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1

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING

1.1

INLEDNING

1.1.1

Bakgrund

Fastighetsägaren Ystads Industrifastigheter AB vill ändra användning av byggnaden på fastigheten
Simrishamn 1 och har begärt att få ändra detaljplan då nuvarande planbestämmelser inte tillåter
bostäder. Planbesked har lämnats av Ystads kommuns stadsbyggnadskontor om att förändringarna är
lämpliga men att det krävs en antikvarisk förundersökning för att klarlägga byggnadens kulturhistoriska
värden.

1.1.2

Uppdraget

Uppdraget omfattar en antikvarisk förundersökning inför ändring av detaljplan för fastigheten
Simrishamn 1 i Ystad. Arbetet omfattar fältinventering, intervju, arkiv- och litteraturstudier samt
rapportskrivning. Förundersökningen skall svara på vilka kulturvärden som finns och vilka som är
bevarandevärda. Dessa markeras på ritning, fotograferas och beskrivs i denna rapport.
•

Omfattning

Uppdraget omfattar Ystads Industrifastigheter AB:s fastighet Simrishamn 1 och grannfastigheter som
kan tänkas påverkas av förundersökningen för att förstå och komplettera de kulturhistoriska värdena.
•

Metod

Arbetet har utförts genom fältinventering, okulärbesiktning, uppmätning, intervjuer samt arkiv- och
litteraturstudier.
•

Redovisning

Utredningen redovisas i form av denna rapport.
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1.2

FÖRUTSÄTTNINGAR

1.2.1

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan är Ystad 223 DP 1286-P99/258, lagakraftvunnen 1999-10-12, och denna
innehåller varsamhets- och skyddsbestämmelser för kulturvärden. Skyddsbestämmelserna har delats
in i tre olika bestämmelser, q1, q2 och q3 beroende på hur långtgående skyddet är. Den aktuella
byggnaden på Simrishamn 1 - i planbeskrivningen kallas den för Byggnad 31 - har den minst
omfattande skyddsbestämmelsen - betecknat med q3 - och lydelsen är: Byggnaden får inte rivas.
Fasaderna ska bevaras enligt riktlinjerna i beskrivningen. Riktlinjerna i planbeskrivningen lyder:
•
•
•
•

Vid om- och tillbyggnad samt renovering bör material och metoder lika befintligt användas.
Fasadändringar bör endast ske för att anpassa en byggnad till sitt nya användningssätt, för att
återställa byggnaden i ursprungligt skick eller för att höja dess arkitektoniska värde.
Samtliga byggnader bör i sin helhet göras tillgängliga för rörelsehindrade i samband med
ombyggnad.
Även mindre ombyggnader och kompletteringar utöver gängse underhåll skall anmälas till
byggnadsnämnden för byggsamråd.

Förutom rivningsförbudet är alltså bestämmelserna och riktlinjerna för en byggnad med beteckningen
q3 relativt flexibla.

1.2.2

Riksintresse

Regementsområdet ligger inom riksintresseområdet M (167) Ystad, men i riksintressebeskrivningen
står ”I området ingår även: Regementsområdet”. Detta skall tolkas som så att regementsområdet är
kulturhistoriskt värdefullt men att det inte har riksintressestatus vilket länsstyrelsen meddelat i sitt
yttrande över FÖP Ystad 2014-09-04.
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1.2.3

Bevarandeprogram etc. och översiktlig planering

I Ystads kommuns bevarandeprogram Ystad en stad värd att bevara från 2005 pekas byggnader inte
ut särskilt utan det är till för att skapa förståelse för kulturmiljöfrågor. De mer konkreta verktygen är de
s.k. Byggnadsordningarna.
Kvarteret Simrishamn 1 ingår i Byggnadsordningen för Regementet antagen av kommunfullmäktige i
augusti 2009. I denna finns en rad generella och vägledande målsättningar och förhållningssätt för
bevarande och utveckling. Vägledning om byggnadernas bevarandevärde ska framgå av
byggnadsinventeringar och den däri gjorda bedömningen. Ett flertal byggnader har inventerats men
bedömningar av kulturvärden saknas för dessa.
Översiktsplanen för Ystad kommun är från 2005 och är för tätorten Ystad år 2016 ersatt av Staden
Ystad 2030 Fördjupning av översiktsplanen för Ystad kommun antagen av kommunfullmäktige 201606-15. Ett av de fem strategiska målen är att ”Förädla staden” vilket går ut på att ”…bevara det
värdefulla och lägga till nytt”. I FÖP:en konfirmeras de tidigare programmen och ordningarna.
Regementsområdet är ett av de områden som kommunen identifierat som möjligt för förtätning.
Regementsområdet ligger i stadens östra kant men ändå centralt, cirka 1 km från stadskärnan. Idén är
att dels komplettera med bebyggelse i utkanten av Regementsområdet bebyggelsen ska förhålla sig
till befintlig bebyggelse inom området men kan ändå ges en något friare utformning här. Dels handlar
det om att på ett varsamt sätt pröva möjligheten att bebygga några av de öppna platser som finns i
området, med anpassning till områdets skala, form och strikta mönster.

Figur 1. Dragonregementet på övning ute på kasernplanen. Källa YMHM.
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1.3

MÖTESPLATSER OCH REGEMENTSOMRÅDEN

Regementsområdets tillkomst är en effekt av förändringar inom försvarets utbildning. Tidigare övades
de indelta soldaterna på mötesplatser och de var då förlagda i tält, men enligt 1892-års härordning
ställdes krav på kaserner och övningsområden. Över hela landet byggdes nya kasernetablissemang.

Figur 2 & 3. Foto från "sanden" över regemtsområdet t.v. ca 1897 och
t.h.interiör av stallbyggnaderna. Källa YMHM.

1.4

REGEMENTSOMRÅDET I YSTAD

I Ystad fanns sedan 1812 ett kasernetablissemang för kavalleriet på Östergatan. 1882 lämnade
kavalleriet staden som blev utan militärt förband fram till 1897, då ett nytt kasernetablissemang - den
första delen av dagens regementsområde - anlades på Dragongatan. Det första militära förbandet
som förlades dit var Skånska dragonregementet (K 6). I samband med försvarsbeslutet 1925
avvecklades kavalleriförbandet i Ystad 1927. Staden kompenserades med att Södra skånska
infanteriregementet förlades till Ystad. 1963 övergick Södra skånska infanteriregementet från att varit
ett infanteriförband till att bli ett pansarförband. Stridsfordonsförbanden utbildades på Revingehed
medan hjulfordonsförbanden utbildades i Ystad. I samband med försvarsbeslutet 1982 flyttar även
hjulfordonsförbanden till Revingehed men samtidigt omlokaliseras Skånska luftvärnsregementet (Lv 4)
från Malmö till Ystad. 1997 avvecklas Lv4 och regementsområdet övergår i det statliga
fastighetsbolaget Vasallens ägo som utvecklar området under några år och sedan säljer det till Ystad
kommun år 2005, som därefter fortsatt utveckla området. Regementsområdet
byggnadsminnesförklaras 1995 men byggnadsminnesförklaring hävs år 2000.

1.5

DELOMRÅDET ”ANDRA
BYGGNADSETAPPEN”

I den andra byggnadsetappen uppfördes
stallar och ridhus i öster. De byggdes ca
1903 och omfattade sex större byggnader
varav åtminstone fyra, troligen fem, var
stallbyggnader av samma modell, den
sjätte byggnaden var ett ridhus med annan
utformning. De kvarvarande
stallbyggnaderna är byggnad 27, 28, 30
och 31.
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1.6

BYGGNAD 31 TILLKOMST

Figur 4. Typritning för vinterstall. Källa Krigsarkivet.

Byggnad 31 uppfördes som vinterstall åt Kungl. Skånska Dragonregementet. I krigsarkivet finns en
ritning och på denna finns plats för 132 hästar, selkamrar, vattningsplatser, putsrum, filtrum, foderrum
och höloft. Ritningen är daterad 31 december 1905 och anges vara en relationsritning ritad av
stadsarkitekt Boisen, men det är troligen en typritning för vinterstall för en jämförelse med en
uppmätningsritning visar att det inte kan vara en relationsritning då den verkliga byggnaden är längre.
Byggnadens grundläggning utfördes i platsgjuten konststen/betong. Ytterväggarna utfördes i 1½-stens
tegel. Invändig stomme och takstol byggdes i trä. Byggnaden har ett högt mittskepp och sidoskepp
längs båda långsidorna. Taket utformades som ett sadeltak med förhöjt mittparti som gav plats åt
fönster längs hela taket.

Figur 5. Ritningsöverlägg som visar att den verkliga byggnaden är längre än den typritning som är dess förlaga..
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1.7

ARKITEKT OCH ARKITEKTUR

Arkitekt för regementsområdets etablering år 1897 och första utbyggnadsetappen kring 1903–1904
tillskrivs överste Fritz Ewerlöf (1843–1909). Den andra utbyggnadsetappen ritades av arkitekt Erik
Josephsson (1864–1929). Arkitekturen är i huvudsak funktionsbetingad, enkel och gedigen med vissa
stilinslag som var på modet då de uppfördes.

Figur 6, 7 & 8. Till
vänster är historiska
fotografier över
dragonregementet och
dess arbetsuppgifter
och byggnader. Undre
fotot är ur Adlercreutz
minnesbok där det
facettmönstrade taket
syns på det mittersta
fotot. Nils Adlercreutz
var den sista
regementschefen för
dragonregementet på
K6. Källa: YMHM.
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2

NULÄGESBESKRIVNING OCH FÖRÄNDRINGAR

Figur 9. Flygfoto över alla stallbyggnaderna som redovisar exteriören i kategorierna välbevarat respektive
förändrat, där rött är välbevarat, gult förändrat men under militärepoken och grönt förvanskat..

2.1

OMRÅDET

Regementsområdet har fortfarande en mycket tydlig militär prägel. De flesta byggnaderna finns kvar,
de är enhetligt utformade i rött tegel samt är symmetriskt grupperade kring kasernplaner. Tillägg har
gjorts av modern bebyggelse i några omgångar och liknande förutsättningar finns kring kasernplanen
kring stallbyggnaderna. Sett till de fyra stallbyggnaderna är Simrishamn 1 en av de mest förändrade,
såväl exteriört som interiört. Ett flertal ursprungliga detaljer finns kvar men mycket är ändrat som
fönster, dörrar och portar. Interiört har planlösningen delvis behållits öppen i partier men takhöjden är
sänkt för att tilläggsisolera det som idag heter plan 2. En hel del förändringar interiört är fortfarande
starkt sammankopplat med militärepoken med vapen- och ammunitionsförråd samt torkrum för tält.
Kontoriseringen under 2000-talet har framförallt inneburit nya ytskikt och förändrat
användningsområde i redan befintlig planlösning.

2.2

BYGGNAD 31 EXTERIÖRT

Förändringar av byggnad 31 har studerats utifrån ritningsmaterial, såväl originalritningar från
Krigsarkivet och uppmätningsritningar, samt inventering i fält. Det har konstaterats att originalritningen
är stilistiskt korrekt och att alla byggnadsdelar finns uppritade, dock stämmer längden inte gentemot
vad som faktiskt uppfördes. Däremot stämmer utförande mot ritning när det gäller bredd, höjd och
byggnadsteknik. Förändringar gentemot det ursprungliga utförandet har skett successivt då
10

anpassningar har behövts göras då användningen förändrats. Stallfunktionen försvann 1927 och
därefter har byggnaden varit utbildningsförråd mm och efter det Kulturmagasinets förråd och
administration. Senaste förändringarna skedde under 2000 och 2006 då ytterligare fönster och dörrar
sätts in samt planlösning anpassas till kontorsverksamhet i nordvästra och sydöstra delarna.

Figur 10. Simrishamn 1 sett från väster.

Figur 11 & 12. Frontespisen mot kasernplanen t.v. och t.h. en av de
sentida dörrarna.
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2.2.1

Taklandskap

Taket är ett sadeltak med förhöjt mittparti som är täckt med rött tvåkupigt falsat taktegel, medan det
nedre är täckt med svart falsad plåt. Mellan takfallen löper ett fönsterband. Ursprungligen har det
högre taket varit facettmönstrat och troligtvis täckt av eternit samt haft lunettkupor. På
relationsritningen från 1905 är det ritat plåttak på båda takfallen men detta motsägs av äldre
fotografier. Lunettkuporna har ersatts av järntakfönster med mittspröjs.

Figur 13. Taklandskapets utformning i dag.

2.2.2

Fasad

Ytterväggarna i plan 1 har ett murverk av slätt, engoberat, rött tegel i kryssförband med fogbruk av KC
typ. Murverket har stickbågar ovanför fönster- och dörröppningar samt en profilerad gesims av
utdragna stenar med formgjutna hörnstenar. Sidoskeppen avslutas med rundade takåsar. I västra och
östra fasaden finns på varje sida utkragade frontespiser med gulmålad falsad träpanel i röstena.
Mellan övre och undre takfallen är löper ett fönsterband av spröjsade lanterninfönster och i övrigt är
det klätt med samma falsade och gulmålade panel som gavelröstet i frontespiserna.
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Figur 14. Fasadernas utformning med
kryssförband och en dela av de förändringar
som gjorts över tid.

Sockeln runt byggnaden är troligen
ursprunglig och består av huggen granit
med små trappor vid ett antal av
ingångarna, såväl ursprungliga som
sentida.
Ursprungligen fanns fönster endast mellan
de båda takfallen, i gavelröstena och till
trapphusen. Fönstren i gavlarna i markplan
är av rödmålat gjutjärn och fönstren i
gavelröstena är i trä med fasta spröjsar i
gulmålade likt panelen. Idag har
ytterligare, som nämnts ovan, fönster satts Figur 15. Naturstenssockelns utformning vilken är välbevarad.
in plan 1 som är av aluminiumprofil och
rödmålade. Dörrar har det tidigare också funnits i begränsat antal. Dessa utgjordes framförallt av
träportar i gavlarna och frontespiserna. I olika omgångar har rödmålade plåt- respektive trädörrar och
portar satts in för att anpassa byggnaden till nya användningsområden. De allra flesta har inte
anpassats till ursprungligt utförande eller förändrats med raka bågar utan bröstningar har sågats upp
och satts igen med dörrarna.
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2.2.3

Gavlar

Gavlarna följer i plan 1 tegelfasaden och har här ursprungligen haft två flankerande träportar bredvid
tre gjutjärnsfönster med gjutjärnsbläck. Gavelröstet har falsad träpanel vilken är gulmålad som
fasadbeklädnad och sex gulmålade träfönster lika de i fönsterbandet i plan 2. En gulmålad träport med
smidda gångjärn finns till plan 3 och har en tillhörande talja som fortfarande finns bevarad till
förvaringen som varit här ursprungligen. Portarna i plan 1 har ersatts av sentida portar av rödmålad
plåt i norra och södra gaveln, men har fått en delvis anpassad utformning med raka bågar i valvet. Åt
öster mot Sandskogen finns även två fullhöjdsmurar utskjutande mot skogen vilken även
sammankopplas med norrliggande stallbyggnaden.

Figur 16. Södra gaveln med det panelklädda gavelröstet och den utskjutande muren till höger.

2.3

PLANLÖSNING OCH INTERIÖR

Planlösningen har en basilikaform med ett högre ganska brett mittskepp och smala sidoskepp. Det
breda mittskeppet är delvis förändrat och all stallinredning är borttagen. Trapphusen är förändrade. I
vissa delar är det fortfarande bevarat en hög och ursprunglig takhöjd. Övriga bevarade delar är
pelarverket genom hela byggnaden. Under militärepoken har anpassningar gjorts allt eftersom
regementet inhyst annat än kavalleri.
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2.3.1

Plan 1.

Plan 1 är sett till ursprunglig utformning helt förändrad med pelarna och hjärtväggarna som de enda
ursprungliga detaljerna. Nordvästra och sydöstra delarna har förändrats och kontoriserats under
militärepoken och 2000-talet och således fått extra väggar för att dela upp ytan. I sydvästra- och östra
delen har det tillkommit kassuner gjutits, valv, vapen- och ammunitionsförråd, som idag finns bevarade
på plan 1 i södra delen av byggnaden. Centralt har det blivit garage. I norra änden finns ett ”torkrum”
för tältutrustning med mekaniska hänganordningar. På detaljnivå kan tilläggas att portar bytts ut och
dörrar tillkommit i plan 1 i samband med de olika lokalanpassningarna.

Figur 17. Norra delen med full takhöjd.

Figur 18. Hänganordning från norra delens torkrum.

Figur 19. Plan 2 med ventilationskanaler och tilläggsisolerade bjälklag.
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2.3.2

Plan 2

Plan 2 är till stor del ett vilplan som har tillkommit för att anpassa byggnaden för att husera människor
och kontorsverkshet. Det är tilläggsisolerat med glasull och här har ventilationsanordningen fått sin
plats. Dock finns fortfarande originaltaktäckningen bevarad i form av målad pärlspont som undertak till
planet. Plan 2 har en öppen planlösning där det finns, förutom där hjärtväggar går, och
originialpelarnas kronor är tar upp en stor del av ytan. I mittpartiet med frontespiser finns
installationsrummet för ventilationen placerad.

2.3.3

Plan 3.

På plan 3, vindsvåningen, har relativt få förändringar gjorts. Det ligger ett brädgolv som är
genomgående över hela planet och takkonstruktionen är synlig. De bevarade portarna är invändigt
också välbevarade. I södra änden har en spiraltrappa tillkommit samt ett ”trapphus”/”rum” på plan 3.
Centralt i byggnaden har flest förändringar skett. Hjärtväggarna har fått plåtdörrar under militärepoken
och en hiss har tillkommit. Trapphuset och korridoren ner till plan 1 är bevarad men har fått sentida
ytskikt.

Figur 20 & 21. Plan 3 med brädgolv och synliga takkonstruktion t.v. och till höger en av de bevarade portarna i
gavelröstena.
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3

KULTURHISTORISKT VÄRDE

3.1

EXTERIÖR

Figur 22. Ritningsöverlägg som visar förhållandet mellan äldre typritning och uppmätning.

3.1.1

Taklandskap

Taket är relativt välbevarat, men som tidigare nämnt är täckningen inte original och de tidigare
lunetterna har bytts ut mot takfönster.

Figur 23. Nuvarande taklandskapets utformning.
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3.1.2

Fasad

Kvalitén i murverket och teglet tillsammans med naturstenssockeln som är original innehar högt
kulturhistoriskt värde. Murverket är förändrat men de höga värdena är framförallt kopplat de delar där
originalutförande finns bevarad.

Figur 24, 25 & 26. Murverketsförband och stenar samt den
ursprunliga sockeln.
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3.1.3

Gavlar

Träportarna och fönstersättningen tillsammans med ursprungliga gjutjärnsfönstren är kulturhistoriskt
värdefulla. De bidrar till förståelsen av byggnadens ursprungliga användning som stall och storleken
på byggnaden likaså.

Figur 27, 28 & 29. Ursprunglig ritning och nuvarande bevarade
detaljer i porten och fönstersättningen.
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3.2

INTERIÖR

Interiört är pelarverket välbevarat och kulturhistoriskt värdefullt. Förändringarna under militärepoken
där vapen- och ammunitionsförråd tillkommit, som också är bevarade, är värdefulla likaså. Detaljer
som lister, pärlspont och foderluckor finns bevarade i originalutförande på plan 1 där full takhöjd är
bevarad och plan 2.

Figur 30, 31 & 32. Synlig del av hjärtvägg och bevarade
pelare. Nedan utpekade detaljer som berör förändringar
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Figur 33 & 34. Utpekande av bevarade detaljer från olika epoker.
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Figur 35. Utpekande av bevarade detaljer, ursprungliga såväl som sentida.

3.3

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis kan sägas att Simrishamn 1 är en förhållandevis förändrad byggnad med flera
kulturhistoriskt intressanta detaljer bevarade. Den är och bör värderas utifrån den helhet som de fyra
stallbyggnaderna utgör runt den stora kasernplanen. Förändringarna under militärepoken har
kulturhistoriska värden och en del detaljer finns bevarade, men kan vara svåra att förankra i eventuell
ny användning än vad byggnaden har idag.
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4

SAMMANFATTANDE
KONSEKVENSBESKRIVNING AV
ÄNDRINGSFÖRSLAG

4.1

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Byggnad 31 föreslås byggas om till bostäder med inredning av vind. I förstudien har Simrishamn 1
studerats i sig själv såväl som sammankopplad med de övriga stallbyggnaderna och kasernplanen.
Konsekvenserna för kulturvärdena på Byggnad 31 är att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ytterligare 27 antal fönster och dörrar i östra fasaden måste tas upp i de fasaddelar som har
sparsamt med fönster, respektive 27 i västra mot kasernplanen.
Ventilationshuvar, 13 kupor och 23 nya takfönster behöver tas upp i tak.
Befintliga invändiga trappor i byggnaden tas bort.
Pelarverket kommer att förändras.
Den stora rumsligheten försvinner.
Överljuset försvinner där det finns lanterniner och takhöjd bevarad.
Pärlspontspanel, foderluckor och pelarkapitäl försvinner från innertaket.
Hjärtväggen kommer öppnas upp på flera ställen.
Militära lämningarna som vapen- och ammunitionsrum mm försvinner.
Ursprungliga portar i gavelröstena försvinner, likaså övriga befintliga.
Interiört försvinner förståelsen av den ursprungliga funktionen.

Sammantaget är konsekvenserna måttligt negativa för byggnaden med föreslagna åtgärder. Samtidigt
är Simrishamn 1 en av de mest förändrade stallbyggnaderna, både under militärepoken och i senare
tid. De kulturhistoriska värdena är framförallt kopplade till förståelsen av platsen/miljön inom
regementsområdet och den ursprungliga funktionen förstådd tillsammans med övriga stallbyggnader.
Byggnaden är idag svår att läsa av som stallbyggnad och en ombyggnad till bostäder skulle göra det
ännu svårare. Det är ett vägval att tillåta en ombyggnad till bostäder vilket i sig skulle ge positiva
effekter för stadslivet på platsen. Viktigt att bibehålla är volymen och ytterväggarnas material och
kulturhistoriskt värdefulla detaljer. De ursprungliga träportarna i gavelröstena i norr, söder och öster
bör tas tillvara i fortsatt projektering. Likaså kan den äldre trästommen tas tillvara genom en mer
genomtänkt planlösning eller att de flyttas inom byggnaden. Entresolplan kan bidra till att
lanterninfönstren fortsatt eller återigen kan ge ett överljus och full takhöjd i flera delar.

4.2

BYGGNADENS SAMMANHANG OCH PLANBESTÄMMELSER

4.2.1

Byggnadens sammanhang

Byggnadens på Simrishamn 1 ingår i ett rumsligt sammanhang som en av fyra byggnader
ursprungligen uppförda helt identiska kring år 1900 och belägna två på östra sidan och två på västra
sidan om en stor exercisplats. I norr fanns ytterligare en sådan byggnad som sedan mitten av 1980talet ersattes med den s.k. Luftvärnshallen - idag Ystad Studios - och i söder fanns ett ridhus som är
kvar men sedan 1970 ombyggt för motordrivna fordon(Miloverkstaden).
Det kulturhistoriska värdet byggs upp av de äldre byggnader som omger exercisplatsen och av
exercisplatsen i sig självt med sin stora öppna yta och sin stenbeläggning. I det detaljplaneförslag som
varit på samråd finns en byggrätt för ny byggnad på exercisplatsen norr om ridhuset på fastigheten
Borrby 1. Enligt detaljplanens samrådshandling ska ”Nya bostadsbyggnader på Borrby 1 placeras och
utformas så att de passar in i befintlig miljö inom Regementsområdet.”. I konsekvensbeskrivningen
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(Nyréns 2018-11-30) bedöms att en byggnad uppförd enligt byggrätten skulle få stor negativ påverkan
på hela regementsområdets karaktär och kulturhistoriska värden.
I detaljplaneförslaget går byggrätten ut till tomtgränsen vilket gör att en byggnad uppförd enligt denna
kommer avdela platsen och skapa en kvartersbebyggelse som också skymmer utblickar mot befintliga
byggnader.
Dessa negativa konsekvenser minskar betydligt om byggrätten på Borrby 1 dras in några meter från
omgivande gator (Sixten Sparres gata, Björnstjernegatan och Elis Nilssons väg), från Sixten Sparres
gata bör byggnaden dras in så mycket att den hamnar bakom en linje mellan norra gavlarna på
stallbyggnaden på Simrishamn 1 och Sallerup 2. Effekten blir då att byggnaden kommer att upplevas
som att den står på platsen, den stora kasernplanen kan fortfarande överblickas och det ger möjlighet
att uppleva befintliga byggnader då gavlarna på Simrishamn 1 och Sallerup 2 blir synliga i
gaturummet.

4.2.2

Planbestämmelser

För byggnaden på Simrishamn 1 finns i detaljplaneförslaget ett antal bestämmelser föreslagna, se
nedan.
Bestämmelser i detaljplaneförslaget för Simrishamn.
f1

Tak ska vara sadeltak

f11

Tak ska vara av rött tegel eller plåt på högdelen och pulpettak av svart plåt på lågdelen

f12

Takkupor ska ha välvt tak och raka sidor av plåt lika takkulör

f13

Fasader ska utformas med rött tegel i bottenvåningen och stående listtäckt panel i
ovanvåningen

f14

Sockel av granit

f15

Tak ska vara av papp eller plåt

f16

Fasadmaterial ska vara målat trä.

q1

Tak ska vara av rött tegel på högdelen och av svart plåt på lågdelen

q2

Fasadmaterial ska vara rött tegel i bottenvåningen och stående listtäckt träpanel i
ovanvåningen.

q3

Sockel ska vara av granit och avsatt.

q4

Fönster av gjutjärn ska bevaras.

r

Byggnaden får inte rivas

I Konsekvensanalys kulturmiljövärde, del av regementet i Ystad, (Nyréns 2018) kommenteras de
föreslagna planbestämmelserna med följande:
•
•
•
•

Det saknas ett övergripande förvanskningsförbud och skydd av byggnadens helhetskaraktär.
Möjligheten att ta upp öppningar för fönster och dörrar behöver regleras.
Bestämmelser som värnar om befintlig byggnads skala och volym bör införas.
Utformningsbestämmelser (f) bör inte användas för befintlig bebyggelse utan då ska k
varsamhetsbestämmelse och q skyddsbestämmelse användas.

Utöver detta kommenteras det ombyggnadsförslag som detaljplaneförslaget bygger på.
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Mot bakgrund av ovanstående och ställningstagandet att förtäta regementsområdet och att tillåta
bostäder i byggnaden på Simrishamn 1 samt att utbredningen av föreslagen bebyggelse på Borrby 1
kommer att justeras (se ovan 4.2.1.) har undertecknad tagit fram ett justerat förslag för Simrishamn 1
enligt nedan.
Plankartan kompletteras med texten att byggnaden på Simrishamn 1 är särskilt kulturhistoriskt
värdefull enligt 8 kap. 13§. Det är inte lämpligt att ange detta som en bestämmelse, se nedan.

Det kan finnas ett behov av att i en detaljplan fastslå att ett område eller en byggnad är ett sådant
särskilt värdefullt bebyggelseområde eller byggnad som omfattas av förbud mot förvanskning
enligt plan- och bygglagen, PBL, 8 kap. 13 §. Det finns inte något lagstöd för att införa en
planbestämmelse som till enda syfte har att fastslå att byggnaden, tomten eller
bebyggelseområdet är särskilt värdefullt.
Det är inte lämpligt att införa bestämmelser om skydd av kulturvärden med enda syfte att fastslå
att ett område eller en byggnad är av den karaktär som avses i PBL 8 kap 13 §.
Boverket (2018). Skydd av kulturvärden. https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/egenskapsbestammelser-for-kvartersmark/kulturvarden/
Hämtad 2020-01-16.

Utformningsbestämmelserna har ändrats till varsamhetsbestämmelser k och skyddsbestämmelser q. I
båda fallen har dessa preciserats något vad gäller material och utföranden.
Byggnaden på fastigheten Simrishamn 1 är särskilt kulturhistoriskt värdefull enligt 8 kap. 13§.
Varsamhetsbestämmelser:
k1

Byggnadens befintliga volym och karaktär ska bibehållas. Mot öster får kupor och
indragna balkonger utföras, dessa ska anpassas till befintlig karaktär.

k2

Tak ska vara av rött tegel på högdelen och falsad svart plåt på lågdelen.

k3

Fasader ska vara i rött tegel likt befintligt i bottenvåningen och stående fasspontad
panel i ovanvåning och gavelrösten. Nya öppningar för dörrar och fönster ska utföras
varsamt och i begränsad omfattning.

k4

Spröjsade fönster i lanternin och gavel ska till proportioner, dimensioner och
spröjsindelning ska vara lik de befintliga, spröjs ska vara glasdelande.

k5

Nya fönster och dörrar ska vara av trä.

k6

Fönster och dörrar ska täckmålas engelskt röda, taklanternin, träpanel och övriga
snickerier ska vara ockragula.

Skyddsbestämmelser:
q1

Sockel av granit ska bevaras, begränsade ingrepp för entréer får utföras.

q2

Fönster och fönsterbleck av gjutjärn ska bevaras.

q3

Gavlarnas höloftsportar inklusive smidesbeslag ska bevaras.

q4

Underhåll av exteriöra delar ska utföras med material och metoder anpassade till
byggnadens karaktär och material.

Rivningsförbud:
r

Byggnaden får inte rivas
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