
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
2018-03-05   Dnr: SAM 2013/193 

Områdesbestämmelser för 

område söder om Österlenvägen samt byarna Hammar, 
Ingelstorp och Peppinge 
Ystads kommun, Skåne län 

GRANSKNINGEN 
Områdesbestämmelser för område söder om Österlenvägen samt byarna Hammar, Ing-
elstorp och Peppinge, upprättade 2017-10-06, har varit utställda för granskning under 
tiden 18 november – 18 december 2017 (enligt Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
2017-10-18, SAM § 182). 

Myndigheter, sakägare och övriga berörda har beretts tillfälle att yttra sig genom under-
rättelse. Underrättelsen har även varit uppsatt på kommunens anslagstavla och införd i 
Ystads Allehanda. Handlingarna har funnits tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningens 
expedition, Glemmingebro bibliotek, Löderups bibliotek, bokbussen samt på Ystads 
kommuns hemsida.  

YTTRANDEN 

Inkomna yttranden 
Under granskningstiden har yttranden inkommit från: 

- Länsstyrelsen

- Lantmäteriet

- Trafikverket

- Försvarsmakten

- Statens fastighetsverk

- E.ON

- Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Fastighetsägare till Valleberga 169:1

- Fastighetsägare till Valleberga 6:51

Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 

- Länsstyrelsen

- Lantmäteriet

- Trafikverket

- Försvarsmakten

- Statens fastighetsverk

- Kommunstyrelsens arbetsutskott

Antagen av:  KF 2018-05-17, § 78 
Laga Kraft:  2020-01-23 
SAMBN arkiv nr: Kåseberga 9 



  
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
2018-03-05 
 

 
 
           Dnr: SAM 2013/869 

 

2(5) 

 

Inkomna synpunkter redovisas nedan. Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet. 
 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 
 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen angav i ett beslut för ett tillsynsvägledningsärende 2013-05-07 att Länssty-
relsen ser goda skäl att genom detaljplan eller områdesbestämmelser reglera rivningslov-
plikt för Peppinge för att underlätta kommunens säkerställande av riksintresset. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 
 

Ledningsrättshavare m.fl. 
 

E.ON Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution AB (fortsättning E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i 
ovan rubricerat ärende och noterar kommuns kommentarer i samrådsredogörelsen att 
"Områdesbestämmelserna ska utgöra underlag för ställningstaganden i samband med bygglov och fort-
satt planering". Samt vidare att: "E.ON:s anläggningar bedöms inte påverkas". 
 
Varvid vi vill upplysa om att vid byggnation och bygglov eller annan exploatering nära 
en elanläggning medför det att vissa restriktioner kan komma att införas i markanvänd-
ningen i det aktuella området. Dessutom skall arbete i närheten av starkströmsanlägg-
ningar utföras i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elsäkerhet vid yrkes-
mässig verksamhet samt de av elbranschen framtagna Elsäkerhetsanvisningarna. Det är 
därför viktigt att vi kontaktas för samråd vid exploateringar och i samband med bygglov. 
 
Gällande utbyggnader i samband med bebyggelseutveckling, exploateringar får vi åter-
komma i samband med upprättandet av detaljplaner. 
 
E.ON förutsätter att man tar hänsyn till ovan samt tidigare inlämnade yttranden. 
 

kommentar 
Områdesbestämmelserna reglerar varsamhetsfrågor avseende den kulturhistoriskt värdefulla miljön i 
byarna Ingelstorp, Hammar och Peppinge samt utökad lovplikt för en del åtgärder som i normalfallet 
inte kräver bygglov. Elsäkerhetsverkets föreskrifter och de av elbranschen framtagna Elsäkerhetsanvis-
ningarna gäller på samma sätt som utanför områdesbestämmelserna. 
 

Sakägare, boende m.fl. 
 

Fastighetsägare till Valleberga 169:1 
Jag äger och driver ett lantbruk och entreprenadfirma i Peppinge. När man läser områ-
desbeskrivningen verkar det inte vara någon större ändring sen förra foldern. Först ger 
man bygglov till "höghus" bland lågbyggda hus och vad hjälper att man överklagar 
byggplaner i god tid via brev när Samhällsbygg nonchalerar/ignorerar att öppna brev 
förrän dagen efter överklagningstiden gått ut. Samhällsbygg ger rivningstillstånd på äldre 
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hus i Peppinge trots protestlistor, sen ska vi bybor straffas för det. Ska man inte få lov 
att ändra eller bygga på lantbruksfastigheter utan bygglov, det är en skrämmande ut-
veckling. Hur ska vi inom området kunna konkurrera på lika villkor, det är diskrimine-
ring av folkgrupp, vi som bor söder om Österlenvägen. Att man bevarar gamla hus 
inom planbelagt område är ok men det ska inte drabba företag som oftast inte ligger 
inne i byarna. Så kasta förslaget om områdesbestämmelsen i papperskorgen. 
 

kommentar 
Kommunen fick i april 2013 en anmodan från Länsstyrelsen att komma in med yttrande beträffande 
hur kommunen tänkte hantera säkerställandet av kulturmiljön inom riksintresset för Peppinge (exem-
pelvis om kommunen hade för avsikt att detaljplanelägga eller införa områdesbestämmelser), bl.a. mot 
bakgrund av att rivning av det s.k. sömmerskehuset i Peppinge inte kunde hindras. Kommunen kon-
staterar i ett brev till den aktuella fastighetsägaren, med anledning av ansökan om rivningslov, att lov 
inte krävs för dennes begäran, eftersom rivningslov inte krävs utanför område med detaljplan eller om-
rådesbestämmelser (plan- och bygglagen 9 kap 10 §), men vädjar till sökande att låta byggnaden få 
finnas kvar som en del av byns helhet. Med områdesbestämmelserna kan den kulturhistoriskt värde-
fulla bebyggelsen skyddas genom varsamhetsbestämmelser och utökad lovplikt, för bl.a. rivning av bygg-
nad. I bevarandeprogram för byar i Ystads kommun anges i avsnittet om Peppinge under riktlinjer att 
byggnader för jordbruket bör anpassas till miljön i övrigt. 
 
För handläggning av bygglov för ekonomibyggnader för lantbrukets (m.fl.) behov införs en timtaxa inom 
områden med utökad lovplikt i stället för avgift enligt fastställd taxa, vilket innebär en lägre kostnad, 
eftersom en avgift enligt den fastställda taxan skulle bli orimligt hög i förhållande till nerlagt arbete. 
 

Fastighetsägare till Valleberga 6:51 
Synpunkter ang. framtida detaljplan. Skydda kulturmiljön, det framtogs en bevarande-
plan för Peppinge, finansierad av skattepengar för ett antal år sedan. Trots denna beva-
rande plan har det rivits gamla kulturhus och byggts upp små Dallashus som definitivt 
inte passar in i bymiljön. Vad hjälper det med områdesbestämmelser när stora skador i 
bymiljön redan skett, med godkännande av byggnämnd. Med rätt kontakter så kommer 
säkerligen en detaljplan att vara +- noll, oavsett vad grannar och omgivningen tycker. Så 
varför lägga mer pengar på något som ändå känns uddlöst. På kartan är fastigheterna 
märkta med olika färg, vissa är mer kulturintressanta än andra. Innebär detta att det är 
lättare att få ett rivningstillstånd för en fastighet utan färg jämfört med en med mörk 
färg. Blir det lättare att bebygga åkermark då marken ligger inom detaljplanen? 
 

kommentar 
Områdesbestämmelser ge ingen byggrätt, till skillnad mot en detaljplan. Ny bebyggelse prövas med bygg-
lov eller förhandsbesked. Vid prövningen ska de varsamhetsbestämmelser som anges i områdesbestäm-
melserna beaktas. Utökad lovplikt för bland annat rivning, tillbyggnad och ändring av byggnad innebär 
att åtgärder som i normalfallet inte kräver bygglov, till exempel mindre tillbyggnader och uppförande av 
komplementbyggnader på max 40 kvm, kräver bygglov. Utökad lovplikt gäller inom det område som 
markerats med gråbeige färg. 
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SAMMANFATTNING 

Ändringar av planhandlingarna efter granskningen 
Efter granskningen har endast redaktionella ändringar gjorts. 
 

Kvarstående erinringar 
Erinringar kvarstår från: 
- Fastighetsägare till Valleberga 169:1 

- Fastighetsägare till Valleberga 6:51 
 

Från samrådet kvarstår erinringar från: 
- Fastighetsägare till Löderup 6:18 m.fl. 

- Fastighetsägare till Ingelstorp 23:1 

- Yttrande från person med anknytning till Valleberga 6:41, inkommet 2015-07-01 

- Fastighetsägare till Ingelstorp 10:63 

- Fastighetsägare till Ingelstorp 10:49 

- Boende på fastigheten Ingelstorp 10:49 

- Fastighetsägare till Löderup 29:56 

- Fastighetsägare till Valleberga 6:41 

- Svenska kyrkan i Lund, Hagestad 28:4 

- Fastighetsägare till Valleberga 5:26 

- Fastighetsägare till Hagestad 41:29 

- Boende på fastigheten Hagestad 41:29 
 

Sakägare m.fl., med besvärsrätt, som ej blivit tillgodosedda 
- Fastighetsägare till Valleberga 169:1 

- Fastighetsägare till Valleberga 6:51 

- Fastighetsägare till Löderup 6:18 m.fl. 

- Fastighetsägare till Ingelstorp 23:1 

- Fastighetsägare till Ingelstorp 10:63 

- Fastighetsägare till Ingelstorp 10:49 

- Boende på fastigheten Ingelstorp 10:49 

- Fastighetsägare till Löderup 29:56 

- Fastighetsägare till Valleberga 6:41 

- Svenska kyrkan i Lund, Hagestad 28:4 

- Fastighetsägare till Valleberga 5:26 

- Fastighetsägare till Hagestad 41:29 

- Boende på fastigheten Hagestad 41:29 
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Samlad bedömning 
Stadsbyggnadsavdelningen menar att områdesbestämmelser för område söder om Ös-
terlenvägen samt byarna Hammar, Ingelstorp och Peppinge, Ystads kommun kan föras 
till antagande. Antagande föreslås ske i kommunfullmäktige, eftersom områdesbestäm-
melserna är av principiell betydelse. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen 
 
Carina Tenngart Ivarsson   Eva Nygren 
planchef   planarkitekt 


