att skada riksintresset.  
 
Trafikslagens anläggningar, järnväg 
Staten anser att det är bra med en flexibel markanvändning nära järnvägen men att 
kommunen måste visa att riksintresset järnväg säkerställs. Det kan inte uteslutas att 
mötesspåret i Köpingebro kan behöva användas och möjligtvis förlängas i framtiden, 
och i samband med detta även ändra placeringen av plattformar. Länsstyrelsen kan 
av planhandlingarna inte se hur kommunen säkerställer riksintresset. Länsstyrelsen 
kan konstatera att planförslaget berör järnvägens konsekvenser under rubrikerna 
Risk och Buller men då utan koppling till riksintresset.  
 
Totalförsvar 
Planhandlingarna visar en karta på bullerinfluensområdet för riksintressena för 
totalförsvaret. Länsstyrelsen kan dock upplysa om att området i väster har utgått, 
vilket framgår i ett beslut från Försvarsmakten den 16 september 20131. En liten del 
av planområdet i öster berörs av riksintresset Kabusa skjutfält. Denna del av 
planområdet innehåller inte något förslag på bebyggelse men gränsar däremot till 
områden där bostäder föreslås. Länsstyrelsen kan ändå konstatera att kommunen 

                                                   
1 Beslutet heter Komplettering till beslut om och redovisning av; Försvarsmaktens intressen och riksintressen 
för totalförsvarets militära del enligt kap 3 9§ miljöbalken, HKV 2010-02-14 13 
920:50775, inklusive revidering 2013 av lista över riksintressen och intressen för totalförsvarets militära del 
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inte har beskrivit hur riksintressets värden kan påverkas av planförslaget eller 
presenterat förslag på åtgärder för att säkerställa riksintresset.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Kommunen föreslår att dagvatten i första hand ska tas om hand lokalt på tomtmark, 
vilket innebär att ansvaret faller på enskilda fastighetsägare och exploatörer. Detta 
kräver att mark avsätts för utjämning av dagvatten inom tomtmark.  Inom 
planområdet avsätts markområden för dagvattenhantering i ett vatten- och 
naturstråk.  Det visas inte i översiktsplanen att de avsatta markområdena kan lösa 
dagvattenfrågan för hela planområdet. Störst risk för negativ påverkan på 
vattenkvaliteten innebär sannolikt verksamhetsområdet i nordost.   
Översiktsplanen ger ingen vägledning för hur dagvattnet ska hanteras för detta 
område som i dag inte är hårdgjort.  
 
Enligt planförslagets miljökonsekvensbeskrivning krävs uppskattningsvis en yta på  
5 000 kvadratmeter för att kunna hantera dagvattnet. Då inga ytor finns markerade 
på markanvändningskartan för denna hantering går det inte att avgöra om 
miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. MB kan följas. I kommande planläggning måste 
miljökvalitetsnormerna beaktas i de fall en plan kan antas bidra till att en 
miljökvalitetsnorm inte kan följas eller att tillståndet i en vattenförekomst 
försämras. Länsstyreslen kan annars komma att invända mot kommande 
detaljplaner.  
 
Mellankommunal samordning, behovet att bygga på jordbruksmark 
Planhandlingarna menar att utbyggnaden på jordbruksmark kan accepteras, eftersom 
det sker i ett bra kollektivtrafiknära läge. Detta är samma skäl som användes i 
samrådshandlingen. Länsstyrelsen står därför kvar vid synpunkten från samrådet att 
planförslaget strider mot 2 kap. 2 § PBL om att marken ska vara lämplig för 
ändamålet, att det saknas särskilda skäl för att ta jordbruksmark och anser att 
ianspråktagandet av jordbruksmark inte är någon långsiktigt god hushållning med 
kommunens markresurser. Länsstyrelsen håller med kommunen, som i 
miljökonsekvensbeskrivningen (sidorna 82 och 85) konstaterar att det är negativt för 
hushållning med naturresurser att bygga på god jordbruksmark.   
 
Koppling till behovet av att ta mark i anspråk saknas fortfarande 
Länsstyrelsen kan konstatera att planhandlingarna inte har kompletterats med svaren 
i bostadsmarknadsenkäten eller annan information om bostadsmarknaden och 
bedömer att planhandlingarna inte tillräckligt har redovisat kommunens behov av att 
ta jordbruksmark i anspråk. Behovet av fler bostäder bör därför fördjupas, eftersom 
det av både PBL och MB framgår att hänsyn måste tas till de behov som finns när 
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kommunen planlägger mark- och vattenområden. Det handlar både om befintliga 
invånares behov och efterfrågan samt möjliga inflyttares behov och efterfrågan. 
Bedömer kommunen att det främst är befintliga eller nyblivna kommuninvånare 
som driver efterfrågan på nybyggda bostäder? Hur anser kommunen att det är i 
framtiden?  
 
Bostäder på jordbruksmark utanför Köpingebro är inte ett väsentligt samhällsintresse  
Enligt 3 kap. 4 § MB får brukningsvärd jordbruksmark enbart tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar 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. Länsstyrelsen anser inte 
att områdena utanför gamla sockerbruksområdet är sådana platser som innebär att 
väsentliga samhällsintressen tillgodoses och tolkar därför att planförslaget innebär en 
överplanering. Det kan leda till att exploatering sker splittrat på många platser 
samtidigt, utifrån där det vid tillfället finns ekonomiska incitament att bygga och inte 
där det bidrar till en hållbar samhällsutveckling.  
 
Jordbruksmark är en ändlig resurs, eftersom den inte kan återskapas om den en gång 
har bebyggts. Länsstyrelsen anser därmed att användningen av jordbruksmark har en 
regional dimension. Om alla skånska kommuner planerar för lite bebyggelse på 
jordbruksmark blir det sammanlagt ganska stora arealer i hela Skåne. Läs gärna 
Jordbruksverkets rapport Exploatering av jordbruksmark 2006–2010.  En 
överplanering innebär att utbyggnader sker i strid med ett flertal av de nationella 
miljömålen. Ett sätt att hushålla bättre på marken är att föreslå tätare och högre 
bebyggelse i centrala delar istället för att föreslå bebyggelse på jordbruksmark.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning behövs om kommunen står fast vid planerna  
Om kommunen ändå väljer att ha kvar bebyggelsen på jordbruksmark, i strid med 
Länsstyrelsen, bedömer Länsstyrelsen att det kommer att behövas 
miljökonsekvensbeskrivning vid all kommande planläggning som sker på 
jordbruksmark. Detta för att ge ett underlag i bedömningen om byggnation inom 
områdena kan bedömas uppfylla krav i MB.  
 
Oklart hur mycket jordbruksmark som berörs av planförslaget 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen (sidan 82) är planområdet cirka 600 hektar, 
varav cirka 270 hektar är god jordbruksmark, klass 7 och 8. Cirka 50 hektar av 
jordbruksmarken inom planområdet planläggs som bebyggelse. Länsstyrelsen är 
frågande till uppgifterna om ytorna, eftersom samma uppgifter var med i 
samrådsversionen när planområdet var större. Länsstyrelsen undrar därför om 
siffrorna stämmer för planområdet i granskningsskedet och menar att det behöver 
göras tydligt för att kunna bedöma skadan av att bygga på jordbruksmark.  
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Enligt miljökonsekvensbeskrivningen (sidan 82) kommer cirka en tredjedel av den 
befintliga jordbruksmarken tas i anspråk i varje etapp, vilket medför att den 
sammanvägda påverkan på jordbruksmarken blir störst i etapp tre. I 
samrådredogörelsen står det att jordbruksmark främst kommer att tas i anspråk i 
etapp tre. Länsstyrelsen är frågande till detta och menar att det är otydligt. Enligt 
Länsstyrelsens tolkning tas lite jordbruksmark i anspråk i etapp 1 medan de största 
arealerna, ungefär lika mycket i varje, väntas bebyggas i etapp två och tre.  
 

Hälsa och säkerhet  
Risk för översvämning 
Sedan samrådsskedet har en utredning gjorts för att beskriva översvämningsrisken 
vid vattenflöden som motsvaras av ett flöde med 50 års återkomsttid i Nybroån.  För 
ny bebyggelse anser Länsstyrelsen att det är lämpligt att beakta riskerna även för ett 
flöde som motsvarar 100 års återkomsttid. Den bebyggelse som planförslaget 
föreslår på karta på sidan 51 inom etapp ett, beaktar resultatet av 
översvämningskarteringen, eftersom ingen ny bebyggelse föreslås inom 
översvämningsområden.  
 
Av de områden som föreslås som bostäder på markanvändningskartan på sidan 44, 
ligger vissa delar av områdena i sydost längs Nybroån inom eller nära 
översvämningsområden. I området i väster längs vatten- och naturstråket, ligger de 
södra delarna inom båtnadsområde för dikningsföretag. Länsstyrelsen menar att 
dessa delar av planförslaget inte kan anses vara lämpliga för bebyggelse med hänsyn 
till risken för översvämning, innan ytterligare utredningar har genomförts. 
Länsstyrelsen förutsätter också att kommande detaljplaner följer slutsatsen som 
redovisas om att bebyggelsen bör vara belägen minst 10 meter från närmaste 
släntkrön mot Nybroån.  
 
Förorenad mark 
Planförslaget konstaterar att det finns markföroreningar inom gamla 
sockerbruksområdet och att marken måste saneras till minst nivån känslig 
markanvändning för att det ska vara möjligt att bygga bostäder. Om det inte sker 
sanering anser inte att Länsstyrelsen att marken är lämplig för bostäder. 
Länsstyrelsen ser fram emot ytterligare undersökningar av marken i eller före 
kommande detaljplanearbete.  
 
Buller 
Länsstyrelsen vill påminna om att bullervärden ska klaras vid varje enskild 
byggnation. Länsstyrelsen ser därmed fram emot ytterligare bullerberäkningar och 
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åtgärder för att klara buller från järnväg och väg som kommer att behöva redovisas i 
kommande detaljplaner.  
 
Skyddsavstånd 
Länsstyrelsen kan inte uppfatta att kommunen har kompletterat planhandlingarna 
med uppgifter om hur stora störningarna är om Nordic Sugers gällande tillstånd 
utnyttjas fullt ut och framtida planläggning av industri och bostäder. Länsstyrelsen 
vill påminna om att störningarna från kostfiberproduktionen vid Nordic Suger, 
beräknat efter om gällande tillstånd används för sockerproduktion fullt ut. Trots att 
sockerproduktionen avvecklades 2006 och det i dag finns produktion av kostfiber på 
området, ska det rekommenderade skyddsavståndet till sockerproduktion på 400 
meter hållas. Det finns risk för att genomförandet av planen kan leda till att delar av 
den föreslagna bebyggelsen blir olämplig ur hälsa och säkerhetssynpunkt enligt 2 
kap. 5 § PBL. Så länge tillståndet gäller kommer det vara svårt att detaljplanelägga 
den föreslagna bebyggelsen inom skyddsområdet i planområdets norra del. Utöver 
tillståndet finns ett beslut om brandfarlig vara där ett avstånd på 50 meter gäller. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör ha en fortlöpande dialog med bolaget om 
tillståndet.  
 
Länsstyrelsens övriga synpunkter 
Länsstyrelsens synpunkter om kraven på vägledning enligt 3 kap. 2 § PBL 

Planförslaget kan göras ännu tydligare genom att lägga till en sammanfattning och 
göra justeringar i kapitlet med planens förslag. Tydliga ställningstaganden behövs 
som gör det enkelt att förstå kommunens vilja, vilket kommer göra efterföljande 
prövning lättare. Det gäller inom alla områden, men Länsstyrelsen kan ta exemplet 
med kulturmiljö. Avsnittet Köpingebro- då och nu tar upp hur byn har utvecklats och 
vilka kulturhistoriska värden som finns. Länsstyrelsen anser dock att det vore 
önskvärt med tydliga ställningstaganden som kan göra att de får genomslag i den 
fortsatta planeringsprocessen.  
 
Länsstyrelsen har svårt att tolka hur mycket av den föreslagna bebyggelsen som finns 
på jordbruksmark på markanvändningskartan. Länsstyrelsen föreslår därför att 
planen kompletteras med en karta för markanvändningen i dag och en med den 
föreslagna markanvändningen för framtiden. För att integrera de sex strategibilderna 
menar Länsstyrelsen att det kan en idé vara att lägga ihop kartor som innehåller alla 
strategibildernas förslag på en karta (exempelvis kartorna på sidan 45, 58 och 62). 
Det bör även framgå om kartan på sidan 61 är förslagskartan för strategin gena gång- 
och cykelstråk. För att göra det tydligare kan kartorna skilja på befintliga och nya 
förslag på vägar, cykelvägar med mera.  
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Skånska åtgärder för miljömålen 
Hållbara transporter 
Länsstyrelsen är positiv till den övergripande tanken om att bygga blandat på mark 
som redan är ianspråktagen för att skapa korta avstånd mellan bostäder, målpunkter 
och kollektivtrafik. Det skapar förutsättningar för att fler människor kan ta sig fram 
till fots, med cykel eller med kollektivtrafiken och färre använda bil, vilket är bra 
både ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Dock innebär förtätningsprojekt att frågor 
som exempelvis buller och riskfaktorer måste klaras. 
 
Länsstyrelsen anser att kartorna som handlar om trafikslag är svåra att förstå och 
skulle bli tydligare om planhandlingarna klarare skiljer på befintligt trafiksystem och 
förslag för framtiden. De behöver även bli större för att de ska bli lättare att läsa. 
Förlängningen av Fredriksbergsvägen är svår att läsa ut på karta och kommunen 
behöver förtydliga motivet till att vägen behövs. Länsstyrelsen menar att 
planhandlingarna behöver kompletteras med detta.  
 
Strandskydd 
Nybroån inom planområdet omfattas av generellt, utvidgat och fastställt 
strandskydd. Inom detaljplanelagt område inom 100 meter från ån kommer 
strandskyddet att återinträda vid ny detaljplaneläggning. Flera av planförslagets 
utbyggnadsområden ligger inom befintligt strandskydd eller inom sådana områden 
där strandskyddet kommer att återinträda. Länsstyrelsen vill påminna om att det är 
förbjudet att bygga inom strandskyddat område och att skyddet endast kan upphävas 
om det finns särskilda skäl och om detaljplanen väger tyngre än strandskyddets 
syften. Strandskyddsfrågan prövas formellt i och med detaljplaneläggning, men 
Länsstyrelsen kan redan nu se att flera av de föreslagna utbyggnadsområdena 
sannolikt strider mot strandskyddet och därmed inte kommer att kunna genomföras. 
Särskilt gäller det sådana områden som planeras på det som i dag fysiskt är 
jordbruks- eller naturmark.  
 
Länsstyrelsen vill påpeka att strandskyddet bidrar till att säkerställa riksintresset för 
naturvård, och att dispenser och upphävanden av strandskyddet därför ska prövas 
särskilt restriktivt inom riskintresseområdet. Länsstyrelsen ser positivt på att 
kommunen avser att lämna en bufferzon mellan bebyggelse inom 
Sockerbruksområdet och Nybroån, men ställer sig tveksam till om föreslagna 10 
meter är en tillräcklig fri passage för att säkerställa allmänhetens tillgång till 
strandområdet och bevara de biologiska värdena i och vid ån. 
 
Övrigt, naturreservat 
Det pågår ett samrådsförfarande mellan Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om 
möjligheten att bilda naturreservat inom Fredriksbergs övningsområde. Det finns 
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dokumenterat höga biologiska värden inom hela övningsområdet, inte minst 
sällsynta arter som är knutna till sandiga miljöer, vilket gör att Länsstyrelsen 
bedömer att området ska skyddas långsiktigt. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning  
Länsstyrelsen kan konstatera att få förändringar har gjorts jämfört med samrådet. 
Dock finns det nu ett annat alternativ (bygga i Köpingebroskogen) än 
nollalternativet och planförslaget, vilket Länsstyrelsen tycker är positivt. 
Länsstyrelsen vill dock påminna om vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla 
enligt 6 kap. 12 § MB. Länsstyrelsen menar att miljökonsekvensbeskrivningen 
fortfarande är otydlig och inte uppfyller kravet enligt 3 kap. 6 § PBL. I samrådet 
menade Länsstyrelsen att planhandlingarna i högre grad borde spegla de sociala 
aspekterna samt redovisa de sociala konsekvenserna av planförslaget. Trots att det i 
samrådsredogörelsen står att ett avsnitt om sociala konsekvenser ska läggas till kan 
Länsstyrelsen inte uppfatta att detta är gjort i det aktuella planförslaget.  
 
Nollalternativet är gällande kommunomfattande översiktsplan från 2005 med 
undantag från ett militärt övningsområde. Den gäller dock tillsammans med 
Länsstyrelsens granskningsyttrande, där det står:  
Länsstyrelsen anser dock att översiktsplanen inte är att betrakta som en god översiktsplan enligt 
lagstiftningens mening, vad avser kommunens syn på bland annat landsbygdens utveckling och dess 
mark- och vattenanvändning, hur kommunen avser tillgodose de redovisade riksintressena och hur 
gällande miljökvalitetsnormer ska iakttas. Dessutom brister översiktsplanen i 
konsekvensbeskrivningen av planens innebörd. 
 
Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Petar Cavala. I handläggningen av 
ärendet har även länsarkitekt Elisabet Weber, infrastrukturstrateg Camilla Burén, 
naturvårdshandläggare Linda Gustafsson, kulturmiljöstrateg Olof Martinsson, 
vattenstrateg Pär Persson, miljöhandläggare Linda Rosqvist deltagit och 
planhandläggare Johanna Andersson varit föredragande. 
 
 
 
Petar Cavala     

Johanna Andersson 
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Kommunens kommentar till yttrandet:
Enligt länsstyrelsens yttrande skulle det inte gå att 
bygga i skogen, på jordbruksmark, i närheten av ån 
eller på sockerbruksområdet av olika anledningar 
-vilket i praktiken gör det omöjligt för Köpingebro 
att utvecklas över huvud taget. Detta kan tyckas 
märkligt i en ort med be  ntlig infrastruktur, service, 
och som dessutom är attraktiv med tågstation och 
närhet till havet. Skåne behöver  er bostäder och i 
Köpingebro  nns möjligheter. Vissa frågor behöver 
absolut utredas ytterligare och det kommer också att 
göras i kommande detaljplanearbete.

Etapp ett med omvandlingen av sockerbruksområ-
det är helt riktigt kärnan i planen. Samtidigt är det 
viktigt att visa på framtida utveckling för Köpinge-
bro, hur skolan blir en naturlig del av byn och hur 
stationen hamnar centralt. Givetvis är det svårt att 
förutsäga efterfrågan på bostäder i Köpingebro 
så långt fram i tiden, men kommunens vilja är att 
Köpingebro ska växa i enlighet med den fördjupade 
översiktsplanen på lång sikt. Det handlar också om 
att kommunen är tydlig med hur man vill se fram-
tiden i Köpingebro gentemot boende i byn och 
blivande invånare. Hur stor efterfrågan blir beror 
också på hur stor satsning som görs i byn. Här 
visar kommunen att man vill satsa stort och vida-
reutveckla en be  ntlig bystruktur med service och 
god infrastruktur. 

Kommunen ser inte att en  ytt av stationen är 
nödvändig för planens genomförande utan pekar på 
möjligheter. Planhandlingarna kommer att förtyd-
ligas så att det tydligt framgår att kommunen inte 
kommer att verka för att stationen ska  yttas. 

Kommunen menar att en väl avvägd och till na-
turen väl anpassad fritidsbebyggelse, i likhet med 
fritids området Sandskogen i Ystad, går att genom-
föra i skogen vid Fredriksberg. Området är inte 
av riks intresse för natur och har hittills använts 
som övningsområde. Naturvårdsverket  ck frågan 
av Forti  kationsverket om det fanns intresse av 
att ta över förvaltningsansvaret för Fredriksberg. 
Naturvårdsverket ställde frågan till Länsstyrelsen 
och 2012-02-23  återkom Naturvårdsverket med 
besked att man avstår från att ta över området 
eftersom ”några uppenbart omistliga skyddsvärden 
inte kunnat påträffas”. Kommunen avser givetvis 

att studera området mer i detalj och inventera natur- 
och djurliv i kommande planarbete.

I planen kommer det att förtydligas att det är en 
camping och inte fritidsbebyggelse som är aktuell 
söder om Köpingebro. Föreslagen camping ligger på 
ett före detta övningsområde och gränsar direkt till 
en golfbana. Genom varsam planering av området 
 nns goda möjligheter att skapa en camping som tar 

hänsyn till naturvärdena vid Nybroån och som väl 
tillgodoser det rörliga friluftslivet.

Inför vidare planering av verksamhetsområdet 
i nordöst kommer det särskilt att studeras att 
miljökvalitetsnormer för vatten kan följas.

Kartor som redovisar riksintresse för försvaret ska 
revideras eftersom området i väster har utgått. Rik-
sintresseområdet innebär in  uensområde för buller 
och att kommunen planerar bebyggelse utanför 
detta område kan knappast kräva en beskrivning av 
hur riksintresset ska säkerställas. Genom att hålla sig 
utanför området respekteras tvärtom bullerin  uen-
sområdet. 

De ytor som krävs (5000 kvadratmeter) för dagvat-
tenhantering klaras med råge genom att ett nytt 
vattenstråk föreslås i den västra delen av byn. Detta 
redovisas på sidan 58. Genom stråket bildas även ett 
rekreativt grönt stråk och en slinga som binder sam-
man byn tillsammans med Nybroån.

Uppgifterna på sidan 82 i miljökonsekvens-
beskrivningen är tyvärr inte uppdaterade efter att 
planområdet minskats. Planområdet är nu ca 400 
hektar stort, varav 85 hektar är jordbruksmark. 
Upp gifterna kommer att uppdateras och tydliggöras 
till anta-gandeskedet. Ytan jordbruksmark som 
föreslås för bebyggelse är densamma, ca 50 hektar. 
All jordbruksmark brukas dock inte idag. I etapp ett 
tas ca 17 hektar jordbruksmark i anspråk varav 14 
hektar inte brukas utan används som betesmark. I 
etapp två tas ca 10 hektar jordbruksmark i anspråk 
och i etapp tre ca 23 hektar.

Länsstyrelsen påtalar att den utredning som tagits 
fram avseende översvämningsrisken för Nybroån 
endast redovisar vatten  öden som motsvaras av ett 
 öde med 50 års återkomsttid i Nybroån och att 
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även l 00 års återkomsttid bör redovisas. Detta har 
gjorts och redovisades på sidan 32 i utställningshan-
dlingen.

För att kunna göra en jämförelse med planförslaget 
kommer en karta att tas fram som redovisar be-
 ntlig markanvändning med jordbruksmark, skogs-

mark m.m. se sidan 19.

Kartorna för tra  kslag kompletteras i enlighet med 
Länsstyrelsens synpunkter.

I utställningshandlingen har ett avsnitt kallat Hållbar 
byutveckling som belyser bl.a. sociala aspekter lagts 
till på sid 65.
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Kommunfullmäktiges beslut
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