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Syfte
Områdesbestämmelserna syftar till att 
säkra riksintresse för totalförsvaret inom 
regleringsområdet samt skydda kulturmiljön 
i byarna Ingelstorp, Hammar och Peppinge. 
Områdesbestämmelserna utgör underlag för 
ställningstaganden i samband med bygglov och 
fortsatt planering.

Bakgrund
Försvarsmakten har i kontakt med kommunen 
begärt att områdesbestämmelser ska upprättas för 
området för att säkra riksintresse för totalförsvaret. 
Länsstyrelsen har efterfrågat åtgärder för att skydda 
riksintresse för kulturmiljövården inom området.

Stöd i gällande översiktsplan
Översiktsplan 2005 för Ystads kommun tar upp en 
del av de militära anläggningar som kan påverkas 
av annan användning av mark och vatten i Ystads 
kommun. Översiktsplanens intention är att områden 
som omfattas av militärhänsyn, riksintresse 
för totalförsvaret eller ligger inom militärt 
samrådsområde ska skyddas från störning. 

Översiktsplanen föreskriver att bymiljöer som 
saknar skyddsbestämmelser i detaljplan bör skyddas 
genom områdesbestämmelser. Byarna Ingelstorp, 
Hammar och Peppinge ligger utanför detaljplanelagt 
område och byarnas kulturmiljöer skyddas i 
dagsläget endast av kommunens bevarandeprogram 
från 1985.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 
2016 om att kommunens översiktsplan inte är aktuell 
i alla delar och gav samtidigt kommunstyrelsen 
i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för 
kommunen.

Process och tidplan
Ärendet handläggs med normalt planförfarande 
enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap.
Samråd ägde rum sommaren 2015 och granskning 
hösten 2017. Områdesbestämmelserna beräknas 
antas under andra kvartalet 2018.

Läge och avgränsning
Områdesbestämmelserna omfattar totalt  20 km2 
(drygt 2 000 ha) vid kusten i den sydöstra delen 

INLEDNING

Ystad

Kåseberga

av Ystads kommun.  Området utgörs av öppet 
jordbrukslandskap med kyrkbyar som övergår i 
Kåsebergaåsens branta klintkust mot havet i söder. 

Regleringsområdets avgränsning redovisas i 
kartbilden till höger. Den del som rör försvarets 
intressen avgränsas i stort av Flintyxevägen-
Sömmerskevägen i väster, Vallshögsvägen-
Fjortonvägen i norr, Sandhammarvägen i öster och 
kustlinjen i söder. Områdesbestämmelserna omfattar 
även byarna Ingelstorp, Hammar och Peppinge med 
omland. 

Området i sin helhet är av militärt intresse. 
Avgränsningen skiljer sig från översiktsplanens 
kartmaterial över militära områden, där kommunen 
av sekretesskäl har valt att inte redovisa alla militära 
områden i detalj.

De delar av försvarets riksintresseområde 
som omfattas av detaljplan ingår inte i 
områdesbestämmelserna utan kommer att hanteras 
för sig.

Regleringsområdet ligger vid kusten, vid Kåseberga, 
i den sydöstra delen av Ystads kommun.
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RIKSINTRESSE FÖR TOTALFÖRSVARET

Beskrivning av riksintresset
Regleringsområdet i sin helhet är strategiskt viktigt 
för totalförsvaret och stora delar av området ligger 
inom riksintresse för totalförsvaret (miljöbalken 
3 kap. 9 §). Den militära verksamheten inom 
regeleringsområdet förutsätter en störningsfri miljö 
vilket i sin tur ställer krav på omgivande byggnader 
och verksamheter. Genom att införa utökad 
bygglovsplikt för åtgärder som kan orsaka störning 
säkerställs riksinstresset och totalförsvarets intressen 
tillgodoses. Den utökade lovplikten, som föreslås för 
byggnader med en totalhöjd som överstiger +33 m 
över havet, berör främst delar av åsen. 

Områdesbestämmelser
För att upprätthålla en störningsfri miljö införs 
utökad lovplikt inom hela regleringsområdet, 
bortsett från byarna Hammar, Ingelstorp och 
Peppinge. 

Följande åtgärder är bygglovpliktiga:

• Alla radio- telemaster och torn 
• Ekonomibyggnader och anläggningar för 

jordbruk, skogsbruk eller liknande näring 
med en totalhöjd som överstiger +33 meter 
över havet.

• Alla fasta cisterner och andra fasta 
anläggningar

• Alla vindkraftverk
• Vindmaster

Gränsen för regleringsområdet redovisas i 
kartbilden till höger. Området avgränsas i 
stort av kustlinjen i söder, Sömmerskevägen/
Flintyxevägen i väster,  Vallshögsvägen/
Fjortonvägen i norr och av Sandhammarvägen i 
öster.

I ett område öster om Kåseberga (se detaljkarta) 
gäller utökad lovplikt för följande:

• All nybyggnation, inklusive så kallade 
Friggebodar och Attefallshus, med en 
totalhöjd som överstiger +33 meter över havet

Detaljkarta som visar område öster om Kåseberga.
Skala 1:10 000
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Karta som visar omfattningen av områdesbestämmelser med koppling till totalförsvarets intressen. 

Områdets östra del och kusten, yta som omfattas av lovpliktiga åtgärder.

Egenskapsgräns

Gräns för regleringsområdet 

1:60 000

Hammar

Ingelstorp

Peppinge

S
öm

m
erskevägen

Fl
in

ty
xe

vä
ge

n

Östra kustvägen

Österlenvägen

Sandhammarvägen

Område öster om Kåseberga, yta som omfattas av fler lovpliktiga åtgärder. För exakt utbredning se detaljkarta på föregående sida.



8    GRANSKNINGSHANDLING Områdesbestämmelser för område söder om Österlenvägen samt byarna Hammar, Ingelstorp och Peppinge

Höjdkarta, Ystads kommun
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Området berör flera förordnanden och områdesskydd 
enligt miljöbalken, vilka bl.a. förbjuder uppförande 
av bebyggelse och anläggningar, och även 
riksintressen.

Naturreservat  
Backåkra
Backåkra gård omges av ett böljande öppet 
hedlandskap som präglas av långvarig betesdrift. 
Vegetationen har säregna drag och blomsterprakten 
är tidvis stor.

Hagestad
I Hagestad har ett intressant dynlandskap bildats. 
Vegetationen är mosaikartad med ekskogar, tallplan-
teringar, ljunghedsfragment och öppna dynpartier. 
Inom reservatet finns stora liljekonvaljbestånd. 
Området är geologiskt och biologiskt värdefullt.

Hagestad - Järarna 
Hagestad-Järarna är en del av samma omfattande 
sanddynområde som Hagestad och Sandhammaren.  
Naturreservatet består idag  till stora delar av 
planterad tallskog i olika ålder. De sandiga markerna 
i området ger speciella förutsättningar för växt- och 
djurlivet, vilket gör området värdefullt ur biologisk 
och ekologisk synpunkt. I området har man under 
lång tid funnit flera rödlistade och sällsynta insekts- 
och fågelarter.

FÖRORDNANDEN, OMRÅDESSKYDD OCH RIKSINTRESSEN

Naturvårdsområde 
Hammars backar - Kåsebergaåsen
Området utgör ett markerat åssystem, vilket är en av 
de absolut förnämsta landformstyperna i Skåne och 
saknar sin motsvarighet i landet. Åssystemet består 
huvudsakligen av sand och grus. En stor del av 
åssträckningen upptas av betesmarker som hyser en 
värdefull flora och fauna. Området är en geoveten-
skapligt mycket viktig lokal.

Landskapsbildsskydd 
Hammars backar - Löderupsåsen
Väster om Hammar finns ett område med landskaps-
bildsskydd.

Natura 2000
Större delen av kustområdet söder om Östra 
kustvägen ingår i EU:s ekologiska nätverk av 
skyddade områden, Natura 2000, dels art- och habi-
tatdirektivet Sandhammaren-Kåseberg och Kabusa, 
dels fågeldirektivet Sandhammaren. Området 
skyddas till stora delar av naturreservaten Backåkra, 
Hagestad och Hagestad-Järarna samt naturvårdsom-
rådet Hammars backar-Kåsebergaåsen.

 
Strandskydd
Längs kusten och vattendrag råder strandskydd med 
upp till 300 meter på land.

Hammars backar, foto Ystads kommun Kuststräcka öster om Kåseberga, foto Ystads kommun
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Riksintressen 
Naturvård (miljöbalken 3 kap 6 §)
En stor del av området ingår i riksintresset 
Kustområdet Nybrostrand-Simrishamn, N72. 
Området är ett representativt odlingslandskap med 
naturbetesmark som utgörs av öppen hagmark. Här 
finns delvis art- och individrika växtsamhällen.

Friluftsliv (miljöbalken 3 kap 6 §)
En stor del av området ingår i riksintresset 
Kuststräckan Abbekås-Sandhammaren, M:F8. 
Riksintresset utgörs av ett varierat kustlandskap 
med långa sandstränder, sanddynsområden delvis 
planterade med tall, betesmarker och odlingsland-
skap. Området har särskilt goda förutsättningar för 
berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer.

Riksintresse för kustområdet (miljöbalken 4 kap. 4 §)
Planområdet är beläget inom område som enligt 
4 kap 1 § miljöbalken är av riksintresse med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
området. Exploateringsföretag och andra ingrepp 
får komma till stånd endast om det inte möter 
något hinder enligt 2-8 §§ i 4 kap och det kan 
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets 
natur- och kulturvärden. Enligt 4 § får fritidsbebyg-
gelse inom kustområdet komma till stånd endast i 
form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. 
Bestämmelserna i 4 kap utgör inget hinder för 
utvecklingen av befintliga tätorter.

Kulturmiljövård (miljöbalken 3 kap 6 §)
Området kring Kåseberga ingår i riksintresset 
Kåseberga, M:K 173, där en av landets märkligaste 
och största skeppssättningar, Ale stenar, ligger. 
I området ingår även fiskeläget Kåseberga med 
koppling till den omgivande jordbruksbygden och 
ursprung i en medeltida fiskehamn med välbevarat 
oregelbundet gatumönster.

En mindre del av riksintresset Ingelstorp-Valleberga-
Löderup-Hagestad, M:K 174, berör planområdets 
nordvästra del. Här finns ett öppet odlingslandskap 
med förhistorisk bruknings- och bosättningskonti-
nuitet med medeltida kyrkor och sockencentrum som 
visar på byarnas betydelse i det forna agrarsamhället.

Sydöstra delen ligger delvis inom riksintresset 
Sandhammaren, M:K 175 som är ett flackt men 
höglänt beläget kustområde med förhistorisk 
bruknings- och bosättningskontinuitet.
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oktober 4, 2017Underlagskarta
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Gällande planer och bestämmelser

Översiktsplan Ystads kommun
Gällande översiktsplan för Ystad kommun antogs 
av kommunfullmäktige i november 2005 och 
anger inriktningen för kommunens utveckling 
de kommande tio åren. För områden med 
kulturhistoriskt värde anger kommunen följande 
mål: 

• Arbetet med att bevara kulturarvet, bebyggelsen 
och miljöer i staden och på landet, och att göra 
miljöerna levande, ska drivas vidare. 

• För samtliga områden som ingår i 
bevarandeprogram och som inte omfattas av 
detaljplan bör områdesbestämmelser upprättas. 

• För Hammar anges att hela byn omfattas av 
bevarandeprogram. En mycket begränsad 
förtätning av bebyggelseområdet är möjlig. 
Särskild omsorg måste ägnas utformning och 
gestaltning av ny bebyggelse. 

Riksintresse för kulturmiljövården 
Hammar ingår inte i område som i enlighet med 
3 kap. 6 § miljöbalken utgör riksintresse för 
kulturmiljövården. 

Kulturmiljöprogram för Skåne
Hammar ingår i kulturmiljöstråket Skånelinjen/Per 
Albin-linjen i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för 
Skåne. Detta omfattar hela Skånes kust och avser den 
försvarslinje av bunkrar som anlades i samband med 
andra världskriget. Hammar som sådant är däremot 
inte specifikt utpekat i kulturmiljöprogrammet.  

Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun
Detta bevarandeprogram är från 1985, men 
arbetet med inventeringen påbörjades redan 1975. 
Det innebär att det hänt en hel del sedan arbetet 
gjordes, både i den fysiska miljön, men också med 
lagstiftning och synsätt. Arbetet är välgjort, men 
börjar bli föråldrat. Följande riktlinjer anges:

• Hammars ursprungliga bykärna är miljömässigt 
mycket värdefull och väsentlig att bibehålla i 
sin helhet. Även bland bebyggelsen längs nya 
landsvägen finns en del fina och värdefulla hus.

• Utblickarna över landskapet är väsentliga, 
främst då över Hammars backar, men också över 
fälten i öster. 

• Om-, till- och nybyggnader bör anpassas till 
befintlig bebyggelse vad beträffar volym, form, 
material och färg och hänsyn bör tas till lokal 
tradition. Jordbruksbyggnader bör anpassas till 
miljön i övrigt. 

• Trädgårdar och övrig vegetation av betydelse för 
byns karaktär bör behållas och vårdas. 

Kulturmiljölagen (KML)  –  fornlämningar
Hammars bytomt är registrerad som fast 
fornlämning i Riksantikvarieämbetets 
Fornminnesregister och skyddas därigenom av KML 
2 kap. 

Områdesskydd och förordnanden m.m.
Hammar ligger inom  naturvårdsområdet 
Hammars backar-Kåsebergaåsen samt delvis 
inom landskapsbildsskydd. Föreskrifterna för 
naturvårdsområdet och landskapsbildsskyddet gäller 
även inom byn. Bland annat är det förbjudet att 
uppföra byggnad eller annan anläggning. Ett mindre 
område i sydvästra delen ligger inom riksintresse för 
försvarets militära del, 38 - Kabusa skjutfält.

HAMMAR
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Vy från Hammars bygata mot backarna och kusten.
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Historiska förhållanden
Bybildningen Hammar har sannolikt medeltida 
platskontinuitet och avviker från mönstret med 
byar (Ingelstorp, Valleberga, Löderup) på ett par 
kilometers avstånd från kusten. Lokaliseringen ett 
par hundra meter från Östersjön och det faktum att 
jordarna är sandiga och inte de bördigaste, skulle 
kunna vara en förklaring till att byn inte växte 
speciellt och blev en själständig socken med egen 
kyrka. 

I början av 1800-talet bestod byn av cirka 15 
gårdar och en liten vanning (damm). Gårdarna låg 
då tätt samlade på båda sidor om landsvägen, väl 
skyddade av Hammars backar i söder och väster. Vid 
enskiftet 1804 brukades 14 gårdar. Enskiftet verkar 
ha genomförts under en tioårsperiod med syfte att 
endast fyra gårdar skulle ligga kvar, men troligen 
kom fem eller sex gårdar att bli kvar. Övriga gårdar 
flyttade ut till nya brukningsenheter.

Under 1800-talet uppstod en spridd bebyggelse av 
småställen längs med kustvägen mot Ystad och i 
den gamla bykärnan tillkom en skola och även en 
del gathus i byn. Småställena längs landsvägen 
hade i allmänhet ett stycke jord, tillräckligt för att 

Hammar

Hammars äldre bykärna med vanningen 1804.

Hammar ligger kustnära i den sydvästra delen.

kunna ha en ko, kanske några grisar och höns. För 
försörjningen var man tvungen att arbeta på de 
större gårdarna eller med vägunderhåll, byggnation, 
hantverk och liknande. Gathusen i Hammar var 
undantagshus, hantverkshus och för lantarbetare helt 
utan egen jord. De olika småställena och gathusen 
var typiska för 1800-talets befolkningsökning och 
proletarisering. 

På 1930-talet drogs kustvägen om och rätades som 
ett typiskt arbetsmarknadspolitiskt projekt i en 
tid av hög arbetslöshet och ekonomiska problem. 
Vägen kom därefter att gå utanför Hammars by, där 
den smala och slingriga vägen nog börjat upplevas 
som ett problem med ökad vägtrafik. Även norr om 
Hammar ändrades vägen så att där den tidigare gått 
fram sydväst om husen nu i stället gick nordost om 

husen. Samtidigt med vägändringen uppfördes intill 
densamma enstaka egnahem och villor. 

Under efterkrigstiden har befolkningen i Hammar 
minskat, gathusen i byn rivits och skolan är nedlagd 
sedan 1958, då den i stället blev hemvärnsgård. 
Ännu på 1980-talet var tre av gårdarna i Hammars 
by i drift, i dag (2014) är det endast en. Flertalet av 
husen har blivit fritidsboenden. Administrativt har 
Hammar hört till Ingelstorps kommun fram till 1952 
då man ingick i Glemminge storkommun som gick 
upp i Ystads kommun 1971. 
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Hammar 1935 till vänster, flygbild från 1943 i mitten och flygbild med dagens bebyggelse längst till höger. Den nya vägdragningen syns på flygbilderna.
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Hammars karaktär
Hammar ligger omgivet av höga backar i söder 
och väster, som skyddar mot de förhärskande 
vindriktningarna. Backarna används som betesmark 
(ingår i försvarsmaktens område för Kabusa 
skjutfält) medan det är åkermark åt norr och öster. 
Landskapet är öppet, flackt åt norr och mer kuperat 
åt öster. Byn avtecknar sig mot det omgivande 
landskapet främst genom högvuxna lövträd och 
grönskande trädgårdar, medan bebyggelsen är 
relativt låg och småskalig. Den gamla vanningen 
framträder som en sänka omgiven av sly och en 
samling popplar i södra delen av byn. 

Bygatan är troligen av medeltida ursprung och 
mitt i byn gör den en 90-graderssväng år norr med 
anledningar av backarna i väster. Boningslängor 
ligger i allmänhet intill den grusade vägen och 
med olika ekonomibyggnader ut mot landskapet, 
undantaget är den gård som ännu brukas där 
ett nyare (1940-tal) boningshus ligger ut mot 
den nya vägdragningen och med delvis äldre 
ekonomibyggnader in mot bytomten. Boningshuset 
är uppfört i rött tegel med omväxlande löpförband 

och munkförband så att fasaderna nästan får 
ett textilt mönster. Denna gård har också en del 
modernare ekonomibyggnader, övrig bebyggelse 
i Hammar är till största delen från 1800-talet. 
Kännetecknande bebyggelsekaraktär är långsmala 
boningslängor i vinkel med ladugård och loge, som 
ligger nära varandra eller är sammanbyggda.

Flertalet byggnader är vitkalkade eller vitputsade 
och merparten av dessa är sannolikt uppförda 
i lersten eller i korsvirkesteknik. En av byns 
ekonomibyggnader har synlig korsvirkestimra 
med utskjutande stickbjälkar, en konstruktion som 
knappast förekom efter 1800, vilket visar att det 
är en byggnad från tiden före skiftet. Skolan och 
ytterligare någon byggnad är uppförda i bränt gult/
rött tegel. Andra gemensamma karaktärsdrag är 
branta sadeltak med små takutsprång, utan takkupor 
eller frontespiser. Husen har ursprungligen haft 
halmtak, men har numera tak med eternitfasetter 
eller tegel. Gårdarna är omgivna av höga lövträd 
som ask, lönn, hästkastanj och lummiga häckar och 
bersåer med dominans av syren. 

Bebyggelsens karaktärsdrag   
Agrar bebyggelse före cirka 1900
• Smala längor med rektangulär planform
• Gårdar bestående av flera längor med olika 

funktion
• Sadeltak med 40-45 graders lutning, små 

takutsprång
• Tegelskorsten i taknock

Landskapets karaktärsdrag
• Öppet, böljande odlings- och beteslandskap med 

backar i söder och väster
• Ansamling av högstammiga lövträd (ask, 

hästkastanj) i byn
• Äldre, slingrande och grusad byväg med nyare 

vägdragning utanför bykärnan
• Mönstret med tätt liggande, äldre gårdar längs 

byvägen, ensamliggande, utskiftade gårdar i 
landskapet och olika typer av småställen och 
senare egnahem intill kustvägen

• Rätlinjiga ägogränser markerade genom 
pilerader, diken eller bara en gräsremsa

• Vanningens öppna karaktär
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• Äldre byggnader i korsvirke eller lersten
• Ljusputsade fasader
• Takmaterial ursprungligen halm, i dag 

huvudsakligen eternit eller tegel
• Tvåluftsfönster i trä med spröjs, mindre trä- eller 

gjutjärnsfönster i stall/uthus
• Portar och dörrar i trä, täckmålade, ibland med 

litet överljusfönster eller annan glasning
• Trädgårdar omgivna av häckar och med 

högstammiga vårdträd, grusade eller stensatta 
gårdsplaner

Agrar bebyggelse cirka 1900-1950
• Bredare boningshus med rektangulär eller 

närmast kvadratisk planform
• Sadeltak med 40-45 graders lutning, små 

takutsprång, takkupa
• Byggnader uppförda i bränt tegel
• Takmaterial tegel, eternitfasetter
• Tegelskorsten i taknock
• En-, två- och treluftsfönster i trä utan spröjs
• Dörrar i trä, täckmålade eller fernissade
• Ekonomibyggnader större än boningshus, i trä 

eller plåt, rödmålade
• Trädgårdar med inslag av rabatter, lövträd och 

häckar i tomtgräns

Märkesbyggnader 
Märkesbyggnader är byggnader som avtecknar sig 
som landmärken genom placering, storlek, höjd och/
eller byggnader som är särskilt påkostade och/eller 
har en särskild plats i det lokala medvetandet.

• Folkskolan. Skolhuset uppfördes kring 1870. 
Det är en gul tegellänga med en senare tillbygd 
entrédel i rött tegel. Byggnaden har sadeltak 
lagt med eternitfasetter, troligen samtida 
med tillbyggnaden. Skolhuset avviker inte 
nämnvärt i bymiljön men är något större och 
en av få byggnader i bränt tegel. Byggnaden 
är representativ för det stora antal skolhus som 
byggdes efter folkskolestadgans införande 1842. 
Typiskt för Skåne var att de uppfördes i tegel. I 
skolhuset fanns en undervisningssal, kapprum 
och bostad för läraren. Skolan har varit en plats 
med stor betydelse för livet i byn och bygden. 
Undervisningen upphörde 1958 men byggnaden 
användes därefter som hemvärnsgård och 
föreningshus och fortsatte på så vis att vara en 
angelägenhet i bygden. 

 Folkskolan, byns märkesbyggnad från 1870.
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Smala vitputsade längor är typiska för Hammars äldre bykärna.

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Hammar utgör en värdefull kulturmiljö avseende 
såväl bebyggelse som grönstruktur med 
trädgårdar, högstammiga lövträd och omgivande 
jordbrukslandskap. Hela bytomten är registrerad 
som fornlämning i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister, vilket innebär att alla 
markingrepp inom bytomten kräver länsstyrelsens 
tillstånd. Den kulturhistoriska värderingen är 
baserad på Riksantikvarieämbetets Plattform 
kulturhistorisk värdering och urval. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Med tanke på byns ursprung och historia är det 
framför allt den äldre agrarbebyggelsen som är av 
särskilt kulturhistoriskt värde. Även de byggnader 
som är kopplade till ett allmänintresse i byn och 
bygden med ett högt identitetsvärde för de boende, 
har värderats högt. Här avses i första hand skolan. 

I Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun 
(1985) har huvudsakligen de allra äldsta husen 
värderats som särskilt värdefulla. Dessa är 
naturligtvis fortfarande värdefulla, under 
förutsättning att de är välbevarade, men då 
Hammars by utgör en sådan liten och förtätad miljö 
har all bebyggelse inom bytomten pekats ut. Särskilt 
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kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt denna 
definition har markerats röd i kartan. 

Bebyggelse med miljöskapande värde
Bebyggelsens och miljöns historiska läsbarhet och 
bevarandegrad är också av stor betydelse. Äldre 
byggnader som förändrats genom successiva 
ändringar där nya delar anpassats till helheten bidrar 
till att miljön fortfarande går att läsa och tolka. 
Samtidigt som byggnader med många förnyade 
ytskikt, dessutom ofta samtida, har förlorat mycket 
av det kulturhistoriska värdet. Stora förändringar 
innebär ofta att olika spår av byggnadstradition, 
arkitektoniska stiluttryck, ekonomiska 
förutsättningar och människors livsvillkor går 
förlorade eller blir otydliga och svårtolkade. 

För modernare bebyggelse, som inte har de historiska 
lagren och berättelserna, är det vanligt att man mer 
utgår från arkitektoniskt, konstnärligt värde och 
även vad bebyggelsen tillför miljön och hur väl 
den passar in, så kallat miljöskapande värde. Det 
kan också gälla äldre bebyggelse som genomgått 
stora förändringar, men där placering, volym eller 
grönstruktur ändå tillför platsen historisk läsbarhet. 
Bebyggelse med miljöskapande värde har markerats 
gul i kartan. Utsikt över Hammars äldsta delar från backlandskapet i sydväst. 
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närliggande byggnaders material, form och färg. 

Trädgårdar med växtlighet, murar, staket, grindar, 
solur, gångar och annan grönska har stor betydelse 
för kulturmiljön. Inom byn är det viktigt att all 
växtlighet anpassas till miljön. Ambitionen bör 
vara att spara uppvuxna träd och välja traditionella 
trädgårdsväxter samt vara restriktiv med hårdgjorda 
ytor. Stora altaner och trädäck bör undvikas kring 
äldre bebyggelse (äldre än 1960). 
 
Inom Hammars kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsemiljö finns flera byggnader som bedöms 
vara särskilt värdefulla. 

De byggnader som pekats ut som kulturhistoriskt 
värdefulla (rödmarkerade i karta) bör bevaras 
och underhållas med stor varsamhet. Byggnadens 
befintliga kvaliteter bör tas tillvara och större 
förändringar bör undvikas. Förändringar är 
möjliga under förutsättning att stor hänsyn tas till 
byggnadens kulturhistoriska värden och karaktär.  
Ändring av byggnad ska utföras varsamt så att 
byggnadens karaktärsdrag beaktas. Vid ändringar 
bör man utgå från de material och den ytbehandling 
som användes när huset byggdes. Tidstypiska 
detaljer  bör värnas. Takkupor, takfönster, verandor, 
balkonger etc ska utformas på ett sätt som är 
anpassat till byggnaden så att dess karaktärsdrag 
inte går förlorat. I fasad och takfall mot det 
allmänna gaturummet är det viktigt att tilläggen 

underordnar sig i storlek så att de inte blir dominanta 
och iögonfallande. Tillbyggnader ska underordnas 
huvudbyggnaden och ges en placering, höjd, volym 
och utformning som anpassas till den ursprungliga 
byggnadens karaktär och tillkomsttid. 

Byggnader med miljöskapande värde (gulmarkerade 
i karta) bedöms ha ett visst kulturhistoriskt värde 
eller en positiv betydelse för miljön. Ändring, om- 
eller tillbyggnad ska utföras varsamt och anpassas 
till byggnadens volym och skala. Dessa byggnader 
kan genomgå förändringar om hänsyn tas till den 
enskilda byggnadens eller omgivningens kvaliteter 
och egenskaper. 

Utökad lovplikt 
Inom Hammars kulturhistoriskt värdefulla miljö 
gäller utökad lovplikt för följande åtgärder:

• Rivning av byggnad eller del av byggnad. Detta 
gäller även ekonomibyggnad för jordbruket.

• Tillbyggnad samt uppförande av komplement-
byggnad.

• Ändring av byggnad som avsevärt påverkar 
dess yttre utseende. Till exempel omfärgning av 
byggnad (även ekonomibyggnad för jordbruket), 
byte av tak- och fasadmaterial, utförande av 
takkupor och takfönster, byte av dörrar eller 
fönster.

• Uppförande eller väsentlig ändring av skylt eller 
ljusanordning.

Områdesbestämmelser för Hammar
För att värna om Hammars kulturmiljö föreslås 
nedanstående områdesbestämmelser.

Avgränsning
Bestämmelserna för Hammar gäller inom det område 
som pekas ut som en kulturhistoriskt värdefull miljö. 
Avgränsningen överenstämmer med den som gjordes 
i samband med bevarandeprogrammet från 1985. 

Varsamhetsbestämmelser
Hammars bymiljö med sitt höga kulturhistoriska 
värde pekas ut som en kulturhistoriskt värdefull 
miljö. Bymiljön i sin helhet omfattas av 
förvanskningsförbud enligt 8 kap. 13 § PBL. 

Landskapets och bebyggelsens karaktärsdrag ska 
särskilt beaktas inom området.  

Nya byggnader, tillbyggnader och komplement-
byggnader ska anpassas till omgivningen vad 
gäller placering, skala, proportioner, materialval, 
färgsättning, höjd, taklutning samt yttre utformning 
i övrigt. 

Tillbyggnader ska underordnas huvudbyggnaden 
och ges en placering, höjd, volym och utformning 
som anpassas till den ursprungliga byggnadens 
karaktär och tillkomsttid. Huvudregeln är att bygga 
till åt trädgårdssidan, alltså inte ut mot det allmänna 
gaturummet. Även komplementbyggnader som uthus 
eller garage ska anpassas till huvudbyggnadens och 
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• Trädfällning av stora, karaktärsskapande träd 
som har en stamdiameter över 100 cm, mätt på 
en höjd av en meter.

Karaktärsskapande träd har inventerats av 
kommunekologen och en landskapsarkitekt under 
augusti-september 2017. Träden har markerats 
på en karta/flygbild på sidan 22. Träd som vid 
inventeringstillfället hade en stamdiameter över 
100 cm på en meters höjd har markerats med en 
stjärna. Utökad lovplikt gäller alla träd som vid 
åtgärdstillfället har en stamdiameter över 100 cm.
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Ystads kommun; Länsstyrelsen Skåne, Riksantikvarieämbetet, Ystads kommun; Lantmäteriet, Ystads kommun; Ystads kommun, Trafikverket, Skånetrafiken; Lantmäteriet; Länsstyrelsen,
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oktober 5, 2017A. Kommunkarta
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Flerstammig ask på fastigheten Hammar 27:2. Vy mot byn från Hammars backar.Foto: Ystads Kommun Foto: Ystads Kommun
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Gällande planer och bestämmelser

Översiktsplan 2005 Ystads kommun
Gällande översiktsplan för Ystad kommun antogs 
av kommunfullmäktige i november 2005 och 
anger inriktningen för kommunens utveckling 
de kommande tio åren. För områden med 
kulturhistoriskt värde anger kommunen följande 
mål: 

• Arbetet med att bevara kulturarvet, bebyggelsen 
och miljöer i staden och på landet, och att göra 
miljöerna levande, ska fortgå.

• För samtliga områden som ingår i 
bevarandeprogram och som inte omfattas av 
detaljplan bör områdesbestämmelser upprättas. 

• För Ingelstorp anges att hela byn omfattas av 
bevarandeprogram. Det finns goda möjligheter 
till förtätning och utbyggnad, men att det i så 
fall ska ske med särskild omsorg vid utformning 
och lokalisering. 

Riksintresse för kulturmiljövården 
Ingelstorp ingår i område som i enlighet med 
3 kap. 6 § miljöbalken utgör riksintresse för 
kulturmiljövården (Ingelstorp – Valleberga – 
Löderup – Hagestad M 174). Det innebär att området 
så långt som möjligt skall skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

I riksintressebeskrivningen lyfter man fram följande 
värden: 

Öppet odlingslandskap med förhistorisk bruknings- 
och bosättningskontinuitet med medeltida kyrkor och 
sockencentrum som visar på byarnas betydelse i det 
forna agrarsamhället. Talrika gårds- och bymiljöer. 
/…/ Ingelstorps 1870-tals kyrka med kringliggande 
bybebyggelse ur vilken en mindre centralort 
utvecklats under 1900-talet.

Kulturmiljöprogram för Skåne
Området som utgör riksintresse är även utpekat i 
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne där 
motiv för bevarande är: 

Området utgör tillsammans med områdena kring 
Kåseberga och Sandhammaren en unik förhistorisk 
bygd genom de många fornlämningarnas variation 
och kontinuitet. Det öppna odlingslandskapet 
är av stor betydelse där Hagestads radby utgör 
en unik bebyggelsemiljö. Området är präglat 
av storgodsdrift med stora brukningsenheter, 
vägsträckningar och allésystem. Kyrkbyarna bevarar 
en äldre prägel som sockencentra och kastalerna i 
Valleberga och Löderup är exempel på medeltida 
vakttorn och försvarsanläggning.

Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun
Detta bevarandeprogram är från 1985, men 
arbetet med inventeringen påbörjades redan 1975. 
Det innebär att det hänt en hel del sedan arbetet 
gjordes, både i den fysiska miljön, men också med 
lagstiftning och synsätt. Arbetet är välgjort, men 
börjar bli föråldrat.  Följande riktlinjer anges:

• Byn är väl sammanhållen till sin uppbyggnad 
och innehåller många fina hus från skilda 
epoker. Denna sammansatta miljö är mycket 
värdefull och väsentlig att bevara.

INGELSTORP
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• Förändringar av befintlig bebyggelse bör ske 
med varsamhet och nybyggnader bör ansluta till 
byns lokala traditioner. Val av volym, form, färg 
och material är väsentligt.

• Vegetationen utgör ett viktigt inslag i bybilden. 
Det finns många välskötta trädgårdar i 
Ingelstorp och det är väsentligt att behålla 
trädgårdarnas traditionella karaktär.

• I omlandet kring byn bör man bevara det öppna 
odlingslandskapet. Ingrepp, som förändrar 
landskapsbilden, bör undvikas och byggnader 
för jordbruket ska anpassas till miljön i övrigt. 

Kulturmiljölagen (KML)     
 –  fornlämningar och kyrkliga kulturminnen
Hela Ingelstorps bytomt är registrerad som 
fast fornlämning i Riksantikvarieämbetets 
Fornminnesregister och skyddas därigenom av KML 
2 kap. Ingelstorps kyrka skyddas genom KML 4 kap. 

Österlenvägen, Ingelstorps huvudgata, med kyrkan från 1874 i fonden.
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Historiska förhållanden
Ingelstorp är en medeltida kyrkby som före enskiftet 
1806 var ovanligt stor med ett fyrtiotal gårdar och 
ett tiotal gathus. I likhet med grannbyn Valleberga 
var Ingelstorp en radby med i stort sett alla gårdar, 
och kyrkan, belägna på rad norr om den öst-västliga 
landsvägen. I anslutning till korsningen med den 
nord-sydliga vägen till Glemminge respektive 
Hammar bröts mönstret något av en ansamling med 
gathus och gårdar.  

Enskiftet innebar en nyorganisering av landskapet 
och merparten av gårdarna flyttades ut till nya 
brukningsenheter. Landskapet delades upp med räta 
ägogränser. Nya vägar tillkom och dessa följde då 
nästan uteslutande de nya rätlinjiga strukturerna 
medan de gamla vägarna i stället följt topografin. 
I samband med den omfattande nybyggnationen 
satsades inget på det gamla vägnätet som förföll. 
Den gamla landsvägen genom Ingelstorp, Valleberga 
och Löderup beskrevs i början av 1800-talet som 
förfallen och med dålig stenläggning. Vägen från 
Ingelstorp till Ystad beskrevs som horribelt sandig 
och svår att passera oavsett årstid. 

I byn låg 10 gårdar inklusive prästgården kvar efter 
enskiftet. Ingelstorp var inte längre en radby men 

bebyggelsen följde i stort sett fortfarande vägnätet 
och liksom tidigare med en koncentration till 
vägkorsningen. Befolkningen ökade i Ingelstorp 
fram till 1880-talet då socknen hade cirka 1 200 
invånare. Under 1800-talet skedde en förtätning 
i byn med nya gathus och ytterligare någon gård 
tillkom, sannolikt genom hemmansklyvning. 
Samtidigt flyttades tre gårdar ut från byn. Skola 
byggdes 1868 och den medeltida kyrkan dömdes ut 
och ersattes av en ny och större på samma plats 1874. 
Förutom jordbruk har man i Ingelstorp försörjt sig på 
olika hantverk som kopparslageri, snickeri, garveri, 
smedja och kvarnrörelse. 

Under 1900-talet har viss nybyggnation skett, 
huvudsakligen på lucktomter intill landsvägen. På 
1930-talet ändrades vägdragningen mot Valleberga 
så att vägen kom att gå förbi kyrkan och i samband 
med detta uppfördes enstaka egnahem längs den 
nya vägdragningen. Den gamla byvägen har blivit 
en ren bostadsgata och slutar nu utanför det sista 
huset i byns östra utkant. Ytterligare en småskalig 
utbyggnad skedde med ett litet bankhus och ett fåtal 
egnahem kring 1950 längs vägen ner till kvarnen 
(riven 1974). Här anlades vid samma tid också 
ortens andelsfrys, som fortfarande är i drift. Ortens 

enda industri, Österlens Mekaniska Verkstad (nu 
Modules), etablerades söder om bostadhusen på 
1960-talet. Ortens service har ändrat karaktär under 
senare tid så att affär, bank, snickeri, möbelaffär, 
bil- och traktorverkstad ersatts av galleri, antikaffär, 
restaurang, pensionat och antikvariat, delvis i samma 
lokaler som konverterats för nya verksamheter. 
Administrativt har Ingelstorp varit egen kommun 
fram till 1952 då man ingick i Glemminge 
storkommun som gick upp i Ystads kommun 1971. 

Ingelstorp

Ingelstorp ligger i den nordvästra utkanten av 
regleringsområdet.
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Ingelstorp 1805 överst, byns centrala delar 1703 till vänster och Ingelstorp 1935 till höger. Samtliga kartor visar den gamla vägdragningen.
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Ingelstorps karaktär
Ingelstorp ligger i likhet med de medeltida 
grannbyarna på ett par kilometers avstånd från 
havet. Detta var dels betingat av försvarsskäl, dels 
av att jordarna var bördigare en bit från de sandigare 
kustjordarna. Landskapet är flackt och i hög grad 
fullåkersbygd, vilket ger långa och vida utblickar. 
Stommen i vägnätet är av medeltida ursprung och 
går mellan byarna med mindre vägar som letar sig 
ner mot kusten. De äldre vägarna följer topografin 
och ligger oftast längs höjdryggar. Under 1800-talet 
tillkom en mängd vägar fram till alla utskiftade 
gårdar. En bit söder om byn, längs vägen mot 
Hammar, ligger två mindre byggnader, så kallade 
fyrkappor, på var sin sida om vägen. Dessa har 
sannolikt tillkommit i samband med uppkomsten av 
Hedvigsdals gård i mitten av 1800-talet och fungerat 
som grindstugor. Hedvigsdal var en storgård under 
Tosterups gods. En rak allé markerade tillsammans 
med fyrkapporna gårdens storlek och betydelse. 
Allésystemet finns inte kvar mer än vid gården. 

Ingelstorps karaktär av sockencentrum understryks 
av kyrkan med prästgården men också av den 
service som funnits i byn i form av bank, affärer, 
olika hantverk och verkstäder, kvarn, föreningshus 
(Freja) och dansställe. Bybebyggelsen är av skiftande 
ålder och gestaltning med en del fyrlängade gårdar, 
dock med boningslängan friliggande. Den äldre 
bebyggelsen är från 1800-talets senare hälft och är 

Credits not available.

september 19, 2014Fastighetskarta lokalt lagrad
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Flygfoto med dagens bebyggelse överst, flygfoto från 1943 nederst. På båda fotona syns den nya vägdragningen.
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en blandning av gårdar, gathus och hantverkshus. 
Under 1900-talet har det fyllts på med olika småhus, 
egnahem och villor samt byggnader för service, 
handel och industri. Detta ger byn en heterogen 
karaktär med olika byggnadstyper i olika storlekar 
och från skilda epoker. Bebyggelsen präglas av 
omväxling, intimitet och trivsel. Ett särdrag är dock 
att alla boningshus, utom några enstaka egnahem, 
ligger med långsidan mot gatan.

Liksom i äldre tid följer bebyggelsen den gamla 
vägsträckningen med en viss förtätning vid 
vägkorsningen i byns centrum. Det handlar dock inte 
om någon sluten bebyggelse och man har troligen 
utblickar mot det omgivande landskapet från alla 
hus. Nya hus har successivt kunnat adderas till den 
befintliga bebyggelsen, vilket framträder tydligt 
längs gamla landsvägen. Däremot har 1930-talets 
omdragning av landsvägen mot Valleberga nästan 
inte medfört någon ny bebyggelse alls. 

Tegel och lersten är de vanligaste 
byggnadsmaterialen, ibland med en stomme av 
korsvirke. Byggnader i lersten är putsade eller 
vitkalkade medan flera tegelbyggnader uppvisar 
en rik flora av mönstermurningar och listverk 
(murarglädje). Gemensamt är att all bebyggelsen 
har sadeltak och merparten har den för Skåne 
traditionella, höga takresningen på omkring 45 

graders lutning och små takutsprång. De äldre 
byggnaderna har mest haft halmtak, men i dag 
dominerar eternitfasetter, pannplåt och tegel som 
takmaterial. 

Byn avtecknar sig mot det omgivande landskapet 
inte bara genom bebyggelsen utan ännu mer genom 
högvuxna lövträd med dominans av ask, lind 
och hästkastanj samt olika buskar med dominans 
av syren. Från ovan upplevs byn som en skog 
i det trädfattiga åkerlandskapet. En stor del av 
bebyggelsen är belägen utmed vägsträckningarna 
med trädgård och odlingsland på baksidan 
medan framsidan upptas av rabatter och häckar 
eller små staket mot gatan. Det finns enstaka 
allmogeträdgårdar med buxbom, vårdträd och grusad 
eller stensatt gårdsplan. Vid prästgården är det anlagt 
en mindre park med grusad gång till kyrkan. Här 
växer höga ädellövträd. Vid västra infarten finns en 
karaktäristisk rad av äldre, hamlade pilar. 
 
Kyrkan är med sin storlek och sitt höga torn ett 
naturligt landmärke. Den är dessutom belägen på 
byns högsta punkt och syns på långt håll i det flacka 
landskapet. De gamla vägarna genom byn har en 
något slingrande karaktär vilket ger spännande och 
skiftande siktlinjer längs vägarna och utblickar mot 
åkerlandskapet. 

Lummig karaktär i centrala Ingelstorp. 
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Bebyggelsens karaktärsdrag   
Agrar bebyggelse (gårdar och gathus) före cirka 1900
• Smala längor med rektangulär planform
• Gårdar bestående av flera längor med olika 

funktion
• Sadeltak med 45 graders lutning, små 

takutsprång
• Tegelskorsten i taknock
• Äldre byggnader i korsvirke, lersten eller 

gråsten
• Byggnader från senare delen av 1800-talet oftast 

i bränt tegel
• Tegelbyggnader ofta med inslag av murarglädje
• Takmaterial ursprungligen halm eller tegel, i dag 

pannplåt, eternit eller tegel
• Gjutjärnsfönster eller en- och tvåluftsfönster i 

trä med spröjs
• Portar och dörrar i trä, täckmålade, ibland med 

litet överljusfönster

• Trädgårdar med högstammiga lövträd och 
vårdträd, grusade eller stensatta gårdsplaner och 
gångar, ibland häckar vid boningshus

Styckebyggda småhus cirka 1890-1930
• Ljusputsade eller teglade, vanligen symmetriska, 

fasader
• Sadeltak med 30-45 graders lutning, små 

takutsprång
• Byggnader uppförda i bränt tegel
• Takmaterial tegel, plåt, eternit
• Tegelskorsten i taknock
• Frontespiser
• Verandor och entré mot gata
• En- och tvåluftsfönster i trä och med spröjs
• Dörrar i trä, täckmålade, ibland med glasning
• Trädgårdar med inslag av rabatter, lövträd och 

fruktträd, häckar eller staket i tomtgräns

Egnahem, styckbyggda småhus cirka 1930-1960
• Förhållandevis breda hus med kvadratisk eller 

något rektangulär planform 
• Källare och hög sockel
• Ljusputsade, symmetriska fasader
• Sadeltak med 45 graders lutning, små 

takutsprång
• Tegelskorsten, ibland putsad, i taknock

• En-, två- och treluftsfönster i trä och utan spröjs
• Entréparti med trappa i betong och räcke i målat 

plattstål, ofta i gavel eller mot trädgård
• Trädörrar, lackade, fernissade eller täckmålade, 

ofta med glasning
• Trädgårdar med gräsmattor, odlingsland, 

fruktträd, smäckra smidesstaket mot gata 
• Garage/förråd fristående inne på tomten

Kataloghus, grupphus 1960-2014
• Rektangulär planform
• Ljusputsade eller teglade fasader
• Sadeltak med 20-40 graders lutning, måttliga 

eller stora takutsprång
• Avsaknad av skorstenar, möjligen 

ventilationsskorsten, annars olika don och 
luftare på takfall

• Huvudsakligen enluftsfönster i trä eller 
kompositmaterial, ”fuskspröjs” vanligt, ibland 
udda former och otraditionell placering i 
modernare hus

• Entréparti lika gärna placerat mot gata som mot 
trädgård eller i gavel

• Trädgårdar med gräsmattor, inslag av rabatter, 
vintergröna buskar, trästaket mot gata

• Garage/carport sammanbyggt eller kombinerat 
med boningshus

Landskapets karaktärsdrag
• Öppet, flackt odlingslandskap
• Huvudsakligen medeltida vägnät som 

sammanstrålar i byn
• Högstammiga lövträd (ask, lind, hästkastanj) i 

byn
• Mönster med ensamliggande, utskiftade gårdar
• Rätlinjiga ägogränser ibland markerade med 

pilerader
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Märkesbyggnader 
Märkesbyggnader är byggnader som avtecknar sig 
som landmärken genom placering, storlek, höjd och/
eller byggnader som är särskilt påkostade och/eller 
har en särskild plats i det lokala medvetandet.

• Kyrkan. Ingelstorps nuvarande kyrka ersatte en 
medeltida kyrkobyggnad på samma plats och 
invigdes 1874. Den nya kyrkan ritades av Albert 
Törnqvist vid Överintendentsämbetet. Kyrkan 
är uppförd i nygotisk stil. Törnkvist ritade flera 
kyrkor i samma stil vid denna tid. Av de kyrkor 
som uppfördes efter Törnqvists ritningar i 
Skåne är den i Holmby påfallande lik kyrkan i 
Ingelstorp.  

• Folkskolan. Skolhuset med lärarbostad 
uppfördes 1868. Byggnaden har en vagt 
institutionell karaktär och är representativ 
för det stora antal skolhus som byggdes efter 
folkskolestadgans införande 1842. Typiskt 
för Skåne var att de uppfördes i tegel. Skolan 
hade vid denna tid ännu en stark koppling till 
kyrkan, så lokaliseringen intill kyrkobyggnaden 
är den gängse för folkskolor. Den är en av byns 
äldsta byggnader och har under många år varit 
av stor betydelse för livet i byn och bygden. 
Undervisningen upphörde 1969. 

• Freja. Freja byggdes 1902 som en 
samlingsbyggnad för Ingelstorp genom att 
man bildat en andelsförening. Året därpå 
inhystes nystartade Ingelstorps sparbank 
på ovanvåningen. Nedervåningen användes 
för olika sammankomster, föreläsningar, 
filmvisningar, möten med mera och från 1922 
även som telefonstation. Den förhållandevis 
påkostade tegelarkitekturen, storleken, Freja 
är den enda byggnad i Ingelstorp som är i 
två fulla våningar, och det centrala läget vid 
vägkorsningen speglar anläggningens betydelse 
på samma sätt som skolhuset – en angelägenhet 
för alla i byn. 

Ingelstorps kyrka. Folkskolan. Freja.
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Övriga byggnader 
Kategori för övriga byggnader som inte fullt ut 
kan karaktäriseras som märkesbyggnader, men 
som heller inte går att stoppa in i den kronologiska 
bebyggelsekategoriseringen.

• Ingelstorps Sparbank. 1952 flyttade sparbanken 
till egna lokaler i ett nybyggt hus, i storlek och 
stil liknande de egnahem som nyligen byggts 
vid Lindéns väg. En rejäl frontespis ger dock 
byggnaden ett mer representativt utseende 
som signalerar att det handlar om en offentlig 
byggnad. Bankhuset har en väl anpassad 
tillbyggnad. Bankverksamheten upphörde 2011. 

• Andelsfrysen. Detta är en byggnadstyp som förr 
varit vanlig på landsbygden men som nästan inte 
finns kvar alls i dag. Andelsfrysen i Ingelstorp är 
dessutom i drift. Det är en oansenlig, fönsterlös 
tegelbyggnad som inte skvallrar mycket om sin 
funktion. Byggnaden uppfördes 1953 genom 
att en andelsförening bildats, på samma sätt 
som med byggnationen av Freja. Många av 
andelsfrysarna lades ner på 1960- och 70-talen i 
samband med att vitvarubranschen utvecklades 
och man hade frys hemma i stället. 

• Österlens Mekaniska Verkstad. Detta var den 
första riktiga industrin på orten. Verksamheten 
startade på 1960-talet och man hade bland Hörntomten med danssalongens träbyggnad.
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annat patent på att tillverka sopskåp. I dag 
heter verksamheten Modules och man 
tillverkar bland annat rullband. Anläggningen 
består av sammanfogade byggnadskroppar i 
gult tegel och delvis med stora spännvidder. 
Byggnadskomplexet är representativt för sin 
tillkomsttid och verksamhetens natur. 

• Fd Danssalongen. Hörntomten vid vägkorset 
består dels av ett bostadshus i tegel, dels av 
en större träbyggnad. Bostadshusets avfasade 
hörn mot gatan tyder på att det byggts efter 
byggnadsstadgan 1874 som stipulerade avfasade 
hörn för hus i stadsmiljö, så att siktlinjerna 
skulle bli bättre. Nu gällde byggnadsstadgan 
knappast i Ingelstorp, utan det handlade nog 
mer om att ”hänga med sin tid”. I den stora 
träbyggnaden var det danssalong, senare 
möbelvaruhus och tapetserarverkstad och i dag 
antikvariat. 

• Mjölnarbostaden. Malning i kvarnen upphörde 
på 1950-/60-talet och holländarekvarnen revs 
1974. Till kvarnen hörde ett mindre jordbruk 
och mjölnarbostaden består av en vinkelbyggnad 
där en byggnadskropp var stall och magasin och 
en byggnadskropp var bostad. Anläggningen är 
numera tilläggsisolerad och relativt förändrad, 
men planformen är intakt. 

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Ingelstorps by utgör en  kulturhistoriskt 
värdefull miljö med medeltida platskontinuitet 
avseende såväl bebyggelse som grönstruktur med 
trädgårdar, högstammiga lövträd och omgivande 
jordbrukslandskap. Bytomten är registrerad 
som fornlämning i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister, vilket innebär att alla 
markingrepp inom bytomten kräver länsstyrelsens 
tillstånd. Den kulturhistoriska värderingen är 
baserad på Riksantikvarieämbetets Plattform 
kulturhistorisk värdering och urval. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Med tanke på byns ursprung och historia är det 
framför allt den äldre agrara bebyggelsen som är av 
särskilt kulturhistoriskt värde. Övriga bebyggelse 
som värderats högt är de byggnader som speglar 
ortens utveckling, t ex. förändringar inom jordbruket 
eller att man går från att vara småbrukare med en 
”ruta jord” till lantarbetare med egnahem. Dessutom 
har byggnader som är kopplade till ett allmänintresse 
i byn och bygden, byggnader med ett högt 
identitetsvärde för de boende, värderats högt. Här 
avses i första hand skolan, kyrkan, Freja, bankhuset 
och andelsfrysen. 

I Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun 
(1985) har flera byggnader i Ingelstorp värderats 

som särskilt värdefulla. Tyvärr har en del av 
dessa genomgripande förändrats eller helt eller 
delvis rivits, vilket påverkar nuvarande värdering. 
Särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt 
definition ovan har markerats röd i kartan. 

Bebyggelse med miljöskapande värde
Bebyggelsens och miljöns historiska läsbarhet och 
bevarandegrad är också av stor betydelse. Äldre 
byggnader som förändrats genom successiva 
ändringar där nya delar anpassats till helheten bidrar 
till att miljön fortfarande går att läsa och tolka. 
Samtidigt som byggnader med många förnyade 
ytskikt, dessutom ofta samtida, har förlorat mycket 
av det kulturhistoriska värdet. Stora förändringar 
innebär ofta att olika spår av byggnadstradition, 
arkitektoniska stiluttryck, ekonomiska 
förutsättningar och människors livsvillkor går 
förlorade eller blir otydliga och svårtolkade. 

För modernare bebyggelse, som inte har de historiska 
lagren och berättelserna, är det vanligt att man mer 
utgår från arkitektoniskt, konstnärligt värde och 
även vad bebyggelsen tillför miljön och hur väl 
den passar in, så kallat miljöskapande värde. Det 
kan också gälla äldre bebyggelse som genomgått 
stora förändringar, men där placering, volym eller 
grönstruktur ändå tillför platsen historisk läsbarhet. 
Bebyggelse med miljöskapande värde har markerats 
gul i kartan. 



34   GRANSKNINGSHANDLING Områdesbestämmelser för område söder om Österlenvägen samt byarna Hammar, Ingelstorp och Peppinge

Trädgårdar med växtlighet, murar, staket, grindar, 
solur, gångar och annan grönska har stor betydelse 
för kulturmiljön. Inom byn är det viktigt att all 
växtlighet anpassas till miljön. Ambitionen bör 
vara att spara uppvuxna träd och välja traditionella 
trädgårdsväxter samt vara restriktiv med hårdgjorda 
ytor. Stora altaner och trädäck bör undvikas kring 
äldre bebyggelse (äldre än 1960). 
 
Inom Ingelstorps kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsemiljö finns flera byggnader som bedöms 
vara särskilt värdefulla. 

De byggnader som pekats ut som kulturhistoriskt 
värdefulla (rödmarkerade i karta) bör bevaras 
och underhållas med stor varsamhet. Byggnadens 
befintliga kvaliteter bör tas tillvara och större 
förändringar bör undvikas. Förändringar är 
möjliga under förutsättning att stor hänsyn tas till 
byggnadens kulturhistoriska värden och karaktär.  
Ändring av byggnad ska utföras varsamt så att 
byggnadens karaktärsdrag beaktas. Vid ändringar 
bör man utgå från de material och den ytbehandling 
som användes när huset byggdes. Tidstypiska 
detaljer  bör värnas. Takkupor, takfönster, verandor, 
balkonger etc ska utformas på ett sätt som är 
anpassat till byggnaden så att dess karaktärsdrag 
inte går förlorat. I fasad och takfall mot det allmänna 
gaturummet är det viktigt att tilläggen underordnar 
sig i storlek så att de inte blir dominanta och 
iögonfallande. Tillbyggnader skall underordnas 
huvudbyggnaden och ges en placering, höjd, volym 
och utformning som anpassas till den ursprungliga 
byggnadens karaktär och tillkomsttid. 

Byggnader med miljöskapande värde (gulmarkerade 

i karta) bedöms ha ett visst kulturhistoriskt värde 
eller en positiv betydelse för miljön. Ändring, om- 
eller tillbyggnad ska utföras varsamt och anpassas 
till byggnadens volym och skala. Dessa byggnader 
kan genomgå förändringar om hänsyn tas till den 
enskilda byggnadens eller omgivningens kvaliteter 
och egenskaper. 

Utökad lovplikt 
Inom Ingelstorps kulturhistoriskt värdefulla miljö 
gäller utökad lovplikt för följande åtgärder:

• Rivning av byggnad eller del av byggnad. Detta 
gäller även ekonomibyggnad för jordbruket.

• Tillbyggnad samt uppförande av 
komplementbyggnad.

• Ändring av byggnad som avsevärt påverkar 
dess yttre utseende. Till exempel omfärgning av 
byggnad (även ekonomibyggnad för jordbruket), 
byte av tak- och fasadmaterial, utförande av 
takkupor och takfönster, byte av dörrar eller 
fönster.

• Uppförande eller väsentlig ändring av skylt eller 
ljusanordning.

• Trädfällning av stora, karaktärsskapande träd 
som har en stamdiameter över 100 cm, mätt på  
en höjd av en meter.

 
Karaktärsskapande träd har inventerats av 
kommunekologen och en landskapsarkitekt under 
augusti-september 2017. Träden har markerats 
på en karta/flygbild på sidan 36. Träd som vid 
inventeringstillfället hade en stamdiameter över 
100 cm på en meters höjd har markerats med en 
stjärna. Utökad lovplikt gäller alla träd som vid 
åtgärdstillfället har en stamdiameter över 100 cm.

Områdesbestämmelser för Ingelstorp
För att värna om Ingelstorps kulturmiljö föreslås 
nedanstående områdesbestämmelser

Avgränsning
Bestämmelserna för Ingelstorp gäller inom det 
område som pekas ut som en kulturhistoriskt 
värdefull miljö. Avgränsningen överenstämmer 
med den som gjordes i samband med 
bevarandeprogrammet från 1985. 

Varsamhetsbestämmelser
Ingelstorps bymiljö med sitt höga kulturhistoriska 
värde pekas ut som en kulturhistoriskt värdefull 
miljö. Bymiljön i sin helhet omfattas av 
förvanskningsförbud enligt 8 kap. 13 § PBL. 

Landskapets och bebyggelsens karaktärsdrag ska 
särskilt beaktas inom området.  

Nya byggnader, tillbyggnader och 
komplementbyggnader ska anpassas till omgivningen 
vad gäller placering, skala, proportioner, materialval, 
färgsättning, höjd, taklutning samt yttre utformning 
i övrigt. 

Tillbyggnader ska underordnas huvudbyggnaden 
och ges en placering, höjd, volym och utformning 
som anpassas till den ursprungliga byggnadens 
karaktär och tillkomsttid. Huvudregeln är att bygga 
till åt trädgårdssidan, alltså inte ut mot det allmänna 
gaturummet. Även komplementbyggnader som uthus 
eller garage ska anpassas till huvudbyggnadens och 
närliggande byggnaders material, form och färg. 
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Ystads kommun; Länsstyrelsen Skåne, Riksantikvarieämbetet, Ystads kommun; Länsstyrelsen, SMHI, Ramboll, Sweco, Ystads kommun

Teckenförklaring
september 28, 2017Ingelstorp fr Kartportalen
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Tysklönn vid församlingshemmet.

Bokar vid Ingelstorps byväg.

Foto: Ystads Kommun

Foto: Ystads Kommun
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Gällande planer och bestämmelser

Översiktsplan 2005 Ystads kommun
Gällande översiktsplan för Ystad kommun antogs 
av kommunfullmäktige i november 2005 och 
anger inriktningen för kommunens utveckling 
de kommande tio åren. För områden med 
kulturhistoriskt värde anger kommunen följande 
mål: 

• Arbetet med att bevara kulturarvet, bebyggelsen 
och miljöer i staden och på landet, och att göra 
miljöerna levande, ska drivas vidare. 

• För samtliga områden som ingår i 
bevarandeprogram och som inte omfattas av 
detaljplan bör områdesbestämmelser upprättas. 

• För Peppinge anges att hela byn omfattas av 
bevarandeprogram. Det finns goda möjligheter 
till utbyggnad, men att det i så fall ska ske med 
särskild omsorg vid utformning och gestaltning. 

Riksintresse för kulturmiljövården 
Peppinge ingår i område som i enlighet med 
3 kap. 6 § miljöbalken utgör riksintresse för 

kulturmiljövården (Ingelstorp – Valleberga – 
Löderup – Hagestad M 174). Det innebär att det 
så långt som möjligt skall skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. I 
riksintressebeskrivningen lyfter man fram följande 
värden: 

Öppet odlingslandskap med förhistorisk bruknings- 
och bosättningskontinuitet med medeltida 
kyrkor och sockencentrum som visar på byarnas 
betydelse i det forna agrarsamhället. Talrika 
gårds- och bymiljöer. /…/ Godset Hedvigsdal med 
huvudbyggnad från 1800-talets förra hälft, ekonomi- 
och arbetarbebyggelse och byggnader i form av s.k. 
“ fyrkappor“. Peppinge by med välbevarade gatehus.

Kulturmiljöprogram för Skåne
Området som utgör riksintresse är även utpekat i 
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne där 
motiv för bevarande är: 

Området utgör tillsammans med områdena kring 
Kåseberga och Sandhammaren en unik förhistorisk 
bygd genom de många fornlämningarnas variation 

och kontinuitet. Det öppna odlingslandskapet 
är av stor betydelse där Hagestads radby utgör 
en unik bebyggelsemiljö. Området är präglat 
av storgodsdrift med stora brukningsenheter, 
vägsträckningar och allésystem. Kyrkbyarna bevarar 
en äldre prägel som sockencentra och kastalerna i 
Valleberga och Löderup är exempel på medeltida 
vakttorn och försvarsanläggning. /…/  Peppinge 
mellan Valleberga och Kåseberga är även intressant 
med relativt väl bevarade små enkla husmanshus 
som utgör en väl sammanhängande bebyggelse.

Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun
Detta bevarandeprogram är från 1985, men 
arbetet med inventeringen påbörjades redan 1975. 
Det innebär att det hänt en hel del sedan arbetet 
gjordes, både i den fysiska miljön, men också med 
lagstiftning och synsätt. Arbetet är välgjort, men 
börjar bli föråldrat. Följande riktlinjer anges:

• Peppinge innehåller en intressant 
bebyggelsemiljö, främst då samlingen av 
husmanshus, vid Peppingeraden. Denna del 
är väsentlig att bevara i sin helhet, både vad 
beträffar byggnader och vegetation.

PEPPINGE
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• Även i övriga delar av byn finns många 
värdefulla hus från olika epoker, typ gårdar, 
husmanshus och villor. I omlandet kring byn bör 
man bevara det öppna odlingslandskapet och 
utblickarna från byn ut över åkrarna. Byggnader 
för jordbruket bör anpassas till miljön i övrigt.

• Förändring av befintlig bebyggelse bör ske med 
varsamhet och om-, till- och nybyggnader bör 
ansluta till byns lokala traditioner. Val av volym, 
form, färg, och material är väsentligt.

Kulturmiljölagen (KML) –  fornlämningar
Inom Peppinges byområde finns ett tiotal fasta 
fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets 
Fornminnesregister och skyddas därigenom av 
KML 2 kap. Det är boplatser, högar, fyndplatser, 
fyndsamlingar och en begravningsplats i byns norra 
del. 

”Peppingeraden” längs Rännegatan i riktning västerut.
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Historiska förhållanden
Bybildningen Peppinge uppstod i mitten av 
1800-talet på mark som tidigare varit obebyggd 
under historisk tid. Uppkomsten hänger samman 
med enskiftet av Valleberga 1818, nyetableringen av 
Hedvigsdals gård på 1830-talet och framför allt av en 
kraftig befolkningsökning på landsbygden. 

De obesuttna, utan egen jord, var ofta hänvisade 
till att slå sig ner i bytomter där skiftet medfört att 
det blivit gott om ledig plats, men det var heller inte 
helt ovanligt med agglomerationer av småställen på 
avsides och mindre bördig mark. Jordarna i Peppinge 
var sandiga och man har sannolikt haft problem med 
jorddrift, vilket ett antal läplanteringar ännu vittnar 
om.

Bebyggelsen anlades längs den gamla vägen från 
Valleberga till Kåseberga. Från den slingrande vägen 
utlades under 1800-talet i det närmast spikraka vägar 
ut till nya brukningsenheter men också som nya 
kommunikationsstråk mellan befintliga vägar, och 
även längs dessa vägar eller vägstumpar uppstod 
bebyggelse. Peppinge bestod av några utskiftade 
gårdar från Valleberga samt av hantverkshus, torp 
och koställen. Byborna hade i bästa fall en bit jord, 
en ko och kanske en gris men var tvungna att göra 
dagsverken på andra gårdar för sin försörjning. 
Vanligtvis på närbelägna Hedvigsdals gård, som 

behövde gott om arbetskraft. Många personer 
i Peppinge försörjde sig också på olika sorters 
hantverk.

Peppinge växte så mycket att en skola anlades 
1875, något senare tillkom även en smedja. Det 
byggdes en stor lärarbostad och 1935 tillkom även en 
bygdegård för olika sammankomster, föreläsningar, 
filmvisningar och fester. 

Med jordbrukets modernisering på 1950- och 
60-talet minskade behovet av manuell arbetskraft 
samtidigt som de gamla hantverken ersattes av 
massproducerade varor. Befolkningsökningen 
förbyttes i avfolkning, både bygdegården och skolan 
stängde på 1960-talet och allt fler av husen blev 
fritidsboende. Denna process har fortsatt och antalet 

fritidsboende överstiger sannolikt antalet bofasta i 
dag. Nybyggnationen har inte varit omfattande. 

Administrativt har Peppinge tillhört Valleberga 
landskommun fram till 1952 då man slogs samman 
i Löderups storkommun som i sin tur gick upp i 
Ystads kommun 1971. 

Peppinges karaktär
Peppinge ligger i ett svagt kuperat landskap som 
sluttar något mot kusten där en höjdrygg skymmer 
utsikten över havet. Omgivningen domineras av 
åkermark med förhållandevis sandiga jordar. Här 
och var växer rader av poppel som vindskydd, 
sannolikt för att dämpa jordflykt och drivbildning. 
Bortsett från en och annan läplantering är landskapet 
öppet och från bygatan (Peppingevägen) har man 
i allmänhet utblickar över landskapet. Bygatan är 
troligen av medeltida ursprung och svänger något åt 
sydväst. Övriga vägsträckningar, som alla utgår från 
bygatan, är tillkomna under 1800-talet. Dessa är raka 
och följer 1800-talets geometriska uppdelning av 
landskapet. 

Byn har inget tydligt centrum, början eller slut utan 
består av en relativt gles hussamling längs vägen 
mellan Valleberga och Kåseberga med enstaka hus 

Peppinge

Peppinges läge, i mitten av regleringsområdet.
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Credits not available.

september 19, 2014Fastighetskarta lokalt lagrad
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Flygbild som visar dagens bebyggelse.

Peppinge 1860, Generalstabskartan.

Peppinge 1935, Häradsekonomiska kartan. Flygbild över Peppinge från 1943.
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och gårdar längs 1800-talsvägarna, tydligast vid den 
så kallade Peppingeraden. Bebyggelsen är påfallande 
homogen och består nästan helt av ljusputsade längor 
av blygsam storlek, merparten från andra halvan av 
1800-talet. Till boningshusen hör i allmänhet någon 
mindre uthuslänga, ofta sammanbyggd. I en del av 
de äldsta byggnaderna kan man av fönstertypen att 
döma se att en och samma länga varit uppdelad i 
en stalldel och en boningsdel. Två gårdar öster om 
bygatan och en i södra delen av byn är större och 
består av flera byggnadskroppar. Avvikande är också 
några boningshus uppförda i rött tegel i början av 
1900-talet. Även skolhuset och bygdegården avviker 
något genom storlek och en mer offentlig framtoning. 

Förutom husens planform och ljusputsade fasader 
är sadeltak av 30-45 graders lutning typiskt, liksom 
små takutsprång både i gavlar och vid takfot. De 
branta takfallen skvallrar om att de äldsta husen 
ursprungligen haft halmtak men nu dominerar 
eternitfasetter och rött taktegel. Byggnadstekniken 
har varit den för tiden och regionen typiska 
med korsvirke eller lersten i stommen. För mer 
framträdande byggnader eller sådana som uppförts 
i början av 1900-talet dominerar bränt gult eller rött 
tegel som byggnadsmaterial. 

Byns otydliga början och slut och med relativt 
glest liggande hus längs med vägen gör att man 
inte får någon riktig bykänsla. Det finns heller 
inte något riktigt landmärke att ta sikte på utan 
jordbrukslandskapet letar sig in mellan husen. Flera 
trädgårdar har högvuxna lövträd. Vid bygdegården 
är karaktären lummig och parklik. I övrigt har 

man vida utblickar. Gårdarna har i regel ett eller 
två vårdträd – en hög hästkastanj eller bok. I 
södra delen av byn finns en plantering av björk 
och poppelraderna är karaktäristiska. De flesta 
trädgårdarna omges av häckar med dominans av 
syrén, avenbok och hagtorn, på något ställe finns 
också ett friliggande odlingsland. 

Gårdsmiljö, exempel på agrar bebyggelse i Peppinge.
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Landskapets karaktärsdrag
• Öppet, något böljande odlingslandskap
• Rader av popplar som vindskydd
• Huvudsakligen solitära högstammiga lövträd 

(bok, hästkastanj) i byn
• Äldre, slingrande byväg med utgående, raka 

1800-talsvägar
• Mönstret med småställen längs byvägen och 

ensamliggande, utskiftade gårdar i landskapet
• Rätlinjiga ägogränser ibland markerade med 

poppelrader eller vägar

Bebyggelsens karaktärsdrag

Agrar bebyggelse (gårdar och gathus) före 1900
• Smala längor med rektangulär planform
• Gårdar bestående av flera längor med olika 

funktion
• Sadeltak med 45 graders lutning, små 

takutsprång
• Tegelskorsten i taknock
• Äldre byggnader i korsvirke eller lersten
• Ljusputsade fasader
• Takmaterial ursprungligen halm, i dag 

huvudsakligen eternit eller tegel

• Tvåluftsfönster i trä med spröjs, mindre 
gjutjärnsfönster i stall/uthus

• Portar och dörrar i trä, täckmålade, ibland med 
litet överljusfönster eller annan glasning

• Trädgårdar omgivna av häckar och med 
högstammiga vårdträd, grusade eller stensatta 
gårdsplaner

Styckebyggda småhus cirka 1890-1930
• Något bredare längor med rektangulär planform
• Sadeltak med 30-45 graders lutning, små 

takutsprång
• Byggnader uppförda i lersten eller bränt tegel
• Takmaterial tegel, plåt, eternit
• Tegelskorsten i taknock
• Frontespiser och verandor
• Tvåluftsfönster i trä och med spröjs
• Dörrar i trä, täckmålade, ibland med glasning
• Trädgårdar med inslag av rabatter, lövträd och 

fruktträd, häckar i tomtgräns

Märkesbyggnader 
Märkesbyggnader är byggnader som avtecknar sig 
som landmärken genom placering, storlek, höjd och/

eller byggnader som är särskilt påkostade och/eller 
har en särskild plats i det lokala medvetandet.

• Folkskolan. Skolhuset med en mindre 
lärarbostad uppfördes 1875. Båda byggnaderna 
uppfördes i gult tegel med röda tegeltak. 
Skolhuset avviker framför allt genom sin större 
byggnadskropp och större fönster. Byggnaden 
är representativ för det stora antal skolhus som 
byggdes efter folkskolestadgans införande 
1842. Typiskt för Skåne var att de uppfördes i 
tegel. Kring 1910 uppfördes en mycket större, 
rödteglad lärarbostad med tre lägenheter och 
skolbespisning mittemot folkskolan. Det blev 
ortens största och sannolikt mest påkostade hus. 
Skolan är en av byns äldsta byggnader och har 
under många år varit av stor betydelse för livet i 
byn och bygden. Undervisningen upphörde 1969. 

 
• Bygdegården. Bygdegården byggdes 1935 

som en samlingsbyggnad för Peppinge. 
Initiativtagare var ortens folkskolelärare, 
Alfred Jakobsson. Bygdegården kom att ligga 
nästgårds med skolan och lokaliseringen får nog 
också uppfattas som ett medvetet val. Skola och 
folkbildning var inte så olika. Verksamheten 
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upphörde ungefär samtidigt som skolan lades 
ner. Byggnaden var därefter privatbostad, men 
har nu stått tom under ett par år och börjar bli 
rätt förfallen. 

Övriga byggnader 
Kategori för byggnader som inte fullt ut kan 
karaktäriseras som märkesbyggnader, men som 
heller inte går att stoppa in i den kronologiska 
bebyggelsekategoriseringen.
 

• Jakobssons snickeri. Denna märkliga byggnad 
uppfördes kring 1950 av bröderna Jakobsson 
(den ena var ortens lärare) och var byns 
första – och hittills enda – tvåvåningshus. 
Bottenvåningen innehöll en snickeriverkstad 
och ovanvåningen, som var ordnad som 
ett loftgångshus, tre lägenheter, där varje 
lägenhet hade sin egen individuella gestaltning 
och historiska stil. Möjligen låg något slags 
upplysningsverksamhet bakom utformningen, 
som en fortsättning på skolan och bygdegården, 

fast i materialiserad form. Loftgången bärs 
upp av doriska kolonner i armerad betong och 
balustraden har utformats som delvis hängande 
rundbågar i tegel. Dylika antikiserande 
stilövningar hade under senare delen av 
1800-talet varit förbehållet bankhus, rådhus 
och liknande så det känns absolut udda på ett 
”vanligt” hus i Peppinge. Via ett garage är 
1950-talshuset sammanbyggt med en av byns 
äldre, traditionella längor. 

Lärarbostaden från 1910. Folkskolan i gult tegel från 1875. Jakobssons snickeri, byns enda tvåvåningshus.
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Kulturhistoriskt värdefull miljö
Peppinge utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö 
avseende såväl bebyggelse som grönstruktur med 
trädgårdar, högstammiga lövträd och omgivande 
jordbrukslandskap. 

Inom byn finns ett tiotal registrerade fornlämningar 
i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, vilket 
innebär att alla markingrepp i anslutning till dessa 
kräver länsstyrelsens tillstånd. Den kulturhistoriska 
värderingen är baserad på Riksantikvarieämbetets 
Plattform kulturhistorisk värdering och urval. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Med tanke på byns ursprung och historia är 
det framför allt den äldre agrarbebyggelsen 
och hantverksbebyggelsen som är av särskilt 
kulturhistoriskt värde. Även de byggnader som är 
kopplade till ett allmänintresse i byn och bygden, 
byggnader med ett högt identitetsvärde för de 
boende, har värderats högt. Här avses i första hand 
skolan och bygdegården. 

I Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun 
(1985) har huvudsakligen de allra äldsta husen 
värderats som särskilt värdefulla. Dessa är 
naturligtvis fortfarande värdefulla, under 

förutsättning att de är välbevarade, men för att få ett 
för Peppinge mer representativt urval har ytterligare 
några tillkommit. Särskilt kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader enligt denna definition har markerats röd 
i kartan. 

Bebyggelse med miljöskapande värde
Bebyggelsens och miljöns historiska läsbarhet och 
bevarandegrad är också av stor betydelse. Äldre 
byggnader som förändrats genom successiva 
ändringar där nya delar anpassats till helheten bidrar 
till att miljön fortfarande går att läsa och tolka. 
Samtidigt som byggnader med många förnyade 
ytskikt, dessutom ofta samtida, har förlorat mycket 
av det kulturhistoriska värdet. Stora förändringar 
innebär ofta att olika spår av byggnadstradition, 
arkitektoniska stiluttryck, ekonomiska 
förutsättningar och människors livsvillkor går 
förlorade eller blir otydliga och svårtolkade. 

För modernare bebyggelse, som inte har de historiska 
lagren och berättelserna, är det vanligt att man mer 
utgår från arkitektoniskt, konstnärligt värde och 
även vad bebyggelsen tillför miljön och hur väl 
den passar in, så kallat miljöskapande värde. Det 
kan också gälla äldre bebyggelse som genomgått 

stora förändringar, men där placering, volym eller 
grönstruktur ändå tillför platsen historisk läsbarhet. 
Bebyggelse med miljöskapande värde har markerats 
gul i kartan. 

Bebyggelse och vegetation bildar tillsammans en 
värdefull kulturmiljö.
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Områdesbestämmelser för Peppinge
För att värna om Peppinges kulturmiljö föreslås 
nedanstående områdesbestämmelser.

Avgränsning
Bestämmelserna för Peppinge gäller inom det 
område som pekas ut som en kulturhistoriskt 
värdefull miljö. Avgränsningen överenstämmer 
med den som gjordes i samband med 
bevarandeprogrammet från 1985. 

Varsamhetsbestämmelser
Peppinges bymiljö med sitt höga kulturhistoriska 
värde pekas ut som en kulturhistoriskt värdefull 
miljö. Bymiljön i sin helhet omfattas av 
förvanskningsförbud enligt 8 kap. 13 § PBL.

Landskapets och bebyggelsens karaktärsdrag ska 
särskilt beaktas inom området.  

Nya byggnader, tillbyggnader och 
komplementbyggnader ska anpassas till omgivningen 
vad gäller placering, skala, proportioner, materialval, 
färgsättning, höjd, taklutning samt yttre utformning 
i övrigt. 

Tillbyggnader ska underordnas huvudbyggnaden 
och ges en placering, höjd, volym och utformning 
som anpassas till den ursprungliga byggnadens 
karaktär och tillkomsttid. Huvudregeln är att bygga 

till åt trädgårdssidan, alltså inte ut mot det allmänna 
gaturummet. Även komplementbyggnader som uthus 
eller garage ska anpassas till huvudbyggnadens och 
närliggande byggnaders material, form och färg. 

Trädgårdar med växtlighet, murar, staket, grindar, 
solur, gångar och annan grönska har stor betydelse 
för kulturmiljön. Inom byn är det viktigt att all 
växtlighet anpassas till miljön. Ambitionen bör 
vara att spara uppvuxna träd och välja traditionella 
trädgårdsväxter samt vara restriktiv med hårdgjorda 
ytor. Stora altaner och trädäck bör undvikas kring 
äldre bebyggelse (äldre än 1960). 
 
Inom Peppinges kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsemiljö finns flera byggnader som bedöms 
vara särskilt värdefulla. 

De byggnader som pekats ut som kulturhistoriskt 
värdefulla (rödmarkerade i karta) bör bevaras 
och underhållas med stor varsamhet. Byggnadens 
befintliga kvaliteter bör tas tillvara och större 
förändringar bör undvikas. Förändringar är 
möjliga under förutsättning att stor hänsyn tas till 
byggnadens kulturhistoriska värden och karaktär.  
Ändring av byggnad ska utföras varsamt så att 
byggnadens karaktärsdrag beaktas. Vid ändringar 
bör man utgå från de material och den ytbehandling 
som användes när huset byggdes. Tidstypiska 
detaljer  bör värnas. Takkupor, takfönster, verandor, 
balkonger etc ska utformas på ett sätt som är 

anpassat till byggnaden så att dess karaktärsdrag 
inte går förlorat. I fasad och takfall mot det 
allmänna gaturummet är det viktigt att tilläggen 
underordnar sig i storlek så att de inte blir dominanta 
och iögonfallande. Tillbyggnader ska underordnas 
huvudbyggnaden och ges en placering, höjd, volym 
och utformning som anpassas till den ursprungliga 
byggnadens karaktär och tillkomsttid. 

Byggnader med miljöskapande värde (gulmarkerade 
i karta) bedöms ha ett visst kulturhistoriskt värde 
eller en positiv betydelse för miljön. Ändring, om- 
eller tillbyggnad ska utföras varsamt och anpassas 
till byggnadens volym och skala. Dessa byggnader 
kan genomgå förändringar om hänsyn tas till den 
enskilda byggnadens eller omgivningens kvaliteter 
och egenskaper. 

Utökad lovplikt 
Inom Peppinges kulturhistoriskt värdefulla miljö 
gäller utökad lovplikt för följande åtgärder:

• Rivning av byggnad eller del av byggnad. Detta 
gäller även ekonomibyggnad för jordbruket.

• Tillbyggnad samt uppförande av 
komplementbyggnad.

• Ändring av byggnad som avsevärt påverkar 
dess yttre utseende. Till exempel omfärgning av 
byggnad (även ekonomibyggnad för jordbruket), 
byte av tak- och fasadmaterial, utförande av 
takkupor och takfönster, byte av dörrar eller 
fönster.

46   SAMRÅDSHANDLING Områdesbestämmelser för område söder om Österlenvägen samt byarna Hammar, Ingelstorp och Peppinge



Rännegatan

Pe
pp

in
ge

vä
ge

n

Rådjursvägen

G
am

la
 P

ep
pi

ng
ev

äg
en


• Uppförande eller väsentlig ändring av skylt eller 

ljusanordning.
• Trädfällning av stora, karaktärsskapande träd 

som har en stamdiameter över 100 cm, mätt på 
en höjd av en meter.

Karaktärsskapande träd har inventerats av 
kommunekologen och en landskapsarkitekt under 
augusti-september 2017. Träden har markerats 
på en karta/flygbild på sidan 48. Träd som vid 
inventeringstillfället hade en stamdiameter över 
100 cm på en meters höjd har markerats med en 
stjärna. Utökad lovplikt gäller alla träd som vid 
åtgärdstillfället har en stamdiameter över 100 cm. 
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Skola från 1875Bygdegården
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Bebyggelse med miljöskapande värde
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Ystads kommun; Länsstyrelsen Skåne, Riksantikvarieämbetet, Ystads kommun; Lantmäteriet, Ystads kommun; Ystads kommun, Trafikverket, Skånetrafiken;

september 28, 2017Peppinge fr Kartportalen
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Kastanj vid Peppingevägen. Pil vid Peppingevägen.Foto: Ystads Kommun Foto: Ystads Kommun
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Riksintressen och förordningar
Inga riksintressen bedöms påverkas negativt av 
områdesbestämmelserna. Utökad lovplikt inom riks-
intresseområdena bör stärka riksintressena eftersom 
fler åtgärder blir föremål för prövning och en 
bedömning av hur åtgärderna påverkar riksintresset 
kan göras. 

Genomförandefrågor
Områdesbestämmelserna reglerar varsamhetsfrågor 
samt utökad lovplikt. 

Bygglov får ges för åtgärder som inte strider mot 
områdesbestämmelserna. Åtgärderna måste uppfylla 
kraven i 2 kap. PBL och får inte vara av sådan art 
att de förutsätter detaljplan. Bygglovsrelaterade 
frågor som rör vatten och avlopp, trafik etc. har 
inte utretts utan kommer att prövas i samband med 
bygglovgivning.

Utanför områden med detaljplan och sammanhållen 
bebyggelse krävs i normalfallet inte bygglov för  att 
uppföra en mindre tillbyggnad på huvudbyggnaden, 
som är max 50 % av huvudbyggnadens bruttoarea 
och max 30 kvm bruttoarea stor. Man får också utan 
bygglov uppföra en komplementbyggnad (garage, 
carport, förråd, växthus) på max 40 kvm i närheten 
av huvudbyggnaden. För ekonomibyggnader  för 
jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring 

krävs inte bygglov utanför område med detaljplan.

Utökad lovplikt inom den östra delen införs för att 
Försvaret ska få kännedom om planer på byggnation 
så att samråd med Försvaret kan ske.

Utökad lovplikt i byarna Ingelstorp, Hammar och 
Peppinge  ger möjlighet att göra en bedömning av 
tänkt åtgärd inom de kulturhistoriskt värdefulla 
miljöerna.

Inom planområdet, främst söder om kustvägen, finns 
ett antal förordnanden och områdesskydd enligt 
miljöbalken, vilka bland annat förbjuder bebyggelse 
och anläggningar. Länsstyrelsen hanterar i de flesta 
fall prövning av eventuella dispenser inom dessa 
områden. Områdesbestämmelserna behövs även 
inom dessa områden eftersom Länsstyrelsen och 
Försvaret bevakar olika intressen. Utökad lovplikt 
behövs för att Försvaret ska få kännedom om planer 
på byggnation oavsett Länsstyrelsens ställningsta-
gande.

Vid ansökan om förhandsbesked eller bygglov inom 
områden med förordnanden och områdesskydd 
upplyser kommunen om att samråd krävs 
med Länsstyrelsen och ger sökande möjlighet 
att genomföra detta innan bygglovsärendet 
behandlas. Det finns inget krav på att dispens från 

bestämmelserna/tillstånd enligt miljöbalken ska 
finnas för att bygglov ska kunna ges.

Bygglovs- och planavgift för ekonomibyggnader och 
anläggningar för jordbruk, skogsbruk eller liknande 
näring ska tas ut genom tidersättning enligt fastställd 
taxa. För planavgiften sätts i dessa PF (planfaktorn)= 
0, dvs. planavgift ska inte tas ut.

Ersättning
Föreslagna varsamhetsbestämmelser bedöms inte 
påverka pågående markanvändning negativt. 
Införandet av utökad lovplikt för rivning av byggnad 
eller del av byggnad kan medföra att rivningslov 
ej beviljas med hänsyn till byggnadens kulturhis-
toriska värde. Om ett rivningslov vägras enligt 
9 kap. PBL 34 §, har fastighetens ägare rätt till 
ersättning av kommunen för den skada som det 
vägrade rivningslovet medför. Rätten till ersättning 
gäller dock endast om den skada som det vägrade 
rivningslovet medför är betydande i förhållande till 
värdet av den berörda delen av fastigheten.

KONSEKVENSER
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