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Läsanvisning
I utställningsutlåtandet presenteras först processen för  
utställningen av översiktsplanen Kommunen Ystad 2030. 
 
Under avsnittet synpunkter återges Länsstyrelsens och Region 
Skånes yttrande i sin helhet, tillsammans med kommunens 
kommenterar. Sedan presenteras en sammanfattning av 
inkomna yttranden, uppdelat efter ämne/tema. De yttranden 
som kommunen valt att lyfta fram i sammanfattningen är de 
som har relevans för översiktsplanen. 

Synpunkter som inkommit och inte berör översiktsplanens 
detaljeringsgrad eller geografiska område har lämnats vidare  
till ansvariga inom eller utanför kommunen. 
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Sammanfattning 
Processen att ta fram översiktsplanen
När en översiktsplan tas fram finns enligt plan- och 
bygglagen krav på att samråd och granskningsutställ-
ning ska genomföras. Det innebär att planen vid två 
tillfällen ska visas upp för att det ska vara möjligt för 
boende och verksamma i kommunen att ta del av pla-
nen och lämna synpunkter. I det här dokumentet sam-
manfattas och bemöts de synpunkter som kommit in 
under utställningen. I dokumentet samrådsredogörelse 
sammanfattas och bemöts de synpunkter som kommit 
in under samrådet för översiktsplanen. Kommunen val-
de att utöver samråd och utställning även hålla en tidig 
dialog, för att få ett bredare underlag. Mer om den 
processen går det att läsa i dokumentet Tidig dialog om 

ny översiktsplan.

Utställning
I september 2020 beslutade kommunstyrelsen (KS  
§ 176/2020-09-30) att översiktsplanen Kommunen 
Ystad 2030 skulle ställas ut för granskning. Utställ-
ningen ägde rum under perioden 19 oktober – 31  
december 2020. 

Myndigheter, invånare och 
verksamma inom kommunen 
samt övriga berörda har getts 
möjlighet att ta del av plan-
handlingarna under utställ-
ningstiden. Underrättelse har 
funnits på kommunens hem-
sida samt kungjorts i Ystads 
Allehanda. En broschyr om 
inbjudan och information 
om utställningen har 
skickats ut till alla hushåll 

i Ystads kommun. Informa-
tionsfilmer har annonserats på kommunens 

sociala medier.  

Den digitala planen har funnits tillgänglig på läsplat-
tor och som utskriven version på Stadsbyggnadsavdel-
ningens expedition, Nya Rådhusets foajé samt på bib-
lioteken i Ystad, Löderup, Glemmingebro, Svarte och 
Köpingebro. På kommunens bokbuss, som når stora 
delar av kommunen, har översiktsplanens planhand-
lingar funnits tillgängliga att läsa i utskrivet format. 

Med anledning av de rådande omständigheterna 
kring smittspridningen av Covid-19 under vintern 
2020 stängdes Bokbussen ner den 25 november och 

kommunens bibliotek den 22 december. Kommunen 
bedömer trots detta att det fanns goda möjligheter att 
ta del av planförslaget under utställningsperioden. 

På webbplatsen ystad.se/kommunen2030 har planför-
slaget och tillhörande handlingar hållits tillgängligt. 
Planförslaget gick att ta del av både genom den digi-
tala versionen och i PDF-format. På webbplatsen 
fanns också information om planprocessen samt in-
struktioner om hur synpunkter på förslaget skulle 
lämnas in. Möjligheter fanns att lämna synpunkter 
direkt i den digitala planen under fliken ”tyck till” 
och via mejl samt brev. På webbplatsen återfanns en 
inspelad presentation av planförslaget och en instruk-
tionsfilm som visade hur man navigerar i den digitala 
översiktsplanen. 

Föredrag och presentationer
En digital föreläsning om översiktsplanen hölls på 
kommunens gymnasieskola, Österportskolan, för 
eleverna på kursen Politik och hållbar utveckling. 
Eleverna skulle utifrån förslaget till översiktsplan ar-
beta fram synpunkter om hur kommunen kan planera 
för ett mer hållbart samhälle. Synpunkterna som 
skickades in till kommunen skulle eleverna sedan ut-
veckla och göra ett större fördjupningsarbete kring. 
Kommunen tackar för de många intressanta syn-
punkterna som har kommit 
in och för möjligheten att in-
volvera gymnasieeleverna i 
arbetet med översiktsplanen.  

Planförslaget har också före-
dragits för samhällsbygg-
nadsnämnden och myndig-
hetsnämnden under utställ- 
ningsperioden.  

Utställningen av förslaget till översiktsplan med 

tillhörande samrådsredogörelse och miljökonsekvens-

beskrivning pågår under perioden 19 oktober – 31 

december 2020. Syftet med utställningen är att 

samla in fler synpunkter på planförslaget. 

Översiktsplanen omfattar hela kommunens mark- 

och vattenyta, med undantag för Köpingebro, 

Svarte och Ystad. För dessa orter finns fördjupade 

översiktsplaner. 

Syftet med översiktsplanen är att visa hur mark och vatten ska 

användas och skapa en långsiktigt hållbar utveckling för kommunen. 

Förslaget bygger på fem strategiområden: möjligheter, boende, nära, 

värden och identitet.

Här hittar du översiktsplanens handlingar fr o m måndag 19/10: 

• ystad.se/kommunen2030 

• Nya rådhuset, Österportstorg 2 Ystad, måndag – torsdag  

kl. 8.00 – 16.30, fredag kl. 8.00 – 16.00

• Stadsbyggnadsavdelningen, Tobaksgatan 11 Ystad,  

måndag – torsdag kl. 10 - 12, kl. 13 – 15, fredag kl. 10 - 12 

• Biblioteken i Ystad, Köpingebro, Glemmingebro, Löderup,  

Svarte samt Bokbussen. För bibliotekens öppettider och  

Bokbussens turlista gå in på biblioteksso.se

Frågor? Kontakta oss på sam@ystad.se eller 0411-57 72 30. 

Synpunkter skickas via den digitala översiktsplanen på ystad.se/

kommunen2030. Klicka på ”Tyck till” i m
enyraden.

Du kan även skicka in synpunkter till sam@ystad.se eller Samhälls-

byggnad, Stadsbyggnad, 271 80 Ystad. Märk e-post/brev med 

”Kommunen 2030”. 

UTSTÄLLNING AV ÖVERSIKTSPLAN 

FÖR YSTADS KOMMUN 2030KUNGÖRELSE

ystad.se/kommunen2030
Synpunkter lämnas senast 31/12 2020
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Intern kommunikation –  
sprida information mellan förvaltningar
Den interna avstämningen och kommunikationen har 
varit en viktig del för att alla kommunens förvalt-
ningar ska stå bakom översiktsplanen. Projektgrup-
pen har under hela arbetsprocessen haft kontinuerliga 
avstämningar med representanter från samtliga för-
valtningar samt haft tematiska arbetsmöten. Till ar-
betet med översiktsplanen har det funnits en referens-
grupp bestående av representanter från kommunens 
olika verksamheter och kommunala bolag. 

Mellan utställning och antagande 
Efter att utställningen avslutades har översiktsplanen 
bearbetats, bland annat med hjälp av de synpunkter 
som har kommit in. Arbetsgruppen för översiktspla-
nen har också haft en fortsatt dialog om hur Ystad 
ska utvecklas och bevaras tillsammans med kommu-
nens förvaltningar. En tidig sammanställning av alla 
inkomna synpunkter har presenterats för kommunens 
politiska styrgrupp (KSAU). Styrgruppen har sedan 
tagit ställning till det fortsatta arbetet med översikts-
planen.

Yttranden 
Under utställningen har 61 yttranden kommit in, va-
rav 32 är från privatpersoner. Fyra yttranden kom in 
utan erinran. Länsstyrelsens och Region Skånes syn-
punkter redovisas i sin helhet tillsammans med kom-
munens kommenterar. Övriga yttranden är samman-
fattade och sorterade efter vilket kapitel eller vilken 

Myndighet / Region / Organisation  16
Länsstyrelsen i Skåne  
Försvarsmakten  
Fortifikationsverket 
Trafikverket 
Sjöfartsverket  
Havs- och Vattenmyndigheten 
Miljøstyrelsen, Danmark  
Lantmäteriet
MSB (utan erinran) 

Förening  2
Hyresgästföreningen
Naturskyddsföreningen

Byalag 4
Byalagsrådet 
Snårestad byalag
Nybrostrand byalag
Knickarps byalag

Politiska partier 1
Centerpartiet

Styrelse/nämnd 3 
 

Kommunstyrelsen  
(ingen erinran)

Samhällsbyggnadsnämnden
Myndighetsnämnden

Privatpersoner  32
Mejl eller brev 16
Tyck till  16

Kommun 3
Skurups kommun
Sjöbo kommun 
Simrishamns kommun

Region Skåne
Skanova
Svenska kraftnät 
Sysav
Räddningstjänsten SÖRF 
(ingen erinran)

Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund (ingen erinran)  
Romeleås- och Sjöland- 
skapskommittén 

strategi i planen som synpunkterna berör. Några syn-
punkter berör inte något specifikt kapitel utan har 
sorteras in under rubriken övriga synpunkter. 

Ändringar inför antagande
Kommunen har gjort förtydliganden, kompletteringar 
och justeringar i översiktsplanen sedan utställningen 
av översiktsplanen. Förändringarna är gjorda dels ut- 
ifrån de synpunkter som har kommit in under samrå-
det, dels diskussioner med den politiska styrgruppen 
samt diskussioner som har förts internt inom kommu-
nen. Utöver redaktionella ändringar har följande för-
ändringar gjorts:

• Utbyggnadsområdet för bostäder i Nybrostrand har  
 utgått med hänsyn till riksintresset för totalför- 
 svarets militära del. 

• Utbyggnadsområdet och den föreslagna vägsträck- 
 ningen i Bjäresjö har utgått med hänsyn till riks-
 intresset för kulturmiljövården. 

• Utredningskorridoren på land för Hansa Power-  
 Bridge har lagts till markanvändningskartan.

• Område som pekats ut som kulturhistoriskt särskilt  
 värdefull bebyggelse i Nybrostrand anges istället  
 som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

• Kommunen har ändrat avgränsning för särskilt vär- 
 defull bebyggelse och värdefull bebyggelse i Rynge  
 med hänsyn till riksintresset anläggningar för kom- 
 munikationer.

• Miljökonsekvensbeskrivningen har reviderats inför  
 antagande.

• Översiktsplanen kompletteras med en beskrivning  
 av status för grundvattenförekomster samt miljö- 
 kvalitetsnormer och åtgärdsprogram för havsmiljön.

Kommunens bedömning är att de ändringar som 
gjorts inte är så stora att de medför att planen behö-
ver ställas ut på nytt.
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Synpunkter 
Länsstyrelsens och Region Skånes yttranden redovisas 
i sin helhet med kommunens kommentarer. Länsstyrel-
sens granskningsyttrande finns även som bilaga till 
översiktsplanen. Återstående synpunkter är samman-
fattade och sorterade efter vilket kapitel i planen som 
berörs. Den tematiska uppdelningen av yttranden har 
kommunen gjort för att underlätta för läsaren. Några 
synpunkter berör inte något specifikt kapitel utan sor-
teras under rubriken övriga synpunkter. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet i Ystads 
kommuns diarium (SAM 2017/11).  

Länsstyrelsen i Skåne
Yttrandet återges i sin helhet.

Granskningsyttrande över  
Översiktsplan Ystad 2030, Ystads kommun

 
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen är mycket positiv till kommunens ut-
veckling av handlingarna sedan samrådet. Många 
synpunkter har tillgodosetts. Det saknas dock gene-
rellt tydlig vägledning och riktlinjer för avvägningar 
och prioriteringar när intressekonflikter uppstår.  
Detta gäller särskilt föreslagen utveckling avseende 
riksintressevärden.

Länsstyrelsens övergripande ställningstaganden avse-
ende skyldighet att lämna synpunkter enligt 3 kap. 
16 § PBL anges här i punktform:

Länsstyrelsen bedömer att följande utbyggnader kan 
innebära påtaglig skada på riksintresse:

• Föreslagen bebyggelseutveckling i Nybrostrand och  
 vindkraftsetablering vid Sövestad och Glemminge- 
 bro-Spjutstorp riskerar påtaglig skada på riksintres- 
 se för totalförsvarets militära del.

• Föreslagen utbyggnad i Bjäresjö riskerar påtaglig  
 skada på riksintresse kulturmiljövård. Beroende på  
 omfattningen av utbyggnad gäller detta även   
 Snårestad.

Länsstyrelsen bedömer att fråga om överprövning 
kan komma att kvarstå avseende följande:

• Påverkan av föreslagen markanvändning på riks-
 intresse rörligt friluftsliv, högexploaterad kust, kul- 
 turmiljövård och riksintresse för kommunikation  
 kan komma att kvarstå vid kommande prövningar.  
 Det gäller särskilt Snårestad (högexploaterad kust),  
 Kåseberga (högexploaterad kust och kulturmiljö- 
 vård) och för Sövestad och Rynge (kommunikatio- 
 ner).

• Risken för översvämning kan, trots vägledning, 
 komma att kvarstå i kommande prövningar i kust- 
 nära områden samt i anslutning till lågpunkter även  
 om ställningstaganden i ÖP2030 följs.

• Det saknas underlag för att avgöra om miljökvali- 
 tetsnormerna för vatten kan följas, därför kan det  
 finnas behov av att särskilt utreda detta i komman- 
 de prövningar.

 
Länsstyrelsens synpunkter 

Riksintressen
Planering i eller i anslutning till ett riksintresse måste 
ske med utgångspunkt i de värden som riksintresset 
representerar. Riksintressena och deras värdebeskriv-
ning anger förutsättningarna för vad som är möjligt 
att göra på platsen. Översiktsplanen ska ge översiktlig 
vägledning för efterkommande beslut och tillstånds-
prövning och ange hur riksintressena ska tillgodoses, 
dvs hur den mark- och vattenanvändning som föreslås 
kan genomföras utan påtaglig skada på riksintresset 
värden som kan finnas på en specifik, geografisk 
plats.

Länsstyrelsen konstaterar att det i ÖP2030 i stora  
delar saknas en beskrivning av konsekvenserna för 
riksintressenas värden i relation till den markanvänd-
ning som anges på markanvändningskartan. I sam-
manhanget påminner Länsstyrelsen om att det är de 
utpekade värdena som utgör ett riksintresse, inte dess 
avgränsning. Det innebär att åtgärder även utanför 
ett område utpekat som riksintresse kan påverka riks-
intressevärdena negativt. Frågan om påverkan på 
samt risk för påtaglig skada kan därför kan komma 
att kvarstå till kommande prövningar. Utöver de 
ovan nämnda synpunkterna som gäller för samtliga 
berörda riksintresse lämnas här några områdesspeci-
fika kommentarer;
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prövningar enligt miljöbalken riskerar att innebära 
förbud eller inskränkningar för försvarsmaktens verk-
samhet, vilket påtagligt kan försvåra utnyttjandet av 
skjutfältet. Vid en tillståndsprövning sker bland annat 
en avvägning mot de eventuella störningar som verk-
samheten avger. Andelen störningskänslig bebyggelse 
och antalet boende som påverkas av buller är en bety-
dande faktor som kan innebära begränsningar i till-
ståndet. Det är av stor betydelse att sådana begräns-
ningar av verksamheten inte tillkommer då det inne-
bär minskade möjligheter för Försvarsmakten att ut-
bilda och öva krigsförband. För att inte riskera påtag-
lig skada måste gränsen för ny bebyggelseutveckling 
respektera gränsen för påverkansområdet.

Kommentar: Utbyggnadsområdet i Nybrostrand 
har utgått inför antagandet av översiktsplanen med 
hänsyn till risken för påtaglig skada på riksintresset 
för totaltförvarets militära del. Det stora framtida 
behovet av bostäder kan istället hanteras genom 
de utbyggnadsområden som finns utpekade i den 
fördjupade översiktsplanen för Köpingebro. Den 
föreslagna campingen kvarstår i Nybrostrands  
östra del. 

Inom det utpekade påverkansområdet för Kabusa 
skjutfält ska Försvarsmakten remitteras alla plan- och 
lovärenden. Denna information bör framgå av hand-
lingarna innan ÖP2030 antas.

Kommentar: Informationen om att Försvarsmakten 
ska remitteras plan- och lovärenden inom påver-
kansområdet framgår under avsnittet ”Totalförsva-
rets militära del” i översiktsplanen.  

ÖP2030 pekar ut områden vid Sövestad och Glem-
mingebro – Södra Spjutstorp för vindkraftsetablering. 
Utveckling av vindkraft här kan komma att påtagligt 
skada riksintressen för totalförsvarets militära del 
som omfattas av sekretess (enligt OSL 15 kap 2§). 
Inför en eventuell vindkraftsetablering måste en för-
frågan ställas till myndigheten för att säkerställa att 
ingen risk för skada på riksintresse som omfattas av 
sekretess förekommer.
 

Kommentar: Kommunen kommer i ett tidigt skede 
att föra dialog med berörda myndigheter vid 
eventuella vindkraftsetableringar.  

Riksintressen enligt 4 kap. MB högexploaterad 
kust och rörligt friluftsliv
För riksintresse högexploaterad kust (4 kap. 3 § MB) 
samt riksintresse rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB) 
gäller inte förbudet mot påtaglig skada förutsatt att 
åtgärden avser ett angivet undantag enligt 4 kap. 1 § 
andra stycket MB, exempelvis utveckling av befintliga 
tätorter eller utveckling av det lokala näringslivet.

I ÖP2030 gör kommunen bedömningen att utbygg-
nad i Snårestad, Svenstorp-Stora Köpinge omfattas av 
undantaget för utveckling av befintliga tätorter. Läns-
styrelsen menar att motivering till dessa undantag ut-
ifrån vad som avses i 4 kap. MB bör redovisas för 
samtliga orter i ÖP2030 där kommunen föreslår ut-
byggnad inom riksintresse rörligt friluftsliv eller riks-
intresse högexploaterad kust. Länsstyrelsens bedöm-
ning är att endast föreslagen utbyggnad i Nybro- 
strand kan anses utgöra en utveckling av en befintlig 
tätort i den mening som avses i 4 kap. MB. För övriga 
utbyggnadsområden hänskjuts frågan om påverkan 
på ovan nämnda riksintressen till kommande  
prövningar.

Kommentar: Kommunens uppfattning är att även 
Snårestad och Stora Köpinge är orter som kan ut-
vecklas inom riksintresset högexploaterad kust.

 

Avseende kommunens förslag till en förändring av av-
gränsningen för riksintresse högexploaterad kust an-
ser Länsstyrelsen fortsatt att det inte är tydligt moti-
verat varför detta bör komma till stånd. Förslaget till 
ändring av riksintressets avgränsning godtas därför 
inte. 

Kommentar: Kommunen vidhåller att motiveringen 
till avgränsningen är tillräckligt tydlig, och att  
förändring av avgränsningen är lämplig. 

Riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9§ MB)
Inom planområdet för ÖP2030 finns Kabusa skjutfält 
(TM0038) som är ett område av riksintresse för total-
försvarets militära del. I anslutning till Kabusa skjut-
fält finns ett påverkansområde över land och vatten 
samt ett större område med särskilt behov av hinders-
frihet. Länsstyrelsen bedömer att tillkommande stör-
ningskänslig bebyggelse inom påverkansområdet ris-
kerar att påtaglig skada på riksintresset. Den påtag-
liga skadan på riksintresset består i att Försvarsmak-
tens verksamhet vid Kabusa skjutfält vid kommande 
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området. Länsstyrelsen menar att ÖP2030 behöver ge 
riktlinjer för att säkerställa riksintresset, då det i 
kommande skeden kan vara svårt att neka bygglov på 
ytor som är utpekade för exploatering. Om kommu-
nen väljer att gå vidare med exploateringsområdet an-
ser Länsstyrelsen det i samband med planläggning 
behöver utredas i vilken omfattning exploatering är 
möjlig för att inte riskera påtaglig skada.

Kommentar: Översiktsplanen kompletteras med en 
beskrivning av viktiga karaktärsdrag för utbygg-
nadsområdet i Snårestad, så att områdets karaktär 
anpassas till riksintresset.

Länsstyrelsen bedömer i övrigt att översiktsplanens 
intention att i övrigt komplettera orten varsamt ge-
nom bebyggelse i luckor inom samlad bybebyggelse 
eller genom att bygga vidare på befintliga bystruktu-
rer längs med landsväg/bygata är en god strategi för 
förtätning i förhållande till platsens kulturvärden. 

Kåseberga
ÖP2030 saknar en redogörelse av hur riksintresset 
ska tillgodoses och frågan flyttas därför till komman-
de prövningar. Det framgår inte heller i Mark och 
vattenanvändning/Att ta hänsyn till vid utveckling av 
orten att hela utvecklingsområdet ligger inom riksin-
tresse för kulturmiljövården.

Kommentar: Översiktsplanen kompletteras med en  
redogörelse av hur riksintresset ska tillgodoses. 

 

Svenstorp - Stora Köpinge
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning av 
att en utbyggnad i Svenstorp kan påverka vyn över 
Nybroåns dalgång och läsbarheten av Svenstorps 
kvarn samt Svenstorps villa, som står som uttryck för 
riksintresset Högestad - Stora Köpinge [M166]. Läns-
styrelsen anser att det är lämpligt att följa upp ex- 
ploateringen med detaljplanering för att vidare utreda 
inverkan på riksintresset och arbeta med åtgärder för 
att minska påverkan på riksintresset.

Kommentar: Översiktsplanen kompletteras med 
förtydligande om att vid kommande planarbete 
bör inverkan på riksintresset utredas.  
 

Riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5§ MB)
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att yrkes-
fisket kan samexistera med den användning som 
ÖP2030 redovisar.

Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6§ MB)
Länsstyrelsen vidhåller att riksintresseanspråken i sin 
helhet, det vill säga både motiv- och uttryckstexter 
bör redovisas i översiktsplanen.

Kommentar: Planförslaget har kompletterats med  
informationen. 

 
Utöver vad som redovisas nedan menar Länsstyrelsen 
att även andra utbyggnadsområden som föreslås kan 
innebära negativ inverkan på riksintressen för kultur-
miljövården. I kommande prövningar av förtätning i 
övriga orter och byar som ligger i eller i anslutning 
till riksintressen behöver hänsyn tas och de generella 
riktlinjer som ÖP2030 ger för varsamhet följas.
 

Bjäresjö
Länsstyrelsen bedömer fortsatt att den föreslagna ut-
byggnaden i anslutning till Bjäresjö inte är förenlig 
med riksintresset och att den medför risk för påtaglig 
skada. Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfatt-
ning att området för ny bebyggelse följer befintlig be-
byggelsestruktur. Befintlig bebyggelsestruktur följer 
vägar och gränser mellan vång och fälad som syns i 
en geografisk avmätning från 1699 (Lantmäteristyrel-
sens arkiv, akt L19-3:1) och är troligen äldre än så. 
Länsstyrelsen kan inte se att den föreslagna bebyggel-
sen utgår från kyrkbyns bebyggelsestruktur eller det 
historiska landskapet.

Kommentar: Kommunen tar hänsyn till länsstyrel-
sens uppfattning och har inför antagande valt att 
inte gå vidare med utbyggnadsområdet eller ny 
vägsträckning i Bjäresjö. 

 

Snårestad
Länsstyrelsen vidhåller att ett större utbyggnadsom-
råde väster om Snårestad kan ligga i konflikt med 
riksintresset. Det framgår inte av ÖP2030 vilken ka-
raktär detta utbyggnadsområde är tänkt att ha. I 
handlingarna anges istället att utbyggnadsområdets 
storlek beror på platsens förutsättningar och kräver 
ett större planeringsområde, för att i senare skede 
kunna avgränsa vad som blir det exakta utbyggnads-
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Solcellspark öster om Svarte
Länsstyrelsen kan utifrån ÖP2030 inte utesluta att 
föreslagen solcellspark öster om Svarte kan innebära 
påtaglig skada på riksintresse Bjärsjöholm - Balkåkra 
- Skårby [M160], och konstaterar att frågan behöver 
utredas ytterligare i samband med 12:6-samråd med 
Länsstyrelsen. Bakgrunden är att det mellan Ystadba-
nan och väg 9 ligger ett pärlband av kända fornläm-
ningar, gravfält, boplatser och gravhögar. Denna för-
historiska bruknings- och bosättningskontinuitet är 
en del av motivet för riksintresse Bjärsjöholm - 
Balkåkra - Skårby [M160]. 

Kommentar: Information om detta läggs till i  
översiktsplanen.  
 

Övrigt
Kommunen framhåller i ÖP2030 att det saknas or-
dentliga fördjupningar för riksintresseområdena. 
Länsstyrelsen har under 2020 påbörjat en översyn av 
riksintressena för kulturmiljövården i länet. Översy-
nen kommer att pågå under en femårsperiod. I den 
första etappen ingår Sjörup – Carlottenlund - 
Snårestad [M:K 155], Krageholm [M:K 162] samt 
Bjärsjöholm – Balkåkra – Skårby [M:K 160]. Översy-
nen kommer att ta fram kunskapsunderlag och se 
över riksintressenas aktualitet. Det kan leda till en 
dialog med kommunen kring eventuella förändringar 
i anspråken under planperioden. För ÖP2030 gäller 
de beslutade statliga anspråken.

Kommentar: Kommunen välkomnar en dialog 
kring berörda riksintressen.

Riksintresse anläggningar för kommunikationer  
(3 kap. 8§ MB)
Länsstyrelsens synpunkt från samrådet avseende att 
farled 23 saknas i redovisningen av riksintressen samt 
att samtliga farleder av riksintresse saknar specifika 
funktionsbeskrivningar kvarstår.

Kommentar: Översiktsplanen kompletteras med 
farled 23 och specifika funktionsbeskrivningar.  

Sövestad
ÖP2030 anger att miljöförbättrande åtgärder krävs 
på sträckningen av väg 13 genom Sövestad. Dessa åt-
gärders eventuella påverkan på riksintresset kvarstår 
till kommande prövning.

Kommentar: Kommunen anser att en beskrivning 
av miljöförbättrande åtgärder inte ligger inom  
ramen för översiktsplanen utan bör utredas av  
Trafikverket i en eventuell åtgärdsvalsstudie. Kom-
munen ändrar i text inför antagande att kommu-
nen verkar för att en åtgärdsvalsstudie bör göras 
på sträckan genom Sövestad. För kännedom har 
Trafikverket på förslag att ta bort riksintresset för 
väg 13. 

 

Rynge
ÖP2030 saknar en redogörelse av hur riksintresset 
för Ystadbanan ska tillgodoses och frågan flyttas  
därför till kommande prövningar.

Kommentar: Kommunen har inför antagande revi-
derat avgränsning för särskilt värdefull bebyggelse 
i Rynge med hänsyn till riksintresset anläggningar 
för kommunikationer. Kommunens förhoppning är 
att ett framtida dubbelspår på Ystadbanan kan för-
läggas med hänsyn till den särskilt värdefulla  
kulturmiljön i Rynge.

 

Risk för översvämning
Länsstyrelsen konstaterar att ÖP2030 tydligt och väl-
motiverat pekar ut riskområden i Nybrostrand och 
Löderups strandbad där ny bebyggelse inte bör tillåt- 
as och där detaljplaner med outnyttjade byggrätter 
föreslås upphävas. Kommunen tar också tydlig ställ-
ning när det gäller vilka områden som enligt kommu-
nens kustskyddsplan ska skyddas respektive inte 
skyddas mot översvämning och erosion längs kusten. 
ÖP2030 redovisar risker i den byggda miljön som kan 
följa av översvämning och erosion samt förslag på åt-
gärder för att riskerna ska minska eller upphöra längs 
kusten.

Länsstyrelsen bedömer att kommunens riktlinjer för 
översvämning och erosion i ÖP2030 är en bra ut-
gångspunkt som underlag för detaljplanering, pröv-
ning av bygglov samt hantering av ärenden enligt mil-
jöbalken. Föreslagna utbyggnadsområden beskrivs i 
förhållande till riktlinjer för översvämning och ero-
sion. I de fall risker redovisas finns en övergripande 
beskrivning av vad som krävs vid planläggning.  
Effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens 
förväntade livslängd ska beaktas vid planläggning.

Kommunens underlag har ett tidsperspektiv som 
sträcker sig fram till år 2100 enligt IPCC:s klimatsce-
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narier. Eftersom havsnivåerna kommer att stiga även 
efter år 2100 är det enligt Länsstyrelsens uppfattning 
i de flesta fall rimligt att ta höjd för högre havsnivåer 
och ett längre tidsperspektiv än år 2100 när ny be-
byggelse planeras. Länsstyrelsen påminner därför om 
att det kan krävas individuell prövning av ärenden 
även om kommunens riktlinjer följs i kustnära  
områden.

Kommentar: Klimatanpassning kommer att vara ett 
löpande arbete och en förutsättning för all kom-
mande planering i framtiden. Kommunen delar 
uppfattningen att frågan hanteras vidare i  
kommande planering.

Ras och skred
ÖP2030 saknar en redovisning av riskområden för 
ras och skred. Länsstyrelsens samlade bedömning är 
dock att riskerna för ras och skred är av begränsad 
omfattning i förhållande till risken för översvämning 
och erosion i Ystad kommun. Vid kommande pröv- 
ningar och planläggning behöver ändå de geotekniska 
förutsättningarna redovisas för att en bedömning ska 
kunna göras av markens lämplighet.

Kommentar: Kommunen har ingen övergripande 
kommunal kartering av riskområden för ras och 
skred. Kommunen genomför geotekniska under-
sökningar vid prövningar och planläggning där ris-
ken identifieras utifrån platsbesök och tillgängligt 
underlag från SGI. Översiktsplanen har komplette-
rats med ett avsnitt om ras och skred. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
I ÖP2030 finns en övergripande beskrivning av status 
för ytvattenförekomsterna. Motsvarande redovisning 
saknas dock för grundvattenförekomster samt för 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för  
havsmiljön.

Kommentar: Översiktsplanen kompletteras med en 
beskrivning av status för grundvattenförekomster  
samt miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för 
havsmiljön.

Länsstyrelsen saknar även en analys av hur föreslagen 
planering påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten 
i enskilda vattenförekomster. ÖP2030 anger att det 
finns tillgång till kommunalt verksamhetsområde för 
spillvatten i de orter där utbyggnad föreslås, men att 

omhändertagande av dagvatten behöver studeras vi-
dare vid planläggning. Länsstyrelsen konstaterar att 
ytterligare omständigheter kan bidra till att det i vissa 
fall kan vara svårt att följa miljökvalitetsnormerna.

Kommentar: Kommunen menar att det saknas väg-
ledning för hur en analys av påverkan på enskilda 
vattenförekomster ska göras. 

Länsstyrelsen delar kommunens ställningstagande att 
omhändertagandet av dagvatten behöver studeras vi-
dare i kommande prövningar. Länsstyrelsens bedöm-
ning är att det i ÖP2030 saknas underlag för att kun-
na avgöra om miljökvalitetsnormerna för vatten kan 
följas.

Kommentar: Kommunen arbetar med en kom-
munomfattande skyfallsplan som inkluderar en 
dagvattenstrategi eller dagvattenplan, vilken blir ett 
viktigt underlag till utvecklingen av orterna. Planen 
kommer att vara klar efter översiktsplanens anta-
gande. Utbyggnadsområden som pekas ut i över-
siktsplanen avser blandad bebyggelse. Två tredje-
delar av områden förutsätts bebyggas med bostä- 
der. En tredjedel förutsätts användas för andra än-
damål, där lösningar för dagvattenhantering kom-
mer att inrymmas. Vid detaljplanering ska hänsyn 
tas till de platsspecifika förutsättningarna för han-
tering av dagvatten och vid behov ska mark  
avsättas för detta ändamål.

Havsområdet
Länsstyrelsen bedömer att den användning inom 
havsområdet som ÖP2030 redovisar, är förenlig med 
förslaget till statlig havsplanering som tagits fram av 
Havs- och vattenmyndigheten. Regeringen beslutar 
om havsplaner senast 31 mars 2021. Kommunen har 
förutom att följa den statliga planeringen också redo-
visat användningen innanför gränsen till havsområ-
det samt i vissa fall preciserat användningen inom 
havsplaneområdet. Statliga havsplaner kommer till-
sammans med kommunala översiktsplaner att vara 
vägledande för prövning av ärenden enligt förordning 
(1998:896) om hushållning med mark- och vattenom-
råden. Där planeringen överlappar och anger olika 
användning kan det finnas utrymme för olika tolk-
ning av om en föreslagen verksamhet är förenlig med 
angiven användning i respektive plan. Prövning av 
ärenden inom havsplaneområdet kräver därför att 
hänsyn tas till båda planerna. Länsstyrelsens roll i 
granskningen av översiktsplanen är främst att gran-
ska hur föreslagen användning förhåller sig till befint-
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liga riksintresseanspråk. Länsstyrelsen lämnar därför 
t. ex inte synpunkter på kommunens önskemål att 
peka ut området för sandutvinning med hänsyn till 
det allmänna intresset avseende behov av marin sand 
för strandfodring. Sammantaget bedömer Länsstyrel-
sen att planförslaget är förenligt med riksintressean-
språken inom havsområdet.

Länsstyrelsens rådgivning

Mark- och vattenanvändningskartan
ÖP2030 bör kompletteras med dragningen av den 
ledning som Svenska kraftnät planerar från station 
Hurva i Hörby kommun till Güstrow i norra Tysk-
land. ÖP2030 redovisar utredningskorridor för led-
ningen endast i vattenområdet i mark- och vattenan-
vändningskartan. Svenska kraftnät lämnade in 
koncessionsansökan den 8 oktober 2020.

Kommentar: Sträckningen på land för Hansa 
PowerBridge läggs till planen inför antagande. 

Strandskydd
Vägledning bör kompletteras med information om att 
strandskydd inträder när gamla planer upphävs.

Kommentar: Synpunkten tillgodoses. 

Region Skåne
Yttrandet återges i sin helhet.

Region Skånes synpunkter 
Sammantaget ställer sig Region Skåne positiv till 
planförslaget och nedanstående synpunkter ska fram-
för allt ses som förslag till hur planförslaget kan ut-
vecklas ytterligare. I planförslaget presenteras fem 
strategier för översiktsplanen; möjligheter, boende, 
nära, värden och identitet. Enligt planförslaget är god 
boendemiljö, kultur och kulturmiljöer ord som kän-
netecknar kommunen. Att havet och kusten är cen-
tralt i Ystad framkommer tydligt i de fem strategiom-
rådena. Det är viktigt med en koppling mellan havs-/
kustfrågor och klimatförändringarna eftersom det är 

en av de största utmaningarna framöver i kustnära 
områden. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra 
hela processen. 

De fem strategiområdena beskriver hur kommunen 
planerar att hantera de utmaningar som de står inför. 
Kommunen spelar som regional kärna en betydande 
roll för sitt omland som tillväxtmotor för boende och 
näringsliv men också för identitet och attraktivitet. 
Region Skåne håller med om föreslagen prioritering 
av kollektivtrafiknoder och bebyggelse i anslutning 
till dessa i Ystad, Köpingebro och Svarte. Detta ligger 
i linje med såväl den regionala utvecklingsstrategin 
Det öppna Skåne som samrådsversionen av Region-
plan för Skåne 2022-2040 att stärka befintliga bebyg-
gelsemiljöer och främja en hållbar framtid med god 
hushållning av resurser. Även kommunens ställnings-
tagande för utveckling av grön infrastruktur, natur-
värden och rekreation bedöms ligga i linje med regio-
nala mål och strategier. 

Den sociala dimensionen av hållbarhet innebär att 
planeringen ska ge människor möjlighet att leva i och 
använda miljöer på ett sådant sätt att vardagen fung-
erar praktiskt och att människor kan känna trygghet, 
gemenskap och delaktighet i samhället. Region Skåne 
anser att kommunen i planförslaget bör utveckla hur 
detta omsätts i den fysiska planeringen.

Näringsliv 
Kopplingarna mellan stad och landsbygd är viktiga 
för Ystads näringsliv. Jordbruket och andra areella 
näringar har sedan länge en stark ställning i kommu-
nen. Region Skåne ser gärna att Ystads ambitiösa ar-
bete med landsbygdsutveckling beskrivs mer i planen. 

Kommentar: Kommunen arbetar med att ta fram 
en landsbygdsstrategi som ska belysa möjligheter, 
förutsättningar och utmaningar samt visa kommu-
nens prioriterade strategiska områden för lands-
bygden.

Idag blir besöksnäring allt viktigare. Region Skåne 
anser att det vore intressant att i översiktsplanen på 
ett tydligare sätt lyfta fram Skåneleden som en poten-
tial till en utvecklad natur-och kulturturism. 

Kommentar: Skåneleden är utpekad på markan-
vändningskartan i översiktsplanen eftersom leden 
är en viktig tillgång för kommunen när det gäller 
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bland annat rekreation, turism och grönstruktur. 
Kommunen lägger till ett textstycke om Skåne- 
ledens potential för natur- och kulturturism. 

Bostäder/Bostadsbyggande 
Bostadsutbudet är en viktig utvecklingsfaktor för 
Skåne. Fördjupningar av översiktsplanen för Ystad, 
Svarte och Köpingebro har tidigare tagits fram och 
läggs nu in som en del av den nya översiktsplanen för 
Ystads kommun. Region Skåne ser positivt på att 
kommunen vill främja en hållbar utveckling och stär-
ka nyttjandet av befintlig infrastruktur genom att i 
huvudsak koncentrera bostadsbyggande till Ystad och 
stationsorterna Köpingebro och Svarte. Kommunen 
har en restriktiv syn på bebyggelse som ianspråktar 
jordbruksmark eller kan innebära annan negativ på-
verkan på jordbruket vilket ligger i linje med sam-
rådsförslaget av Regionplan för Skåne 2022-2040. 

Ystads kommun räknar med att det behöver byggas 
150-200 bostäder om året framöver, om befolkningen 
utvecklas enligt prognoserna. Enligt Ystads kommuns 
bostadsförsörjningsprogram behövs det byggas ännu 
mer, 236 lägenheter per år. Prognosen för befolk-
ningens utveckling verkar rimlig utifrån historiskt ut-
fall och utifrån Region Skånes befolkningsprognos. 
De senaste tio åren har dock bara 85 nya bostäder 
per år i Ystad byggts, trots högkonjunktur. Endast ett 
år, 1991, har bostadsbyggandet nått de önskade 236 
lägenheterna. Enligt en ny analys från Region Skåne, 
Modell för bostadsefterfrågan i Skåne, ligger mark-
nadsdjupet 2018 för Ystad på cirka 150 nya bostäder. 
Med marknadsdjup avses att så många nya bostäder 
kan och vill efterfrågas i Ystad ett enskilt år. Därför 
kan det antas att potentialen att nå kommunens mål 
finns, men det historiska utfallet har inte närmat sig 
dessa nivåer. 

Region Skåne anser att Ystads kommun behöver ana-
lysera utsatta gruppers möjlighet att få bostäder 
mycket mer. Var och hur mycket planeras det för äld-
re, yngre och personer som har en svagare ställning 
på bostadsmarknaden? 

Kommentar: I Ystads kommuns Riktlinjer för bo-
stadsförsörjning 2018–2022 presenteras strategier  
för tillgängliga boenden för alla grupper i samhäl-
let oavsett behov, önskemål och betalningsförmå-
ga. De föreslagna utbyggnadsområdena i över-
siktsplanen främjar blandad bebyggelse genom 
förtätning och möjliggör för kompletteringar av 
bostadstyper som saknas i orterna.

Konst, kultur och Gestaltad livsmiljö 
Region Skåne ser positivt på att tillgång till kultur 
lyfts fram som en viktig del i att utveckla kommunen 
som en attraktiv boendekommun. Samtidigt saknas 
skrivningar om på vilket sätt konsten och kulturen 
bidrar till ett mer jämlikt och mindre segregerat sam-
hälle. En kommun som Ystad, som satsar på konst-
närlig gestaltning av offentliga miljöer, som till exem-
pel på skolor, ska med fördel lyfta detta perspektiv i 
sin översiktsplan. Något som Region Skåne lyft i tidi-
gare yttranden. Genom konst och konstnärliga pro-
cesser kan även invånarnas perspektiv och specifik 
kunskap om platsen ofta tas tillvara. Att ett konst-
verk genomförs visar på omsorg och en vilja att inves-
tera i den lokala miljön, inte bara ekonomiskt, vilket 
skapar och förstärker en upplevelse av angelägenhet. 

Kommentar: Ystads kommun har beslutat om att  
avsätta 1 % av investeringsbudgeten och av kom-
munens exploateringskostnader till offentlig konst. 
Detta gäller även de områden som pekas ut i 
översiktsplanen. Kommunen har också en antagen 
kulturstrategi som beskriver vilken roll Ystad vill att 
kulturen ska spela för kommunens identitet och 
profil. Kulturstrategin uttrycker vad kommunen ska 
satsa på och stå för de kommande åren avseende 
kulturfrågor.

Region Skåne ser positivt på att kommunen planerar 
att ta fram ett arkitekturprogram som uttrycker kom-
munens långsiktiga ambitionsnivå och vilja för den 
gestaltade livsmiljön. Ett arkitekturprogram kan sätta 
ljus på kvalitetsaspekter, något som saknas i avsnittet 
om strategiområdet boende, i planförslaget. 

Ambitionen med framtagandet av ett arkitekturpro-
gram stämmer väl överens med Sveriges nya nationel-
la arkitektur- och designpolitik: Politik för gestaltad 
livsmiljö, samt Region Skånes Strategi för gestaltad 
livsmiljö - arkitektur, form och design. Meningen 
med politiken för Gestaltad livsmiljö är just att konst, 
form, design, kulturmiljö och arkitektur ska få större 
betydelse i utformandet av våra samhällen. 

Kulturmiljö 
Region Skåne ser positivt på de förändringar Ystads 
kommun gjort i planförslaget angående kulturmiljö. 
Det handlar om prioriteringar och förändringar av 
exploateringar inom riksintressen för kulturmiljö-
vård. Region Skåne ser också positivt på Ystads  
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kommuns ambition om att ta fram ett heltäckande 
kulturmiljöprogram för kommunen med syftet att 
tillvarata och utveckla de kulturhistoriska värdena, 
och lyfta fram kulturmiljö som en resurs. Region 
Skåne håller med om att ett sådant program skulle 
vara värdefullt som underlag i vidare planering. Den 
analys av särskilt värdefulla kulturmiljöer som ge-
nomförts efter samrådstiden är också ett positivt  
initiativ.  

Transportinfrastruktur 
Region Skåne ser positivt på att Ystads kommun har 
beaktat Region Skånes synpunkter från samrådet av-
seende transportinfrastruktur. Det är bra att kommu-
nen pekar ut huvudstråken och sekundstråk för infra-
struktur och hur kommunen ser på rollen för dessa 
stråk framöver. Detta utgör ett bra underlag för Regi-
on Skånes arbete med regional transportinfrastruk-
tur. Region Skåne ser precis som kommunen att 
Ystad-Österlenbanan är en viktig länk för kopplingen 
mellan sydöstra Skåne och Malmö-Lundregionen 
samt Köpenhamnsregionen. Region Skåne arbetar 
aktivt för att insatserna som pekas ut i åtgärdsvals-
studien avseende robusthet, kortare resetider och 
ökad turtäthet ska bli av.

Vidare anser Region Skåne att det är positivt att 
Ystad kommun pekar ut ett cykelnät över kommunen 
och visar var det finns behov av framtida cykelkopp-
lingar. Region Skåne arbetar med revidering av  
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 och för en dia-
log med Ystads kommun om kommunens priorite-
ringar i den framtida planprocessen. 

Det finns dock en önskan från Region Skåne att sats-
ningen på supercykelstråk pekas ut i planförslaget. I 
första hand har cykelvägen mellan Svarte-Ystad och 
Ystad-Nybrostrand pekats ut som potentiella stråk att 
uppgradera till supercykelstråk, eftersom det finns en 
stor potential för ett högre resande med cykel i dessa 
förbindelser. 

Kommentar: Kommunen har inför antagande tyd-
liggjort i texten till strukturbilden vilka stråk som 
Region Skåne har pekat ut som supercykelstråk. 

Region Skåne har noterat att kommunen hänvisar till 
en tidigare version av Cykelvägsplan 2018-2029 än 
den av regionfullmäktige fastställda versionen. 

Under rubriken Regionala och delregionala underlag 
ska Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029, 
Region Skåne, 2018 inkluderas. Trafikförsörjnings-
program för Skåne, Region Skåne 2016 behöver 
ändras till Trafikförsörjningsprogram för Skåne 
2020-2030, 2020. 

Kommentar: Kommunen har uppdaterat hänvis-
ningarna inför antagande. 

 

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster 
Ystads kommun har inför granskningen utvecklat 
grön- och blåstrukturen i översiktsplanens långsiktiga 
strukturbild bland annat genom en kompletterande 
ekosystemtjänstanalys, vilket är positivt enligt Region 
Skåne. 
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Tematisk uppdelning av 
yttranden
Följande avsnitt presenterar en sammanfattning av in-
komna yttranden, uppdelat efter ämne/tema. Yttranden 
som kommunen valt att lyfta fram i sammanfattningen 
är de som har relevans för översiktsplanen. I varje  
avsnitt/tema följer beskrivning av de åtgärder som har 
ändrats inför utställningsskedet

Synpunkter på Fem strategiområden

Närhet – kollektivtrafik, rekreation och friluftsliv 

Kommunen har efter synpunkter från Byalagsrådet 
döpt om strategiområdet Nära till Närhet. 

Romeleåsens & Sjölandskapskommittén önskar att 
kommunen tydliggör att Sjö- och åslandskapet vid 
Romeleåsen som utgör riksintresse för rörligt frilufts-
liv innefattar även en del av Ystads kommuns norra 
del.

 

 
Kommentar: I översiktsplanens avsnitt  
Riksintresse för rörligt friluftsliv finns 
området med i både kartmaterialet 
och är beskrivet i text. 

Romeleåsens & Sjölandskaps-
kommittén menar att natur-
områdena vid Krageholms- 
och Ellestadsjöarna har 
potential att kunna utvecklas 
och göras mer tillgängliga för 
friluftslivet.  

 

Kommentar: Kommunen 
instämmer i synpunkten.  
I översiktsplanens struktur- 
bild har kommunen pekat ut  
området där det är lämpligt att  
förstärka och utveckla för att förbättra  
förutsättningarna för rekreativa miljöer. 

Det har inkommit många synpunkter om bristen på 
utbyggd kollektivtrafik på landsbygden. Synpunkter-
na gör gällande att en levande landsbygd förutsätter 
en fungerande kollektivtrafik på landsbygden. 
  

Kommentar: En väl fungerande mobilitet på lands-
bygden förutsätter att offentliga och privata aktör- 
er samverkar med varandra. Ystads kommun sam-
verkar med grannkommunerna, samt tillsammans 
med Region Skåne, Skånetrafiken, Trafikverket och 
kollektivtrafikbolagen. Samarbetet fokuserar på att 

utveckla befintlig regiontrafik och att utveckla  
kollektivtrafiken på landsbygden.  

En elev på Österportskolan som bor på landsbygden 
har inkommit med synpunkter gällande kollektivtra-
fiken. Eleven menar att kollektivtrafiken är ineffektiv 
då det är för lite människor som bor på landsbygden 
som kan nyttja dess service. Eleven menar vidare att 
det vore bättre om Ystads kommun ger ett riktat bi-
drag öronmärkta för klimatsmarta bilar till invånar-
na på landsbygden. 

Möjligheter och Identitet – service på landsbygden 
Det har inkommit synpunkter om behovet av fler ser-
vicefaciliteter på landsbygden, såsom dagligvarubuti-
ker, restauranger och caféer, då mer service genererar 
förutsättningar för en levande landsbygd. 
 

Kommentar: Kommunen styr över var den kom-
munala servicen, som exempelvis förskolor, sko-
lor, äldreboende med mera, ska finnas. Kommu-
nen har inte samma möjlighet att avgöra var nya 
kommersiella etableringar ska göras, som exem-

pelvis dagligvarubutiker. Kommunens roll är 
att vara möjliggörare genom att under-

lätta för tillståndsprocesser och 
planläggning för nya och befintliga 

verksamheter, att stödja företa-
gare med kontakter, förmedla 
kontakter till ägare av tillgäng-
liga lokaler och fastigheter. 
Översiktsplanen pekar ut nya 
utbyggnadsområden, vilket 
stärker möjligheterna för mer 
servicefaciliteter på fler plats- 

 er i kommunen. Kommunen  
  är även positiv till återbruk 

    genom ny användning av be- 
       fintliga byggnader på lands- 

            bygden, exempelvis kan en 
gård som inte längre används göras om till 

lokaler för besöksnäringen eller näringslivet.

Boende – behov av bostäder

Hyresgästföreningen södra Skåne lyfter fram att över-
siktsplanen saknar tankegångar kring hur kommunen 
ska få bukt med den stora bostadsbristen, som fram-
förallt råder för unga vuxna. Hyresgästföreningen be-
tonar vikten av att ha blandad bostadsbebyggelse där 
ägande, bostadsrätt och hyresbostäder har plats. 

En elev på Österportskolan pekar på behovet av att 
ha fler 55+ boende/lägenheter i kommunen. Många 

Delaspekt = 3 AND NOT Transportslag = 6

Matleverans på 
väg hem till dig!Jobbet 5 min

Skolan 5 min

Mat 5 min

Service 5 

Kul 5 min 
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äldre orkar inte gå ut på längre promenader och det 
är därför viktigt med fina uteplatser som är kopplade 
till lägenheterna. Uteplatserna kan också bidra till att 
bibehålla och förstärka den biologiska mångfalden. 

Kommentar: I Ystads kommuns antagna styrdoku-
ment Riktlinjer för bostadsförsörjning 2018–2022 
presenteras strategier för tillgängliga boenden för 
alla grupper i samhället oavsett behov, önskemål 
och betalningsförmåga. Ystads kommuns bostads-
politiska mål uttrycks som sju riktlinjer för bo-
stadsförsörjning, där en av riktlinjerna är att kom-
munen ska vara en boendekommun för alla. De 
föreslagna utbyggnadsområdena i översiktsplanen 
främjar blandad bebyggelse genom förtätning och 
möjliggör för kompletteringar av bostadstyper 
som saknas i orterna. 

Naturskyddsföreningen i Ystad menar att byarnas 
identitet utarmas när nyproduktion av bostäder kon-
centreras till kommunens större orter såsom Ystad, 
Köpingebro och Svarte. Föreningen tycker att kom-
munen bör vara generös och prioritera utbyggnad av 
byarna, vilket skulle främja en social hållbarhet och 
att landsbygden blir levande året runt.  

Kommentar: I översiktsplanen skapar kommunen 
förutsättningar för byggnation på landsbygden ge-
nom att peka ut lämplig mark för bostäder i ett 
flertal av kommunens service-, boende- och 
landsbygdsorter. Översiktsplanen redovisar riktlin-
jer och tydliga ställningstaganden för att underlätta 
kommunens efterföljande arbete med detaljplaner 
och bygglov. I övriga delar inom orterna där över-
siktsplanen inte pekar ut nya utbyggnadsområden 
verkar kommunen för möjligheten till att komplet-
tera med bebyggelse genom förtätning i takt med 
att behov och efterfrågan uppstår. 

Värden – kulturmiljö 

Myndighetsnämnden ser det som angeläget att upp-
datera kommunens bevarandeprogram för landsbyg-
den och byarna samt att ta fram ett kulturmiljöpro-
gram för att ge nämnden relevanta planeringsunderlag. 

Synpunkter på Strukturbild

Bebyggelsestruktur

Nybrostrands byalag ser farhågor med att klassas 
som en boendeort och att det medför begränsad sats-
ning på kommunal service i Nybrostrand. Byalaget 
anser att kommunal service inte bara ska koncentre-

ras till serviceorterna utan även till andra större bo-
endeorter. Om kommunens ambition är att Köpinge-
bro ska fungera som serviceort för Nybrostrand bör 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för  
orterna snarast påbörjas. 

Kommentar: Kommunen har gjort indelningen av 
byar och orter för att underlätta prioriteringar och 
satsningar. Kommunens syn är att genom att dela 
in orter i olika strukturnivåer kan respektive orts 
karaktär lättare stärkas. Att Nybrostrand är utpekat 
som boendeort utesluter inte att kommunen i 
framtiden kommer att satsa på kommunal service 
i orten. 

Centerpartiet Ystad vill att kommunen undersöker 
möjligheterna för att göra Kåseberga till en boende-
ort. Detta då området nordöst om byn skulle kunna 
vara lämpligt för bostadsbyggande.

Kommentar: I översiktsplanen finns ett utpekat ut-
byggnads-/utvecklingsområde i Kåseberga som är 
tänkt att innehålla ett flertal funktioner och däri-
bland ett mindre område för bostadsbebyggelse. 
Hela området är idag ianspråktaget för skilda än-
damål, och kommunens utpekande av området i 
översiktsplanen syftar till att visa på behovet att 
göra avvägningar mellan olika intressen och att 
genom detaljplanering reglera användning, exploa-
tering och andra villkor. I Kåseberga finns det 
många intressen, såsom totalförsvarets riksin- 
tresseanspråk och Natura 2000-områden, att be-
akta vid en framtida planläggning. Efter dialog 
med berörda myndigheter och boende i Kåse- 
berga har kommunen gjort avvägningar utifrån de 
intressen som finns. Utvecklingsförslaget av Kåse-
berga som presenteras i översiktsplanen är en 
lämplig utveckling i förhållande till ortens storlek.  

Grön- och blåstruktur

Naturskyddsföreningen i Ystad menar att kommu-
nens åar är en stor naturresurs för fiskare och övriga 
naturintresserade. Naturstigar med information om 
natur, växter och djur kan  
komplettera naturupplevelserna.  
Stråken längs åarna kan kompletteras 
med beskogade stigar som kan bli trev-
liga promenadstråk som gynnar folk-
hälsan.  

SKOLA
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Kommentar: I strukturbilden pekas kommunens 
åar ut som värdefulla för djur- och växtliv och för 
rekreation och utevistelse. Åarna lyfts även fram 
som möjliga att stärka och utveckla.  

Kommunikationsstruktur

En del synpunkter har kommit in som påpekar att 
färjetrafiken mellan Ystad och Sassnitz saknas i kart-
bilden över kommunikationsstrukturen. 
 

 

Kommentar: Översiktsplanen har inför antagande 
kompletterats med färjetrafiken till Sassnitz. 

Cykelstruktur 

Synpunkter har kommit in som önskar att det byggs 
fler cykelvägar i kommunen, som exempelvis mellan 

Ystad och Tomelilla samt Ystad – 
Glemmingebro. En elev på Öster-

portskolan påvisar fördelarna 
med att satsa på att utveckla 
möjligheterna till cykling. Eleven 
menar att cykling leder till bättre 
hälsa och miljön förbättras ge-
nom att utsläppen minskar när 

fler väljer bort bilen till förmån 
för cykeln.

Kommentar: Kommunen instämmer att det är vik-
tigt att utveckla cykelnätet för att binda samman 
orterna i kommunen och stärka förbindelserna 
dem emellan. I strukturbilden över cykelstråk har 
framtida behov av cykellänkar identifierats och  
pekats ut. 

Nybrostrands byalag menar att översiktsplanen sak-
nar en redovisning av hur kommunen avser att arbeta 
för Region Skånes ambition att skapa super- 
cykelstråk för sträckan Ystad–Nybrostrand.  

Kommentar: Översiktsplanen har kom-
pletterats med information om Region 
Skånes pågående arbete kring kon-
ceptet supercykelstråk. 

Synpunkter på  
Användning av mark och vatten

Riksintressen 
Skurups kommun delar Ystads uppfattning att den 
geografiska avgränsningen för riksintresse kustzon är 
väl tilltagen på vissa platser i förhållande till syftet 
med riksintresset och dess avgränsning bör ses över. 

Skurups kommun instämmer i Ystads ställningsta-
gande att det saknas ordentliga fördjupningar för riks-
intresseområdena för kulturmiljö och att dessa behö-
ver fördjupas för att påverkan på riksintressen ska 
kunna bedömas i kommunernas översiktsplanering. 

 
Naturreservat 
Naturskyddsföreningen i Ystad efterfrågar fler kom-
munala naturreservat. Föreningen menar att arbetet 
med att skydda värdefull natur måste påskyndas i 
kommunen genom att exempelvis inrätta fler naturre-
servat fram till 2030. Naturskyddsföreningen lämna-
de under hösten 2019 in ett konkret förslag på ett 
nytt kommunalt naturreservat Nybrostrand/Köpinge-
bro.  Föreningen uppmärksammar också kommunen 
på att det statliga naturreservatet Lilla Köpinge sak-
nas i uppräkningen av naturreservat i kommunen. 
 

Kommentar: Gällande Naturskyddsföreningens 
konkreta förslag på ett nytt kommunalt naturreser-
vat anger fördjupade översiktsplan för Köpingebro 
att det aktuella området är utpekat dels för Natur/
rekreation, dels för Fritidsboende/camping. Sam-
hällsbyggnadsnämnden har under 2020 gett sam-
hällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genom 
detaljplan pröva möjligheten att planlägga områ-
det för camping och natur. Planarbetet kommer 
att omfatta Nybrofältet samt området väster res-
pektive norr om fältet fram till Nybroån. Till de-
taljplanen ska det bland annat göras en naturvär-
desinventering och tas fram en miljökonsekvens- 
beskrivning som underlag för en strategisk miljö-
bedömning. Det kan inte fattas några beslut om 
annan framtida användning innan detaljplanepro-
cessen med inventeringar och avvägningar har  
genomförts.

Kommunen välkomnar en fortsatt dialog med Na-
turskyddsföreningen kring att inrätta flera 

naturreservat i Ystad. Ett första steg är 
att kartlägga och peka ut områden med 
stora naturvärden i aktuell översikts-
plan. 

Kommunen kompletterar översiktspla-
nen med en text till naturreservat Lilla  

Köpinge, som sedan tidigare finns med i 
kartmaterialet. 

Jordbruksmark 
Naturskyddsföreningen i Ystad menar att jordbruks- 
mark är en värdefull resurs och bör i första hand inte 
nyttjas för bebyggelse. Föreningen efterfrågar en plan 
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med fördjupad analys och konsekvensbeskrivning ur 
naturresursperspektiv vid varje etablering av bostads-
områden. 

Kommentar: Kommunens ställningstagande är att 
en utbyggnad av befintliga tätorter och byar som 
uppvisar god struktur och ett tydligt mål om  
att möta bostadsförsörjningens behov 
bedöms kunna ske på bruknings-
värd jordbruksmark. Ett sådant 
ianspråktagande ska föregås 
av prövning genom de-
taljplan. I en detaljplane-
process görs konsekvens-
beskrivningar utifrån en 
rad olika aspekter utifrån 
områdets specifika förut-
sättningar. 

Myndighetsnämnden föreslår 
att översiktsplanen komplett- 
eras med en riktlinje om att be- 
varandevärd jordbruksmark samt 
dess kvalitet ska utredas och beaktas i 
samband med prövning av förhandsbesked 
och bygglov. 
 

Kommentar: Synpunkten tillgodoses och kommu-
nens ställningstagande kompletteras med att en 
bedömning av jordbruksmarkens brukningsvärde 
bör göras vid prövningar av platsens lämplighet 
för bebyggelse genom detaljplan eller förhandsbe-
sked. 

En elev på Österportskolan har kommit med förslag 
på hur man kan arbeta för att öka den biologiska 
mångfalden i kommunens odlingslandskap. Förslagen 
gäller besprutningsfria zoner omkring odlade fält för 
att gynna rapphönan och att skapa osådda ytor på 
åkermarken för fåglar. Eleven ser också gärna att 
kommunen öppnar upp en dialog med lantmännen 
om hur jordbruket kan bli mer klimatanpassat. 

Nybrostrand 
Ny bebyggelse

Försvarsmakten motsätter sig föreslagen bebyggelse-
utveckling i den nordvästra delen av Nybrostrand. 
Den föreslagna bebyggelseutvecklingen i Nybrostrand 
ligger inom påverkansområdet för riksintresset för to-
talförsvarets militära del Kabusa skjutfält. Området 
som föreslås för bebyggelseutveckling beräknas utsät-
tas för bullernivåer som överskrider rekommenderade 
riktvärden för buller vid bostäder. För att Försvars-

makten ska kunna öva och utbilda är tillgången till 
ändamålsenliga övningsområden av stor betydelse. 
Varför det är av yttersta vikt att möjligheterna att  
utbilda och öva på Kabusa skjutfält skyddas och  
bibehålls. 

Naturskyddsföreningen i Ystad menar att utbygg-
nadsområdet i Nybrostrand bör utgå och att 

framtida byggnation i stället bör styras 
till Köpingebro där en förtätning av 

befintlig bebyggelse borde kunna 
ske. 

         Kommentar: Kommunen  
         väljer att ge företräde för 
riksintresset för försvarets mi-
litära del genom att inte bidra 
till fler bostäder inom påver-

kansområdet som Försvars-
makten har pekat ut. Kommu-

nen har följaktligen valt att inte 
gå vidare med utbyggnadsområdet 

för bostäder i Nybrostrands nord- 
västra del. 

Camping

Försvarsmakten uppmärksammar kommunen på att 
det föreslagna området för campingverksamhet i 
nordöstra delen av Nybrostrand utsätts för höga  
bullernivåer. Försvarsmakten motsätter sig dock inte 
föreslagen camping i detta område. 

Nybrostrands byalag ställer sig positiva till camping-
en under förutsättning att tillfart sker från Tingshögs- 
vägen och att besökare kan ta sig ner säkert till stran-
den över väg 9. 

Boende i Nybrostrands nordöstra del lyfter i sitt ytt-
rande fram farhågor med etablering av ny camping i 
östra delarna av Nybrostrand. En camping skulle på-
verka boendemiljön på ett negativt sätt. Påverkan i 
form av ökad trafik, störande ljud och insyn samt de 
risker som en camping innebär med tanke på brand 
blir kännbara. Det poängteras att trafiksituationen 
på väg 9 kan förvärras samt att befintlig natur- och 
djurliv bör värnas. En ny campingetablering skulle 
innebära att en stor del av skogsmiljön försvinner. 
Det utpekade området är ett populärt gångstråk för 
boende i Nybrostrand och en naturlig väg för att 
komma till Kabusafältet, en camping skulle påverka 
gångstråket negativt. Fastighetsägarna uttrycker en 
oro över att värdet på fastigheterna kommer att mins-
ka då dess attraktivitet avtar. 
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Naturskyddsföreningen i Ystad menar att den före-
slagna campingen i östra Nybrostrand kommer att 
öka slitaget på strand och strandvegetation med såväl 
vanliga som sällsynta och rödlistade arter. En natur-
värdesinventering eller miljökonsekvensbeskrivning 
bör göras innan planering av camping påbörjas.  

Kommentar: För att kommunens ska kunna möj-
liggöra en ny camping i området kommer det att 
krävas att en detaljplan tas fram. Inom ramen för 
detaljplanearbetet kommer påverkan i form av tra-
fik, störande ljus och campingverksamhetens loka-
lisering med hänsyn till natur- och djurliv samt in-
syn till närliggande fastigheter att studeras. Till 
arbetet ska också en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas där bland annat påverkan på sällsynta 
och rödlistade arter kommer att studeras närmare. 

Kulturmiljöer 

Tre fastighetsägare i Nybrostrand har in-
kommit med synpunkter gällande att 
deras fastighet har pekats ut som 
kulturhistoriskt särskilt värdefull 
bebyggelse. Fastighets- 
ägarna motsätter sig klassifi-
ceringen, och menar att deras 
hus har förändrats sedan de 
byggdes och att husen har 
tappat sin särprägel.  

Kommentar: Kommunen 
instämmer med synpunk-
terna. Området som pekats 
ut som kulturhistoriskt särskilt 
värdefull bebyggelse i Nybro- 
strand anges istället som kultur- 
historiskt värdefull bebyggelse utifrån  
det underlag som fastighetsägarna lämnat in.

Nybrostrands byalag anser att fiskarhusen söder om 
golfbanan samt fiskhoddorna på stranden borde lyf-
tas fram och skyddas i översiktsplanen som en del av 
Nybrostrands historia.  

Kommentar: De nämnda områdena kommer att 
lyftas fram i ett kulturmiljöprogram som kommu-
nen ska ta fram. Kulturmiljöprogrammets syfte är 
att tillvarata och utveckla de kulturhistoriska vär-
dena i kommunen. 

 
Snårestad

Bebyggelseutveckling

Byalagsrådet, Snårestad byalag och fastighetsägare  
i Snårestad motsätter sig och ställer sig frågande till 

en utbyggnad av Snårestad. Synpunkterna gäller ian-
språktagande av brukningsvärd jordbruksmark, ut-
byggnadsområdets påverkan på riksintressen och 
landskapsbildskydd samt avsaknaden av kollektiv- 
trafik i Snårestad. Fastighetsägare norr om det utpe-
kade utbyggnadsområdet menar att de föreslagna ut-
byggnadsplanerna och kommunens motivering till 
planerna som presenteras i översiktsplanen inte är en 
korrekt, rimlig eller ansvarsfull utveckling av 
Snårestad.  

Kommentar: Kommunens ställningstagande är att 
en utbyggnad av befintliga tätorter och byar som 
uppvisar god struktur och ett tydligt mål om att 
möta bostadsförsörjningens behov bedöms kunna 
ske på brukningsvärd jordbruksmark. Ett sådant 
ianspråktagande ska föregås av prövning genom 
detaljplan. Det föreslagna utbyggnadsområdet i 
Snårestad är utveckling av en befintlig tätort. 
Snårestad ligger inom den västra landsbygds- 

delen av kommunen, där kommunens be-
folkningsprognos visar att det finns en 

tillväxt och ett framtida behov av  
bostäder. 

Områdets storlek beror på plat-
sens förutsättningar, där land-
skapets topografi och ortens 
kulturmiljö och bebyggelse-
mönster kräver ett större pla- 
neringsområde, för att i senare 
skede kunna avgränsa vad som 

blir det exakta utbyggnadsområ-
det. Kommunens bedömning är att 

en utbyggnad av Snårestad västerut 
går att genomföra utan att påtagligt ska- 

  da riksintresseanspråken och landskaps-
bildsskyddet som omfattar orten. I samband med 
detaljplanearbetet kommer det att utredas i vilken 
omfattning exploatering är möjlig för att inte  
riskera påtaglig skada.   

Kommunens övergripande hållning om att nya bo-
städer främst ska tillkomma i kollektivtrafiknära lä-
gen förhindrar inte att bostadsbehovet tillgodoses 
i olika delar av kommunen. Kollektivtrafikunderla-
get behöver också förbättras i många av kommu-
nens orter för att motverka nedläggning av  
strukturbildande linjer.

De har även kommit in synpunkter om varför 
kommunen inte pekar ut andra platser i Snårestad 
för ny bebyggelse. Kommunens ställningstagande 
är att inom övriga delar av orten är det möjligt att 
komplettera varsamt med bebyggelse i luckor 
inom samlad bybebyggelse eller genom att bygga 

STATION

SKOLA

Bygg här!
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vidare på befintliga bystrukturer längs med lands-
väg/bygata. Ny bebyggelse bör anpassas till befint-
liga bebyggelseuttryck vad gäller skala, lokalise-
ring och material. 

Stadsbygd och tätortsområde

Snårestads byalag påpekar att kartan över Snårestad 
inte stämmer överens med verkligheten. En fastighet i 
norra delen av orten borde ingå i kartlagret lands-
bygd istället för stadsbygds- och tätortsområde.  

Kommentar: Kommunen instämmer och korrigerar 
kartmaterialet i översiktsplanen. 

Bjäresjö

Bebyggelseutveckling och ny väg väster om Bjäresjö

Trafikverket vidhåller att den föreslagna nya sträck-
ningen av väg 740 i Bjäresjö inte finns med Trafikver-
kets planer och åtgärden kommer inte att prioriteras i 
förhållande till andra objekt.   

Kommentar: Kommunen har inför antagande valt 
att inte gå vidare med föreslagen vägsträckning av 
väg 740. 

Knickarp 

Bebyggelsestruktur 

Knickarps byalag uppmärksammar att byn saknas i 
översiktsplanens strukturbild.  

Kommentar: Kommunen har gjort en avgränsning 
av vilka byar som är med i strukturbilden utifrån 
hur många invånare som bor i byn. Knickarp finns 
med på markanvändningskartan för att kommunen 
på ett lättare sätt ska kunna hantera de mellan-
kommunala intressena som kan uppstå mellan 
Ystad och Sjöbo kommun. 

Mellankommunala frågor

Knickarps byalag efterfrågar en rutin gällande frågor 
som hamnar mellan två kommuner. Byalaget önskar 
att de mellankommunala frågorna får en fast plats 
och en agenda där gemensamma intressen definieras 
och struktureras för att underlätta dialogen. 

Sjöbo kommun anser att ansvarsfördelningen för 
Knickarp behöver utredas från fall till fall, samt att 
begreppet ”allmänna nyttigheter” som nämns i Ystad 
kommuns översiktsplan behöver definieras.  
 

Kommentar: Kommunen eftersträvar en ökad sam-
ordning med grannkommuner gällande utveckling 

och driftsfrågor för de byar som ligger nära kom-
mungräns. Kommunen har en dialog med Sjöbo 
kommun gällande mellankommunala intressen 
som uppkommer i Knickarp. 

Väg 740 

Byalaget lyfter önskan om att hastigheten på väg 740 
som löper genom Knickarp bör sänkas till 40 km/h 
eftersom vägen är belastad med tung trafik och  
arbetspendling.  

Kommentar: Översiktsplanen kan inte styra över 
vilken hastighetsbegränsning som väg 740 ska ha, 
men en skrivelse om behovet av trafiksäkerhetsåt-
gärder behövs längs vägen och genom byarna 
längs vägsträckan för att öka tryggheten. 

Verksamheter 

Utredningsområde för verksamheter 

Centerpartiet i Ystad anser att det är djupt olyckligt 
att planera för ny bebyggelse österut från Ystad mot 
Stora Herrestad. Detta då den marken tillsammans 
med ett område i Löderup är den mest värdefulla ur 
odlingssynpunkt. Därför anser Centerpartiet att om-
rådet bör reserveras för odling. Högklassig åkermark 
bör inte tas i anspråk för bebyggelse om det finns 
sämre odlingsmark. Centerpartiets ställningstagande 
är att Ystad bör expandera norrut och lämna det  
begränsade området med klass 9 orört. 

Kommentar: Kommunen har gjort en lokaliserings-
studie av det framtida området för verksamheter. 
Avgränsningen av alternativa platser har grundats 
på följande krav: närhet till kollektivtrafik för för-
sörjning av arbetskraft, närhet till Europaväg eller 
riksväg av hög standard för transporter, tillgång till 
mark som är plan eller kan göras så plan att stora 
hallar kan byggas, möjlighet till hantering av dag-
vatten, låg eller ingen negativ påverkan på bostä-
der och på värdefulla natur- och kulturområden. 
Under avsnittet Konsekvenser i översiktsplanen går 
det att ta del av alternativa lokaliseringar för utred-
ningsområde för verksamheter.  

Transporter och infrastruktur

Ystad-Österlenbanan 

Simrishamns kommun noterar att formuleringen om 
expresståg har förtydligats och att det nu framgår att 



20 

KOMMUNEN YSTAD 2030 - UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

Ystads kommun ser betydelse för arbetsmarknaden 
att det tillkommer expresståg även till Simrishamn. 
Simrishamns och Skurups kommun menar att det är 
viktigt att kommunerna tillsammans fortsätter verka 
för att stärka tillgänglighet, ökad robusthet och kor-
tare restider på Ystad-Österlenbanan. Kommunerna 
välkomnar det fortsatta samarbetet kring utveckling-
en av banan. 

Europaväg E65

Skurups kommun delar Ystads kommuns bild gällan-
de vikten av kapacitetshöjande åtgärder för E65:an. 
 

Kommentar: Ystads kommun vill tillsammans med 
Skurups kommun fortsätta arbetet för en mer 
funktionell, kapacitetsstark och trafiksäker E65,  
vilket krävs för fortsatt utveckling och tillväxt i  
regionen. 

Riksväg 9

Naturskyddsföreningen i Ystad påpekar att trafikbe-
lastningen på riksväg 9 bör beaktas i översiktsplanen.  

Kommentar: Trafikverket har nyligen avslutat en åt-
gärdssvalstudie gällande Kabusakorset och väg 9.  
I studien rekommenderar Trafikverket en rad olika 
åtgärder för att göra vägsträckningen tryggare och 
säkrare.

Cykelvägar

Sydkustleden Hammar - Skillinge

Trafikverket menar att kommunen bör illustrera syd-
kustleden på norra sidan av väg 1022. 
 

Kommentar: Kommunen har valt att illustrera syd-
kustleden schematiskt i översiktsplanen, komman-
de vägplan får avgöra på vilken sida cykelvägen 
byggs. 

Hansa PowerBridge

Svenska kraftnät vill att kommunen redovisar utred-
ningskorridoren för ledningen som planeras från 
Hurva i Hörby kommun till Güstrow i norra Tysk-
land både på land och till sjöss i översiktsplanens 
mark- och vattenanvändningskarta.  

Kommentar: Kommunen tillgodoser synpunkten 
och har inför antagande lagt till sträckningen på 
markanvändningskartan. 

Sjöfart

Sjöfartsverket efterlyser ställningstagande för hur 
Ystad hamns framtida behov och verksamhet ska sä-
kerställas. Planer på att flytta ut hamnverksamheten 
till ett yttre läge och omvandla det inre hamnområdet 
till en ny stadsdel ligger i konflikt med hamnens verk-
samhet.  

Kommentar: Översiktsplanen Kommunen Ystad 
2030 omfattar hela kommunens yta (både mark 
och vatten) med undantag för tätorterna Ystad, 
Köpingebro och Svarte. För dessa orter finns för-
djupningar av översiktsplanen som fortfarande är 
aktuella. I den fördjupade översiktsplanen Staden 
Ystad 2030 (2016) behandlas frågor som rör ham-
nens verksamhet. Kommunen har också tagit fram 
ett planprogram för Hamnstaden (2019). Planpro-
grammet studerar förutsättningarna för att utveckla 
de inre och centrumnära delarna av hamnen.  
Ambitionen är att staden med goda boendekvali-
teter ska kunna samexistera med hamnens verk-
samheter. 

Landsbygd 
Vindkraft

Försvarsmakten menar att föreslagen utveckling av 
vindkraft i Glemmingebro – Södra Spjutstorp och Sö-
vestad kan komma att påtagligt skada riksintresset 
för totalförsvarets militära del. Försvarsmakten kan 
möjligtvis tillåta en mycket begränsad etablering av 
vindkraft i de föreslagna områdena.  

 
Kommentar: Kommunen kommer inför en eventu-
ell vindkraftsetablering föra tidiga dialoger med 
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berörda myndigheter för att säkerställa att ingen 
risk för skada på riksintresse som omfattas före-
kommer.  

Vattenanvändning
Havsplanering
Hav- och vattenmyndigheten (HaV) ser positivt på att 
kommunen redovisar ställningstagande för havsområ-
dena. Myndigheten menar att översiktsplanen be-
döms i huvudsak vara förenlig med förslagen till  
nationella havsplaner. HaV efterfrågar en tydligare 
bedömning av värden relaterade till havet, som exem-
pelvis landskaps- och kulturvärden inom havsområ-
det eller land- och havsbaserade aktiviteters påverkan 
på utblickar och upplevelser. HaV önskar också att 
översiktsplanen kompletteras med en redovisning  
avseende miljökvalitetsnormer för havsmiljön.  

Kommentar: Kommunen behöver komplettera sin 
kunskap om värden kopplade till havet, bland an-
nat kulturvärden. I arbetet med kommande kultur-
miljöprogram kommer detta att belysas. Över-
siktsplanens miljökonsekvensbeskrivning har 
kompletterats med en bedömning av påverkan där 
det är möjligt och relevant, bland annat med avse-
ende på siktlinjer från land samt fornlämningar i 
havet. 
 
Kommunen har inför antagande lagt till en redovis-
ning av miljökvalitetsnormer för havsmiljön, enligt 
HaV:s föreskrifter HVMFS 2012:181, tillsammans 
med kommunens åtgärder för att normerna ska 
uppfyllas. 

Skurups kommun ser det som positivt att Ystads vat-
tenanvändning går i linje med Havs- och vatten-
myndighetens förslag till nationell havsplan och även 
med kommunens förslag till vattenanvändning.  
Skurups kommun instämmer i Ystads uppfattning att 
med hänsyn till södra Sveriges behov av marin sand 
för strandfodring, så bör området för sandutvinning 
pekas ut som ett riksintresse med hänsyn till det all-
männa intresset.  

Skurups kommun menar också att det är positivt att 
Ystad har pekat ut ett område med potential för ut-
vinning av sand som utgör en buffertzon runt den på-
gående täkten för att inte begränsa möjligheterna för 
sandutvinning. 

Kommentar: Ystads kommun samarbetar med 
Skurups kommun avseende havs- och kustfrågor 
genom Erosionsskadecentrum och Regional Kust-
samverkan. Ystads kommun välkomnar ett fortsatt 

samarbete för att skapa hållbara lösningar för att 
hantera de utmaningar som följer av stigande havs-
nivå, erosion och översvämning i kustområden 
längs Skånes sydkust. 

Esbokonventionen 
Naturvårdsverket ansvarar för det gränsöverskridan-
de samrådet enligt Esbokonventionen med Danmark. 
I nuläget har Energistyrelsen och Miljöstyrelsen i 
Danmark inga synpunkter på planförslaget, men öns-
kar ett fortsatt samarbete med Ystads kommunen  
gällande havsplanering i Östersjön. 

Kommentar: Kommunen välkomnar en fortsatt  
dialog med Energistyrelsen och Miljöstyrelsen  
i Danmark inom ramen för Esbokonventionen. 

Grönstruktur 
Nytt område för grönstruktur 

Naturskyddsföreningen i Ystad ställer sig positiv till 
det planerade grönområdet väster om staden Ystad. 
Föreningen pekar på potentialen att binda ihop grön-
området med Dag Hammarskjölds park och Sandsko-
gen och vidare ut till Nybrostrand och Kabusa skjut-
fält. Föreningen vill att grönstråket ska präglas av 
biologisk mångfald och av vilda arter. 

Högastens strandmarker

Fastighetsägare vid Högasten har inkommit med syn-
punkter om att deras strandmarker söder om Kustvä-
gen och norr om dynerna som ingår i Högastens jord-
bruksdrift felaktigt betecknas med användning N2 
– Friluftsliv och rekreation.

Kommentar: Översiktsplanens användningsområde 
N2 är inte utpekat på markanvändningskartan utan 
är draget i havsområdet längs med strandskyddets 
gräns i havet. Kommunens syfte med att peka ut 
området är för att det grunda strandområdet fyller 
en viktig funktion för rekreation, friluftsliv och be-
söksnäring såväl som för biologisk mångfald. Akti-
viteter här måste ske med hänsyn till friluftsliv och 
rekreation och tillgängligheten för allmänheten ska 
vara god.

Riksintressen
Riksintresse Försvarsmakten

Med en ökad värnplikt beräknar Försvarsmakten att 
en tillväxt och utveckling av övningsverksamhet 
kommer att ske. Försvarsmakten vill därför under-
stryka att det är väsentligt att ha kontinuerlig dialog 
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med Försvarsmakten i all planering av åtgärder inom 
samt omkring Kabusa skjutfält. 

Fortifikationsverket poängterar att kommunen vid 
planering av infrastruktur gör detta med totalförsva-
ret i åtanke. Både för det fall en beredskapshöjning 
sker, men också för att övningsverksamheten i freds-
tid ska fungera effektivt. Det inkluderar bland annat 
att säkerställa smidig åtkomst till Kabusa skjutfält 
och Ystad hamn samt att säkerställa att broar, vägar 
och cirkulationsplatser har tillräcklig bärighet och  
storlek. 

Kommentar: Kommunen avser att vid all planering 
omkring Försvarsmaktens riksintresseområden 
och påverkansområden föra en kontinuerlig dialog 
med myndigheten. 

Övriga synpunkter  
Dialog och förankring
Byalagsrådet konstaterar att kommunen har gjort ett 
mycket imponerande och grundläggande arbete med 
översiktsplanen. Rådet menar att framtagandeproces-
sen har varit föredömlig med en tidig dialog som 
inkluderade kommunens byalag och Byalagsrådet. 

Kommentar: Kommunen tackar för ett gott sam- 
arbete och välkomnar en fortsatt dialog avseende 
landsbygdsutveckling.    

Hållbar utveckling
Naturskyddsföreningen i Ystad efterlyser konkreta 
planer i översiktsplanen som visar på att målet om 
hållbar utveckling är mer än skrivna ord.

Kommentar: Översiktsplanen beskriver hur kom-
munen planerar att främja en god utveckling avse-
ende bebyggelse, mark- och vattenanvändning. 
Översiktsplanen är inte bindande men beskriver 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen. Med 
hjälp av översiktsplanen är det möjligt att sätta en-
skilda beslut i ett större perspektiv och på så sätt 
gynna utvecklingen på lång sikt. Planen ska vägle-
da kommunens beslut vid exempelvis detaljplane-
ring, planbesked, bygglov och tillståndsansökning-
ar. Utöver översiktsplanen har kommunen andra 
strategiska dokument som visar hur kommunen 
vill utvecklas på ett hållbart sätt, såsom Miljöpro-
gram och Trafikstrategi.

Långsiktighet i planen 
Naturskyddsföreningen 
menar att kommunen har 
tagit ett för kortsiktigt 
perspektiv i översikts-
planen, inte minst 
när det gäller frågor 
relaterade till klimat-
förändringar.
  

Kommentar: Kommunen menar att ett planerings-
perspektiv fram till år 2030 är en rimlig planperiod 
för översiktlig planering. Kommunen har ett lång-
siktigt perspektiv för utpekandet av viktiga struktu-
rer. Utbyggnadsområden pekas ut för planperioden 
fram till 2030. I Handlingsplanen för förvaltning 
och skydd av kusten (2018) har kommunen tagit 
fram strategier och åtgärder ur ett 100-årsper-
spektiv för att kommunens planering ska möjlig-
göra en långsiktigt hållbar utveckling av kustzonen. 

Ekossystemtjänster 
Naturskyddsföreningen menar att det inte framgår 
hur förluster av naturvärden och ekossystemtjänster 
ska kompenseras. 

Kommentar: Vid påverkan på naturmiljön i sam-
band med exploatering kan balanseringsprincipen 
tillämpas. Den innebär att skador i första hand ska 
undvikas och i andra hand mildras eller lindras. 
Om inte detta lyckas kan kompensationsåtgärder 
göras. Det kan exempelvis ske genom skötselåt-
gärder, restaurering av skadade miljöer, skapande 
av nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt skyd-
da naturområden som tidigare saknat skydd. För-
lusten av ett rekreativt grönt stråk i ett område kan 
exempelvis kompenseras genom anläggande av 
ett nytt stråk i närheten. Kompensering kan också 
ske genom skapande av en annan ekosystemtjänst 
inom detaljplaneområdet om det har identifierats 
som en brist i området. För att identifiera vilka be-
hov som kompensationsåtgärderna ska svara upp 
mot behövs dialog mellan kommunens förvalt-
ningar, berörda aktörer och allmänhet. Balanse-
ringsprincipen är frivillig och sluts i avtal mellan 
kommun och exploatör. 

 
Elever på Österportskolan betonar att det råder brist 
på grönstrukturer och ekosystemtjänster i den byggda 
miljön. Vid placering av nya byggnader ska hänsyn 
tas till grönstrukturen. En av eleverna förslår att 
takträdgårdar ska införas på lägenhetskomplex och/
eller skolor. Då takträdgårdar är ett sätt att inkorpo-
rera naturen i den byggda miljön, vilket skulle gynna 
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BAGERI

den biologiska mångfalden och ge en ökad grönstruk-
tur som även förbättrar luftkvalitén. 

Kommentar: Kommunen håller med om synpunk-
ten och kommunen strävar efter, så långt det är 
möjligt, att tillföra nya gröna och blå miljöer. 

Klimatförändringar - kusterosion och översvämning 
Elever på Österportskolan har inkommit med förslag 
på hur kommunen kan motverka kusterosion. 
Det första förslaget är att sakta ner kust- 
erosionen genom att plantera ålgräs 
längs med kusten. Andra förslaget 
riktar sig mot att utbilda fastig-
hetsägare längs kusten om hur 
de kan jobba för att minska 
kusterosion. Det tredje för-
slaget handlar om att kom-
munen borde satsa mer på 
ekosystembaserade kust-
skydd snarare än hårda 
skydd. 

Kommentar: Att undvika hår-
da skydd längs kusten ingår i 
kommunens förvaltningsstrategi 
för kustzonen. Genom att undvika 
nya konstruktioner som sticker ut från 
kusten minskar risken att påverka transporten 
av sand på ett sätt som är negativt för någon in-
tilliggande del av kusten. Nya stenskoningar riske-
rar att förstöra inte bara rekreationsvärdet på 
stränderna utan också grunda vattenområden,  
vilka har ett stort biologiskt värde. Hårda skydd får 
därför uppföras endast där mjuka skydd kan visas 
otillräckliga. 

Kommunen är förnärvarande delaktiga i projektet 
LIFE Coast Adapt som syftar till att hitta förbättra-
de sätt att skydda kusten mot erosion och havsni-
våhöjningar genom att testa och utvärdera olika 
natur- och ekosystembaserade anpassningar. I 
kommunen testas bland annat en rad åtgärder i 
Ystads sandskog och Nybrostrand som syftar till 
att skapa en mer dynamisk och naturlig miljö som 
gynnar såväl stranden som den biologiska mång-
falden. Dessutom kommer kommunen att stärka 
ålgräsängarna ute till havs i Ystad Sandskog och 
Löderups strandbad med nyplantering. 

Kommunen har haft dialogforum med aktörer 
längs kusten. Kommunens miljö- och klimatstrateg 
informerar om kusterosion via villaägareförening-
en i Ystads Sandskog och Samfällighetsföreningen 
i Löderups Strandbad. Inom projektet LIFE Coast 

Adapt planerar kommunen att genomföra kom-
munikationsinsatser. 

Myndighetsnämnden skriver i sitt yttrande att det är 
angeläget att ompröva detaljplaner, där det finns out-
nyttjade byggrätter, inom översiktsplanens identifie-
rade riskområden för erosion och översvämning i Ny-
brostrand och Löderups strandbad. 

Avfallshantering
Sysav lyfter i sitt yttrande behov av 

tydliga planeringsriktlinjer, efter-
som det är viktigt att lägga ett 

tidigt fokus på frågor som rör 
avfallshantering. Fokus bör 
läggas på förändrade kon-
sumtionsbeteenden och  
mobilitet såväl som teknik-
utveckling inom avfalls- 
hantering för att ge rätt för-
utsättningar för detalj- 

planering. 

           Kommentar: Kommunen  
              antog år 2021 renhåll- 

    ningsordningen Gemensam krets- 
loppsplan – från avfall till resurs som har 

tagits fram i samarbete mellan ägarkommunerna 
inom Sysav. Syftet med kretsloppsplanen är att 
främja en hållbar resursanvändning där avfall före-
byggs, material och produkter stannar i kretslop-
pet och där det avfall som uppstår ses som en  
resurs. Översiktsplanen har kompletterats med ett 
avsnitt om kommunens syn på avfallshantering 
och kretslopp. Kommunen menar att det är av stor 
vikt att redan i den tidiga samhällsplaneringen  
skapa goda förutsättningar för en hållbar avfalls-
hantering. 

Förnyelsebar energi 
En elev på Österportskolan ser behovet av att fler sol-
celler ska anläggas på de kommunala byggnaderna, 
som exempelvis skolor. 

Kommentar: Kommunen verkar allmänt för att 
främja förnybar energianvändning och energipro-
duktion. Fastighetsavdelningen arbetar med att in-
stallera nya produktionsanläggningar på de fastig-
heter där de har möjlighet. Kommunen kan i 
egenskap av fastighetsägare vara en god förebild 
och installera solpaneler på de byggnader som 
lämpar sig för detta. 
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Reningsverk
Skurups kommun vill påminna om att även Skurups 
kommun ser en ökad befolkningstillväxt och att detta 
bör tas med i beräkningen av kapaciteten för Ystads 
reningsverk. 

Kommentar: Kapaciteten för Sjöhög avloppsre-
ningsverk är dimensionerat för att klara Skurups 
befolkningstillväxt och det finns avtal mellan kom-
munerna som respektive kommuners kommun-
fullmäktige godkänt. 

Översiktsplanens uppbyggnad/disposition/upplägg
Byalagrådet önskar en annan uppbyggnad av över-
siktsplanen, där varje ort presenteras och behandlas 
på samma ställe. Som planen är uppbyggd idag behö-
ver läsaren läsa om en ort på flera olika platser i över-
siktsplanen för att få all information.  

Det har även kommit in synpunkter om att översikts-
planen är svåröverskådlig och allt för innehållsrik. 

Kommunen har valt att använda sig av Boverkets 
modell för uppbyggnad av översiktsplaner. På sikt 
kommer sannolikt denna modell att bli krav för 

samtliga Sveriges kommuner med syfte att skapa 
en samlad bild av flera kommuners markanvänd-
ning då alla kommuner använder sig av samma 
modell och redovisning av kommunens mark- och 
vattenanvändning. När översiktsplanen är antagen 
kommer kommunen att ta fram en populärversion 
av planen för att underlätta läsningen och göra 
den mer tillgänglig.  

Fortsatt planering
Vid framtagandet av fördjupad översiktsplan för Ny-
brostrand och Köpingebro önskar Försvarsmakten 
delta i tidigt skede för att säkerställa att risk för  
påtaglig skada på riksintresse inte förekommer. 

Samhällsbyggnadsnämnden ser det angeläget att ta 
fram en detaljplan för centrala Kåseberga och en för-
djupad översiktsplan för Nybrostrand och Köpinge-
bro för att möjliggöra hållbar utveckling i orterna. På 
sikt ser Samhällsbyggnadsnämnden och Myndighets-
nämnden ett arkitekturprogram som ett välkommet 
strategiskt arbete för att uttrycka Ystads kommuns 
ambitionsnivå och vilja gällande den gestaltande  
livsmiljön.

Ett stort tack  
till alla som har bidragit och engagerat sig  

i arbetet med översiktsplanen!
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