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Kommunens ställningstagande

Faktaruta

Revideringar av planen efter utställning
Översiktsplanen har sedan utställningshandlingen 
reviderats med följande:

Motivering till ändrad gränsdragning av • 
riksintresset för M:K 180 och N75.

Kommunens förhållande till det regionala • 
utvecklingsprogrammet (RUP).

Sjöbo kommuns antagna vindkraftpolicy. • 

Ny separat markanvändningskarta samt en karta för • 
områden med särskilda rekommendationer.

Strategin för Skånes gemensamma grönstruktur och • 
påverkan på Sjöbo kommun.

Information om höjdbegränsade ytor runt Sjöbo/• 
Sövde flygplats. 

Influensområdet  på kommunen från Malmö, • 
Kristianstad Airport samt Ljungbyheds flygplats.

Ny beteckning för det utpekade riksintresset för • 
yrkesfiske i Vombsjön.

Förtydligande angående barn- och • 
ungdomsperspektivet. 

Förtydligande angående planering och byggande i • 
kulturmiljöer

I övrigt har översiktsplanen reviderats med de • 
redaktionella synpunkter som framfördes efter 
utställningen. 



FÖRORD 
Föreliggande antagandehandling är en bearbetning av det 
förslag som var utställt under juli-september 2008. 

Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest 
långsiktiga instrument vad gäller användningen av mark 
och vatten och hur den bebyggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. Den ska formulera visioner för framtiden 
och samtidigt ge praktisk vägledning för beslut i plan- och 
bygglovsfrågor.  

I översiktsplanen redovisas och analyseras en stor mängd 
kartinformation. För att underlätta framtida ajourföring av 
översiktsplanen har kommunen nu övergått till att använda 
GIS-teknik (Geographical Information System). Sedan 
2004 finns nu också krav på miljöbedömning av planen och 
program. En särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
har därför fogats till översiktsplanen. 

I denna översiktsplanen har vi nu en god planberedskap för 
en fortsatt utveckling av Sjöbo kommun.

Sjöbo i Mars 2009

Stefan Lundgren

Kommunalråd, Sjöbo kommun. 
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SAMMANFATTNING

Sjöbo kommuns placering i Skåne. 

SJÖBO IDAG
Sjöbo kommun är en utpräglad jordbruksbygd i hjärtat av 
Skåne. Odlingsmarken, de skogsbekläda åsarna, sjöarna och 
vattendragen gör landskapet varierat och rikt på upplevelser. 
I Sjöbo finns natur- och kulturmiljöer som Fyledalen, sjö- 
och godslandskapet mellan Sövde och Krageholm samt 
kulturlandskapet kring Övedskloster. 

Sjöbo kommun är länets till ytan fjärde största kommun. 
Bebyggelsen fördelas huvudsakligen på kommunens 15 
tätorter. Centralorten Sjöbo är belägen i kommunens mitt, i 
skärningspunkten mellan väg 11, Malmö – Simrishamn och 
väg 13, Ystad - Ängelholm. Administrativt är kommunen 
indelad i de fyra kommundelarna Centrum, Norr, Öster och 
Söder där Sjöbo är centralort och Vollsjö, Lövestad samt 
Blentarp är utpekade som serviceorter. 

I kommunen bor drygt 18 000 personer (2008). Huvuddelen, 
ca 7 000, bor i Sjöbo centralort. Serviceorterna Blentarp  
(ca 1 100), Vollsjö (ca 800) och Lövestad (ca 600) har 
tillsammans ca 2 500 invånare, medan ca 2 500 invånare bor 
i de övriga mindre byarna. Ca 5 000 av kommunens invånare 
bor på landsbygden.

Landsbygden sysselsätter en stor del av befolkningen där 
turism- och hästanknutna verksamheter utgör växande 
näringar. Lantbruksnäringen och byggsektorn utgör 45 % 
av de aktiva företagen i kommunen. Stor utpendling sker 
från Sjöbo till Malmö och Lund, medan inpendling sker från 
Ystad, Tomelilla och Lund. Kommunen utgör den störste 
enskilda arbetsgivaren i Sjöbo kommun.

VISION OCH MÅL FÖR SJÖBO KOMMUN
Kommunens visioner och mål redovisas i följande sju 
punkter;

Sjöbo kommun ska vara ett attraktivt alternativ 
inom Skåneregionen för såväl bostadssökande som 
företagsetableringar. Kommunens målsättning är att 
befolkningen skall växa med ca 15 % fram till år 2020 
vilket innebär att befolkningen ökar från cirka 18 000 
invånare (2008) till 20 500 invånare (+ ca 2 500 inv.).  
En god planeringsberedskap ska finnas som tillgodoser 
utbyggnadsbehoven av bostäder och verksamheter. Att 
utveckla nya attraktiva bostads- och verksamhetsområden, 
som t ex Sjöbo Väst och Södra Åsums företagspark, är en 
viktig förutsättning för kommunens framtida utveckling. 

Att skapa gynnsamma förutsättningar för det lokala 
näringslivet och att utveckla turism- och besöksnäringarna 
ingår i kommunens strategi för näringslivets utveckling.

Att förbättra tillgängligheten, framförallt mot Malmö – 
Lundregionen, är en avgörande fråga för kommunens 
utveckling. Den nu pågående utbyggnaden av väg 11 (till 
mötesfri 2+1-väg), är en del i detta arbete. Att återuppta 
järnvägstrafiken på Simrishamnsbanan, dvs sträckan Malmö 
– Staffanstorp – Dalby – Sjöbo – Tomelilla – Simrishamn, är 
ett nyckelprojekt för att förbättra tillgängligheten till Sjöbo 
och att förbättra den regionala balansen. Simrishamnsbanan 
kommer att innebära förbättrade pendlingsmöjligheter 
till arbetsplatser och utbildningsorter samt förbättrade 
möjligheter att bo kvar i Sjöbo kommun. 

Sjöbo är en till ytan stor kommun. Serviceutbyggnaden inom 
de olika kommundelarna och en förbättring av busstrafiken 
ut mot de mindre orterna är därför en viktig fråga för att 
stödja en levande landsbygd och uppnå målsättningen att hela 
kommunen skall leva.

Människans totala livsmiljö är en allt viktigare fråga. 
Kommunens natur-, kultur- och rekreationsvärden, en 
levande landsbygd samt stora bullerfria områden, är 
tillgångar som kan förväntas öka i värde i takt med att 
Öresundsregionen expanderar. Att slå vakt om dessa värden 
är därför en viktig målsättning för kommunen.

1. Att befolkningen ökar med minst 15 % 
2. En ökad inflyttning ska ske till hela kommunen
3. Att kunna erbjuda ett attraktivt boende
(kunna erbjuda bra skolor och bra äldreboende)
4. Att bibehålla en levande landsbygd
5. Att infrastrukturen fortlöpande förbättras
6. En aktiv fritid i god miljö (kultur och turism)
7. Ett positivt näringsklimat 
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PLANENS HUVUDDRAG
Översiktsplanen har en kortsiktig och en mer långsiktig 
planeringshorisont. Det kortsiktiga perspektivet omfattar 
planerade förändringar fram till år 2020. Därutöver redovisas 
planerade förändringar på längre sikt. Den kommuntäckande 
översiktsplanen behandlar i första hand övergripande 
strukturella frågor medan mer detaljerade frågor, t ex för 
kommunens olika tätorter, redovisas eller kommer att 
redovisas i separata fördjupningar av översiktsplanen.

En fördjupning av översiktsplanen för Sövde genomförs 
parallellt med den kommuntäckande översiktsplanen. 
Fördjupningar av översiktsplanen för Grimstoftaområdet i 
Sjöbo och Blentarp har antagits av kommunfullmäktige under 
2007 respektive 2008. Dessa planer kommer att gälla även 
efter antagandet av den kommuntäckande översiktsplanen. 

För övriga tätorter anger översiktsplanen viktiga 
programfrågor för kommande översiktliga studier och 
fördjupningar av översiktsplanen. Fördjupningar av 
översiktsplanen planeras i första hand för Sjöbo centralort. 
Även för övriga tätorter bör detaljplaneringen föregås 
av ortsanalyser och översiktliga överväganden. En ny 
vindkraftpolicy som underlättar möjligheten att uppföra 
vindkraftverk antogs 2008. Ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen för vindkraft kommer att upprättas under 
2009. Syftet är att peka ut lämpliga intresseområden för 
vindkraft inom kommunen.

Befolkningen inom kommunen förväntas öka med ca 2 500 
invånare fram till år 2020 vilket innebär ett behov av 1 320 
nya bostäder under perioden. Bostadsutbyggnaden fram till 
år 2020 fördelas på kommundel Centrum 750 bostäder, Söder 
260 bostäder, Norr 140 bostäder och Öster 170 bostäder. 
Huvuddelen av utbyggnaden sker inom centralorten och 
serviceorterna medan en begränsad del sker inom de mindre 
orterna och på landsbygden. 

För kommundel Centrum redovisas ett antal 
utredningsområden för möjlig bebyggelse. Områdenas 
lämplighet för föreslagen funktion bör dock prövas genom en 
fördjupning av översiktsplanen innan arbete med detaljplan 
kan påbörjas. 

Inom kommunen finns ett antal fritidsbyar där en övergång 
till permanentboende pågår. I kommundel centrum 
omvandlas ca 7 fritidshus per år till permanentbostad och i 
kommundel söder ca 13 fritidshus. Nya verksamhetsområden 
planeras i Sjöbo (Södra Åsums företagspark) och i Blentarp. 

Utbyggnaden av Simrishamnsbanan är en viktig fråga för 
Sjöbo kommun. Kommunens uppfattning är att järnvägen, 
i avvaktan på att alternativa sträckningar analyserats, skall 
följa den gamla järnvägssträckningen med stationen placerad 
i centrala Sjöbo. Reservat för den planerade utbyggnaden 
redovisas i översiktsplanen.

Översiktsplanen redovisar vidare hur kommunen avser att 
säkerställa viktiga bevarandeintressen, t ex inom natur- och 
kulturmiljön.

PLANENS KONSEKVENSER
Utbyggnaden av bättre kommunikationer såsom 
Simrishamnsbanan och bevarandet av kommunens stora 
rekreation- och naturvärden är viktiga för Sjöbo och får 
konsekvenser för hela regionen. 

Förbättrade kommunikationer får bl a sociala konsekvenser 
då möjligheter till en bättre arbetspendling påverkar 
sysselsättningsbalansen mellan män och kvinnor till att 
bli jämställd. Befolkningsprognosen för perioden visar en 
åldrande befolkning med en låg ökning av antalet barn i 
kommunen. Genom tillgång på mark och lokaler i goda 
kommunikationslägen skapas möjligheter för en positiv 
utveckling av näringslivet vilket ger fördelaktiga ekonomiska 
konsekvenser. 

MILJÖBEDÖMNING AV PLANEN
Översiktsplanens konsekvenser för miljön ska kunna 
utläsas ur planen. Sedan 2004 finns i miljöbalken 
krav på miljöbedömning, vilka omfattar bland annat 
översiktsplaner. Detta innebär att frågor som kan innebära 
risk för betydande miljöpåverkan redovisas i en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För Sjöbo översiktsplan 
redovisas MKB:n som en separat bilaga. Huvuddragen 
sammanfattas dock i kap 13.  

De viktigaste miljöfrågorna har bedömts vara över-
siktsplanens konsekvenser för kommunens stora natur-, 
kulturmiljö- och friluftsvärden. En annan viktig fråga 
har bedömts vara grundvattenkvaliteten. Sjöbo kommun 
har stora grundvattentillgångar, som är sårbara vad gäller 
risken för att förorenande ämnen ska kunna infiltrera till 
grundvattnet. Översiktsplanens konsekvenser vad gäller 
trafikalstring och energiförbrukning med medföljande 
luftföroreningar beskrivs, liksom tänkbara risker vad gäller 
hälsa och säkerhet. MKB:n går inte ner på detaljer vad 
gäller miljöpåverkan. Dessa får belysas vid den fortsatta 
planläggningen. 

MKB:n visar att översiktsplanen till största del beaktar de 
nationella miljömålen och folkhälsomålen. Kommunens 
relativt glesa bebyggelsestruktur och därmed bristande 
kollektivtrafikförsörjning leder till att en befolkningstillväxt 
leder till ökande biltrafik och ökande luftföroreningar. 
Kommunen arbetar dock för att en tågförbindelse 
mellan Malmö-Sjöbo-Simrishamn ska komma till stånd. 
Realiserandet av den s.k. Simrishamnsbanan kommer dock 
att innebära att visst intrång i värdefulla naturområden 
behöver göras. Konsekvenserna av detta kommer att 
ingående studeras i den planering som föregår ett beslut om 
utbyggnad av Simrishamnsbanan.

En annan viktig miljöfråga för kommunen framöver kommer 
att vara sårbarheten av de stora grundvattentillgångarna 
i kommunen. Översiktsplanen föreslår en del 
utbyggnadsområden som kan stå i konflikt med intresset att 
bevara en god grundvattenkvalitet. Kommunen arbetar för 
närvarande med att ta fram en vattenförsörjningsplan i vilken 
behovet av skydd kommer att belysas. Grundvattenfrågan blir 
en viktig aspekt att belysa i den fortsatta planläggningen. 
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1. VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? 

1. VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?

1.1 PLAN- OCH REGELSYSTEMET

Varje kommun skall enligt Plan och Bygglagen (PBL) ha en 
aktuell översiktsplan (ÖP), som omfattar hela kommunen. 
Fördjupningar av översiktsplanen kan göras för delområden, 
t  ex tätorter. Tematiska tillägg kan även ske för speciella 
sakfrågor, t ex vindkraft. Inom de ramar som anges i PBL 
formar varje kommun sin egen översiktsplan utifrån sina 
egna förutsättningar. 

Översiktsplanen, ett viktigt visions- strategi- 
och måldokument
Översiktsplanen ska ange visionen för kommunens framtida 
utveckling och de strategier som valts för att uppnå de 
fastlagda målen.

Översiktsplanens ska ha ett långsiktigt 
tidsperspektiv
Kommunen bör ange vilket tidsperspektiv som planen skall 
ha. Normalt redovisas utvecklingen i ett kort och ett långt 
tidsperspektiv (t ex 10 och 20 år).

Översiktsplanen ska redovisa ett samlat 
beslutsunderlag
Översiktsplanen skall redovisa allmänna intressen och 
kommunens miljösituation som underlag för planens förslag 
till förändringar.

Översiktsplanen ska väga allmänna intressen
Allmänna intressen enligt Miljöbalken (MB) och PBL skall 
vägas mot varandra och om de står i konflikt med varandra 
skall planen ange vilket intresse som enligt kommunen skall 
prioriteras. Översiktsplanen behandlar inte avvägningen 
mellan allmänna och enskilda intressen.

Översiktsplanen ska redovisa grunddragen i 
mark- och vattenanvändningen
Planen skall gälla under lång tid och bör därför inte vara 
för detaljerad. Översiktsplanen skall ge en bra överblick av 
planerade förändringar och ha ett tydligt fokus på att redovisa 
de övergripande strukturfrågorna för kommunen som helhet. 
Mer detaljerade redovisningar, för t ex tätorternas planering, 
tas upp i senare fördjupningar av översiktsplanen eller i 
särskilda utredningar.

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut 
om användning av mark
Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar hur 
kommunen ser på mark- och vattenanvändningen inom 
kommunens olika delar.

Översiktsplanen skall redovisa kommunens 
ställningstagande till riksintressen och 
miljökvalitetsnormer 
Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser att 
tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer enligt 
MB. Statens uppfattning redovisas i Länsstyrelsens 
granskningsyttrande över den utställda översiktsplanen.

Planens innebörd och konsekvenser ska tydligt 
redovisas
En sammanfattande beskrivning av de konsekvenser ett 
genomförande av översiktsplanen medför, ska redovisas. 
Syftet med konsekvensbeskrivningen är att stärka 
översiktsplanens funktion som beslutsunderlag. Innebörden 
av olika förslag kan då lättare förstås och diskuteras tidigt 
under planprocessen.

Översiktsplanens miljökonsekvenser ska 
redovisas
Enligt MB skall alla översiktsplaner miljöbedömas. Då alla 
översiktsplaner antas medföra ”betydande miljöpåverkan” 
skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 
I MKB:n skall det valda förslaget jämföras med andra 
tänkbara alternativ och med ett noll-alternativ, dvs att den 
aktuella delen av förslaget inte genomförs. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så 
att en hållbar utveckling främjas.

Figur 1.1 Plan- och tillståndsprocess enligt PBL.

I detta kapitel förklaras vad en översiktsplan är 
och vilka lagregler som styr utformningen och 
planprocessen.



Figur 1.2 Planprocessen enligt PBL. 

4 år 4 år 

- Arbetet med en översiktsplan är
 en ständigt pågående process

-  Aktualiteten ska omprövas 4:e år 

Planprogram
 (ej lagstadgad)

Samrådshandling

Utställningshandling

Antagandehandling

Ny översiktsplan 

- Dialog, mål och riktlinjer 
- Utredningsskede
- Förslagsskede
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- Länstyrelsens gransknings-  
   yttrande fogas till ÖP
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1. VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? 

Översiktsplanens status
Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen 
upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt 
prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när 
kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut 
som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. Den 
är inte juridiskt bindande. När planerade utbyggnader har 
stöd i översiktsplanen förenklas detaljplanearbetet genom 
att detaljplanen inte måste föregås av ett programskede.  
Översiktsplanens vägledande roll för annan planering m m 
illustreras i figur 1.1.

Planprocessen
När förslag till översiktsplan eller en ändring av planen 
ska upprättas, ska kommunen samråda och föra dialog 
med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner 
som berörs av förslaget. Myndigheter, sammanslutningar 
och enskilda medborgare som har ett väsentligt intresse av 
förslaget ska beredas tillfälle till samråd. 

Staten ska (genom länsstyrelsen) bevaka riksintressen, 
mellankommunala intressen samt kraven på hälsa och 
säkerhet. Länsstyrelsens granskningsyttrande skall fogas till 
planen inför antagandet. De olika stegen i planprocessen är 
reglerade i PBL, se figur 1.2.

Antagande av översiktsplanen
Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och fortsätter 
att gälla tills en ny översiktsplan antas. Översiktsplanen skall 
hållas aktuell och omarbetas i takt med att förutsättningarna 
inom kommunen förändras. Kommunfullmäktige skall 
minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till 
översiktsplanens aktualitet. Se figur 1.3.

Figur 1.3 Översiktsplaneringens aktualitet prövas vart 4:e år. 

1.2 PÅGÅENDE ÖVERSYN AV PLAN-
OCH BYGGLAGEN 

Villkoren för den fysiska planeringen och byggandet har 
förändrats under senare år. För att möta dessa förändringar 
tillsattes en parlamentarisk kommitté 2002 med uppdrag 
att se över PBL. Kommittén överlämnade sitt förslag 
2005 (SOU 2005:77). Under våren 2007 lade regeringen 
fram propositionen ”Ett första steg mot en enklare 
plan- och bygglag” som i stora drag följde kommitténs 
rekommendationer. Propositionen antogs av riksdagen i 
december 2007 och började gälla fr o m den 1 januari 2008. 
En slutgiltig ny plan- och bygglag planeras att vara färdig 
2010. 

Ändringar fr o m januari 2008 gällande 
översiktsplanering kan sammanfattas i 
följande punkter:
       • En översiktsplan ska lättare kunna ändras med   
               tillägg eller fördjupning av översiktsplanen.   
 En fördjupning av översiktsplanen kan avgränsas  
 geografiskt eller tematiskt. Exempel på   
 tematiska intressen är t ex utbyggnad av vindkraft,  
 lokalisering av kommunikationsleder  och tekniska  
 försörjningssytem, kulturmiljöprogram m m.  

       • Ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens ska  
 främjas vid planläggning.

       • Klimatförändringar ska beaktas i planprocessen.
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2. SJÖBO KOMMUN 

2.1 SJÖBO IDAG

Fakta om Sjöbo kommun 
Sjöbo kommun ligger mitt i södra Skåne i ett omväxlande 
och vackert landskap. I kommunen bor ca 18000 invånare.

Kommunen indelas i fyra kommundelar med tillhörande fyra 
serviceorter. Sjöbo är kommuncentrum och Vollsjö, Lövestad 
och Blentarp är serviceorter inom den norra, östra respektive 
södra kommundelen, se figur 2.2. Kommunen omfattar 
totalt åtta tätorter och mindre samhällen. Till dessa orter är 
kommersiell och offentlig service samt verksamheter knutna. 
Läs mer om befolkningsutvecklingen och kommunens 
serviceorter i kap. 4; Kommunens framtida utveckling. 

Kommunen gränsar till Lund, Eslöv, Hörby, Tomelilla, 
Ystad och Skurup kommuner, se figur 2.3. Ett antal frågor 
av regional och mellankommunal betydelse ska lösas i 
samverkan med grannkommunerna.

Genom kommunen går riksväg 11 och 13 som är viktiga 
förbindelser till Malmö, Lund, Simrishamn, Ystad och norra 
Skåne. Med bil når du Malmö Airport (tidigare Sturups 
flygplats), Malmö/Lund och Ystad på en halvtimme. 
Busstrafiken präglas av Skåneexpresslinjerna Simrishamn-
Sjöbo-Lund, Ystad-Sjöbo-Lund samt Sjöbo-Malmö. Läs 
mer om kommunikationer i kapitel 6; Allmänna intressen 
samt om samarbetet med grannkommunerna i kap. 9; 
Mellankommunala frågor. 

Figur 2.2 Kommundelar i Sjöbo med serviceorter.

Figur 2.1 Slott och mindre byar i Sjöbo kommun.

Figur 2.3 Grannkommuner till Sjöbo.

I detta kapitel ges en kort beskrivning av Sjöbo 
kommun, dess geografi, historia, natur och 
andra allmänna förhållanden.  

YTA
495 km2 landareal

INVÅNARE 2007
Kommun: 18015 inv. 
Centrum: 7980 inv. 
Norr: 3385 inv.
Öster: 3106 inv.
Söder: 3544 inv.

BEFOLKNINGSTÄTHET
36 invånare/km2 
landareal

ARBETSTILLFÄLLEN
6026 st

FLYTTNINGSNETTO
Inflyttning + 1321
Utflyttning - 1026 
Nettoinflyttning +295 st

PENDLING
Inpendling: 1736 st 
Utpendling: 3863 st
Nettopendling:-2127 st 
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2.2 KOMMUNENS SÄRDRAG OCH      
       IDENTITET

Kulturvärden och marknader
Namnet Sjöbo härrör troligtvis från ”bebyggelse kring 
sjö”. Sjöbo kommun sammanfaller till stor del med det 
mytomspunna Färs härad och är mest känd från Fritiof 
Nilsson Piraten böcker.  

Sjöbo är känt för gästgiverierna i Östarp och Sjöbo liksom 
för den årligen återkommande Sjöbo marknad som lockar 
runt 150 000 besökare från hela landet. 

Ett varierat landskap
Sjöbo kommun är rikt på fina natur- och kulturmiljöer. 
Landskapet består av jordbruksbygd, bokskogar och sjöar.  
Ett omväxlande naturlandskap sträcker sig från Romeleåsen 
i sydväst till de böljande jordbruksslätterna i nordöst. Kring 
sjöarna i söder varieras öppna marker med strövvänliga bok- 
och ekskogar.

Stora naturvärden – ett rikt djurliv
Djurlivet i kommunen är omfattande. Här finns djur som 
är typiska för det skånska landskapet, såsom kronhjort 
och stork, men även mer sällsynta arter som lövgroda och 
kungsörn.

Stationssamhällen
Flera av kommunens orter växte fram kring förra sekelskiftet  
i samband med järnvägsepoken, bl a den av Fritiof Nilsson 
Piraten omskrivna Vollsjö. Andra stationssamhällen är Sjöbo, 
Lövestad, Äsperöd, Bjärsjölagård och Klasaröd. 

Slottslandskapet kring sjöarna
Sjöarna i slottslandskapet runt Snogeholm och Sövdeborg är 
av sällsynt natur och attraktiva rekreationsområden.

Stora möjligheter till rekreation och friluftsliv
Närheten till naturen ger möjlighet till avkoppling och 
fritidsaktiviteter såsom golf, fiske, jakt, kanotpaddling, bad, 
segling, ridning eller camping och grillning. I kommunen 
finns ett flertal sjöar och vattendrag som är populära platser 
för fritidsfiske.

Levande landsbygd - Agrart näringsliv
Kor, hästar, får och gäss är vanliga inslag i det levande 
jordbrukslandskapet. På landsbygden utvecklas komplement 
till jordbruket, såsom djuruppfödning och företag med 
anknytning till hästbranschen. 

Stora vattentillgångar
Kommunens största sjö, Vombsjön, fungerar som 
vattenreservoar och ger många skåningar friskt och rent 
vatten.

Storken är en karaktärsfågel som blivit vanlig i Sjöbo.

Sjöbo marknad drar årligen till sig många besökare.

I kommunen finns det goda möjligheter att spela golf.
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Från Sjöbo pendlar cirka 3 900 personer ut och 1 750 pendlar 
in. Den största utpendlingen sker till Malmö och Lund. Den 
största inpendlingen sker från Ystad, Tomelilla och Lund, se 
figur 2.5 och 2.6. 

Rekreation - Turism
Sjöboområdets natur- och kulturvärden är av regionalt 
intresse och är i allt högre grad intressant som turistmål. Av 
de regionala kärnområden, där natur- kultur och friluftslivs 
intressen samverkar, ligger ett flertal inom Sjöbo kommun 
(Region Skåne 2002).

I Sjöbo kommun finns flera besöksmål för turister t ex: 

Sjö- och godslandskapet mellan Sövde och Krageholm • 
som har natur- och kulturmiljövärden  av stor betydelse 
för friluftslivet i angränsande kommuner.

Fyledalen, med mycket stora natur- och kultur-• 
miljövärden samt tilltalande landskapsbild.

Öved - Sjöboområdet, med stora natur- och kulturvärden • 
av betydelse för friluftslivet.

Kulturens Östarp och Sjöbo marknad.• 

Skåne är ett av landets attraktivaste turistlän och Sjöbo kan i 
framtiden bli allt intressantare som turistmål.

Figur 2.4 Sjöbo kommun i Skåne.

2.3 SJÖBO I REGIONEN

Regionalt utvecklingsprogram
I RUP, regionalt utvecklingsprogram för Skåne har 
Region Skåne formulerat en utvecklingsstrategi för 
Skåne. Intentionerna i programmet stämmer väl överens 
med målen och strategierna för utvecklingen av Sjöbo 
kommun.  För Sjöbo kommun är kommunikationerna till 
kommunen av särskilt stor vikt, främst via väg 11, väg 13 
och Simrishamnsbanan. Med en ökad tillgänglighet till 
kommunen gynnas bl a kommunens näringsliv. 

Befolkningstillväxten
Befolkningstillväxten har under lång tid varit 
koncentrerad till de större städerna och i södra Skåne till 
Malmö-Lundregion. Prisutvecklingen och förbättrade 
pendlingsmöjligheter har bidragit till att flera skånska 
kommuner upplevt en vändning i flyttmönstret de senaste 
åren. Sjöbo har under perioden 1997-2006 haft en 
befolkningstillväxt med ca 1200 personer. Även utbyggnaden 
av Öresundsbron och inflyttningen av danskar har varit 
positivt för befolkningsutvecklingen i Sjöbo.

Pendlingsmönster
Sydskåne utgör en gemensam bostads- och arbetsmarknad 
med stor pendling över kommungränserna. I Sjöbo arbetar  
51 % av de förvärvsarbetande i den egna kommunen medan 
49 % pendlar ut till arbete i andra kommuner (2007).  
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Figur 2.5 Inpendling till Sjöbo kommun. Figur 2.6 Utpendling från Sjöbo kommun. 

Figur 2.7 Restider för den planerade utbyggnaden av Simrishamnsbanan. 

Vattenförsörjning
Inom Sjöbo finns vattentillgångar av regional betydelse. 
Större delen av Malmö liksom orterna Harlösa, Veberöd, 
Dalby, Bara, Burlöv och Staffanstorp försörjs med 
dricksvatten från Vombsjön (Vombverket). 

Regionala frågor
Frågor som förutsätter regionala och mellankommunala 
lösningar är bland andra trafik- och kollektivtrafikplan-
eringen, miljö och säkerhet, ledningsstråk, vattenförsörjning, 
avfallshantering och utveckling av nya rekreationsområden. 
Genom Region Skåne sker en ökad regional samverkan i 
syfte att samordna övergripande strukturfrågor inom länet.

Kommunikationer
Kommunikationerna mot Malmö-Lundregionen har stor 
betydelse bl a för arbetspendlingen. Resvaneundersökningar 
visar att få människor är beredda att pendla längre tid än 45 
minuter enkel väg, vilket därför kan vara ett mått på hur stor 
en arbetsmarknadsregion är. Idag kan man åka med buss 
mellan Sjöbo och Malmö på ca 50 minuter och med bil på 
ca 45 minuter. Från de norra och östra kommundelarna blir 
restiden väsentligt längre. Det finns därför ett stort behov av 
att förbättra kommunikationerna med Malmö-Lundregionen 
där de flesta arbetsplatserna finns. Den planerade 
utbyggnaden av Simrishamnsbanan liksom planerad 
standardhöjning av väg 11 och väg 13 är därför åtgärder av 
stor betydelse för Sjöbo.
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2.4 KORT HISTORIK

Landskapet och bebyggelsen inom Sjöboområdet har 
under årtusenden förändrats genom olika skeenden. För att 
underlätta förståelsen av dagens landskap och bebyggelse 
redovisas en kort bakgrundsbeskrivning av kommunen.

Geologi
Skåne är beläget i gränsområdet mellan den baltiska 
urbergsskölden, som består av äldre gnejser och graniter, 
och den Mellaneuropeiska yngre sedimentära berggrunden. 
Diagonalt genom Skåne, i nordvästlig riktning, löper en 
bred sprick- och förkastningszon, den s k Tornquistzonen, 
där berggrundsrörelserna varit kraftiga och där rörelsens 
riktning tydligt markerats i de skånska åsarna, Hallandsås, 
Romeleåsen m fl.

Urberget är 1500 till 2000 miljoner år gammalt och utgör 
den ytliga berggrunden inom stora delar av nordöstra Skåne. 
Förskjutningar mellan de olika berggrundsblocken innebar att 
horstar som Romeleåsen bildades längs sprickzonerna. 

Under den senaste istiden, vilken i Skåne slutade för  
14 000-16 000 år sedan, påverkades Skåne under olika 
skeden av flera isrörelser, en tidig från nordost och flera 
senare från sydost och sydväst. Den nordostliga isen förde 
med sig stora mängder näringsfattigt och storblockigt 
urbergsmaterial (urbergsmorän). 

Sydöst om Sjöbo börjar Fyledalen. Dalen har en intressant 
och säregen geologi med flera ovanliga mineral. Sitt 
nuvarande utseende fick dalen då landisen drog sig tillbaka 
och stora vattenmassor forsade fram upp mot Vombsjön. De 
lerrika sedimenten i Fyledalen är mycket näringsrika medan 
slättlandskapet kring Vomb är mer sandigt och näringsfattigt.

Topografi och jordarter
I sydväst höjder sig Romeleåsens nordöstra sida, där 
terrängen är kraftigt kuperad och där jordartsinnehållet 
domineras av en relativt mager skiffer/urbergsmorän. I 
nordost gränsar Linderödsåsens sydvästsluttning med 
terrängformer och jordarter av liknande karaktär. Mellan 
dessa båda höglänta områden ligger Vombsänkan, ett flackt 
slättlandskap med magra, sandiga jordar. I söder övergår 
slätten i ett östligt parti av det sydskånska backlandskapet, 
som här får sin prägel av de större sjöarna, Sövdesjön, 
Snogeholmssjön och Ellestadssjön. Dominerande jordart är 
här den s k Nordostmoränen med växlande lerhalt. 

Det forntida kulturlandskapet
För ca 12 000 år sedan var Mellansverige till stora delar täckt 
av inlandsisen. Växter, djur och människor följde långsamt 
isen mot norr. De äldsta boplatslämningarna i Skåne är 
14 000 år gamla och har hittats i norra Skåne. De äldsta 
boplatslämningarna i Sjöbo är cirka 7000 år gamla. För 6000 
år sedan blev boskapsskötsel och jordbruk de viktigaste 
näringarna och skåningarna blev bofasta. De bosatte sig i 
första hand längs kusterna och vid vattendragen. Från äldre 
stenåldern (cirka 10 000 – 4200 f Kr) härrör flera fynd från 
Vombsjöområdet. Från den yngre stenåldern (4200 – 1800 f 
Kr) har man funnit lämningar från den äldsta bondekulturens 
röjnings- och svedjebruk i det tidigare urskogslika 
landskapet. Från den följande bronsåldersperioden (cirka 
1800 – 400 f Kr) och den senare järnåldern (cirka 400 f Kr – 
1050 e Kr) finns endast enstaka fynd inom kommunen vilket 
tyder på att området varit extensivt utnyttjat som betesmark 
medan odlingsmarkerna funnit närmare kusten. Under 
järnålderns slutskede påbörjades ett mer intensivt utnyttjande 
av marken vilket bl a har påvisats under utgrävningar vid 
Ilstorps kyrka.

Figur 2.8 Landskapstyper i Sjöbo kommun. 
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Häradsindelningen
Vid slutet av 1600-talet genomfördes häradsindelningen och 
huvuddelen av kommunen blev beläget inom Färs härad som 
även tidigare varit ett samlingsnamn för bygden. Blentarp 
och Everlöv kom att tillhöra Torna härad. Beritzholms borg 
med anor från vikingatiden blev under senmedeltiden ett 
kungligt fäste och ett administrativt centrum för Färs härad.

Godsens utbyggnad
Vid medeltidens slut framstod Beritzholms fäste som 
otidsenligt, och på 1520-talet nedlades borgen. Beritzholms 
ladugård, dvs föregångaren till Bjärsjölagård, levde 
emellertid kvar som kunglig avelsgård. Genom den 
reformations som genomfördes 1536 kom kyrkans 
markegendomar att tillhöra staten. Sedermera förlänades 
delar av detta till adeln och ett flertal stora lantegendomar 
växte upp. Vid slutet av 1600-talet fanns följande adelsgods 
inom Sjöbo kommun: Ågerup, Simontorp, Sövdeborg, 
Snogeholm, Övedskloster, Svansjö, Tullesbo, Vanstadtorp, 
Åsum, Lövestad och Vollsjö.

Vägnätets utbyggnad
Flertalet av de Skånska städerna längs kusten grundades 
under 1200-1500-talet. Vattenvägarna var ännu de viktigaste 
transportvägarna men ett vitt förgrenat vägnät av byvägar, 
häradsvägar, kyrkvägar och övriga vägar nödvändiga för 
handeln och kontakten med hamnarna och kustområdet, 
växte fram under denna tid. Efter freden i Roskilde 1658, 
blev Skåne svenskt, vilket innebar förändringar av vägnätet 
genom politiska beslut. Bra exempel på detta är 1600-talets 
landsvägar och 1700-talets gästgiveriförordning. I korsningen 
mellan vägarna Simrishamn - Malmö och Hörby-Ystad 
anlades Sjöbo gästgivargård. Broar anlades över vattendragen 
vid bl a Södra Åsum, Öved och Lövestad.

Skiftesreformer, agrar expansion, betesmark 
och våtmarker övergår till odlingsmark
Vid 1600-talets mitt fanns cirka 700 gårdar inom kommunen. 
1800-talets skiftesreformer medförde stora förändringar 
för såväl bebyggelsen som landskapet. Flera av gårdarna 
fick flytta ut från bykärnan till större och sammanhängande 
odlingsmarker. På de utflyttade gårdarnas tomter uppfördes 
istället gatuhus för hantverkare och arbetare på de större 
gårdarna. Av de 50 byar som fanns i början av 1800-talet 
fanns endast 19 byar kvar kring 1860. 

Det förut betydligt sankare landskapet, dominerat av 
betesmarker och lövskogar, förvandlades genom utdikning, 
skogsröjning, stenbrytning och upplöjning till ett mer 
utpräglat jordbrukslandskap. Det var vid den tiden som 
flertalet av de stengärdesgårdar, röjningsrösen och rätvinkliga 
vägsystem som vi ser idag kom till.

Häradsindelningen med Färs Härad.

Övedskloster.

Viktiga vägar i Skåne under vikingatiden.
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Sjöbo som tingsställe, agrart handelscentrum 
och plats för kreatursmarknad
När Sjöbo gästgifveri anlades på 1720-talet blev 
Sjöbo samtidigt tingsställe för Färs härad. Det goda 
kommunikationsläget innebar att området kring gästgiveriet 
snabbt blev centrum för handel och hantverk. Olika 
hantverkare, handelsmän och diversearbetare drogs 
till Sjöbo och samhället började växa. Den välkända 
kreatursmarknaden kom igång på allvar kring mitten av 
1800-talet, vilket bidrog till att stärka Sjöbos roll som agrart 
centrum för den omgivande landsbygden.

Järnvägsutbyggnaden, industrialisering och 
tätortsutveckling
Anläggandet av järnvägar markerar inledningen till den 
industriella perioden i Sjöbo kommunområde, som kom att 
beröras av flera järnvägslinjer. Linjen Ystad-Eslöv, som stod 
klar 1866, hade stationer i Bjärsjölagård, Vollsjö, Lövestad 
och Äsperöd och från 1914 även i Klasaröd. År 1893 
öppnade linjen Malmö-Simrishamn med stationer i Sjöbo, 
Sövdeborg och Eriksdal, år 1906 öppnade linjen Kävlinge-
Sjöbo med station Öved och år 1910 öppnade linjen Dalby-
Bjärsjölagård med station i Skartofta. I anslutning till dessa 
stationer uppstod nya samhällsbildningar, som baserades 
på industriell verksamhet, servicenäringar för framförallt 
jordbrukets behov, handel och hantverk. Sin yttre prägel fick 
dessa stationssamhällen genom ny bebyggelse i tegel. Som 
exempel på tätortsutveckling kring sekelskiftet kan nämnas 
Sjöbo. År 1898, när Sjöbo fick status som municipalsamhälle, 
fanns det drygt 900 invånare i orten. I det nya seklets början 
fanns här bl a hotell, banker, närmare 30 handlare och ännu 
fler hantverkare. Stationssamhällen med industri av viss 
betydelse fanns det även i Vollsjö, Lövestad och Äsperöd. 

Sjöbo Gästis.

Figur 2.9 Järnvägens utbredning i Skåne kring förra sekelskiftet.

Stationshuset i Bjärsjölagård.
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Fritidshusbebyggelse i Sjöbo kommun. 

Efterkrigstiden, med stagnation, 
kommunsammanslagning och omfattande 
småhusutbyggnad
Redan strax efter sekelskiftet 1900 stagnerade expansionen 
i folkmängd och bebyggelse. Mekaniseringen av jord- 
och skogsbruket bidrog till att utveckla den helåkersbygd 
som numera utbreder sig på områdets bästa odlingsjordar. 
De större sammanslagna enheterna har ökat i antal men 
fortfarande är småbruken med inriktning på djurhållning 
många. Skog har planterats på delar av odlingsmarken och 
många gårdar har fått nya funktioner som fritidshus. 

Landsbygdens avfolkning innebar för kommunområdet 
som helhet en fortskridande folkminskning. Många äldre 
industrier försvann, såsom tegelbruk, mejerier m m. Sjöbo 
blev köping 1952 vilket innebar att man fick begränsade 
stadsprivilegier. 

Landskommunerna Blentarp, Sjöbo, Vollsjö, Östra Färs och 
del av Bjärsjölagård blev genom kommunsammanslagningen 
1974, Sjöbo kommun. Alla järnvägslinjer var nedlagda i 
slutet av 70-talet. Vägnätet har därefter byggts ut för att möta 
bilsamhällets krav. 

Fritidsbyar
De s.k fritidsbyarna med fritidshusbebyggelse växte fram 
under 70-talet i kommunen. Sjöbobygden och trakten kring 
sjöarna i söder blev ett naturskönt alternativ för semestrande 
stadsbor från västra Skåne.

Idag finns det ca 10 fritidsbyar i kommunen varav Sjöbo 
och Svansjö, Sövde, Karup och Hemmestorps sommarbyar 
är de största. Stora delar av fritidshusbebyggelsen har under 
de senaste åren omvandlats till permanentboende vilket 
kommunen ställer sig positiv till. Läs mer i vilket omfattning 
omvandlingen av fritidshusbebyggelse till permanentbostäder 
pågår för respektive kommundel i kapitel 4; Kommunens 
framtida utveckling.

Villabebyggelse under 70- och 80-talet
Under 70- och 80-talet skedde en omfattande småhus- 
och villautbyggnad. Utbyggnaden skedde främst inom 
Grimstoftaområdet i den östra delen av centralorten.

 

Villautbyggnaden ökade under 70- och 80-talet i kommunen. 
Bilden visar bostäder i Grimstofta-området.
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3. VISIONER, MÅL OCH STRATEGI

3.1 VISIONER, MÅL OCH STRATEGI

Vision
En av översiktsplanens uppgifter är att skapa en gemensam 
framtidsbild, en vision, av hur kommunen skall utvecklas 
under planeringsperioden. Visionen skall ge en trovärdig 
framtidsbild av en önskad utveckling av kommunen. 

Mål
För ett antal viktiga sektorer anges mer konkreta mål som 
skall gälla för att uppfylla visionen.

Strategi
För de olika sektorerna anges vilka riktlinjer och strategier 
som kommunen vill ska gälla för att uppnå de fastlagda 

Figur 3.1 Visioner, mål och strategi.

I detta kapitlet redovisas de politiska målen för 
kommunens utveckling. 

 STYRKOR
     • Stora natur- och kulturvärden
     • Stora möjligheter till rekreation och  
 friluftsliv
     • Levande landsbygd
     • Ostörd miljö nära Malmö-Lund-  
 Köpenhamnsregion
     • God tillgång av mark för boende och  
 verksamheter

 SVAGHETER
     • Dåliga kommunikationer

 MÖJLIGHETER
     • Att skapa befolkningstillväxt genom  
 att kunna erbjuda intressanta och  
 varierade boendealternativ
     • Att genom utvecklad kommersiell och  
 offentlig service öka kommunens  
 attraktivitet för boende
     • Skapa gynnsamma förutsättningar för  
 det lokala näringslivet
     • Skapa bättre pendlingsmöjligheter  
 genom utbyggnad av    
 Simrishamnsbanan
     • Utveckla turism och besöksnäring
     • Bevara och utveckla värdefulla natur-  
 och kulturmiljöer

 HOT
     • Att dagens boendekvalitéer (natur- och  
 kulturvärden samt friluftsliv) försämras
     • Att nödvändiga satsningar för   
 kollektivtrafiken uteblir
     • Att befolkningstillväxten avtar och  
 kommunekonomin försämras
     • Höjda drivmedelspriser som fördyrar  
 arbetspendlingen

3.2 VISIONER FÖR SJÖBO 2020

Visionen för Sjöbo tar sin utgångspunkt i en 
nulägesbeskrivning som beskriver kommunens styrkor och 
svagheter och en framtidsanalys som beskriver möjligheter 
och hot för den framtida utvecklingen. Analysmetoden kallas 
för SWOT-analys. Kortfattat kan kommunens styrkor och 
svagheter beskrivas enligt följande;
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Vision för Sjöbo 2020

Kommunen har fått 2500 nya invånare, 
det lokala näringslivet växer i omfattning 
och Sjöbo är det attraktivaste boende- och 
etableringsalternativet i hjärtat av Skåne.

Sjöbo kommun har sedan 70-talet haft en befolkningstillväxt 
av cirka 110 personer/år. Kommunen befolkning uppgår 
nu till cirka 18 000 personer (2008). Sjöbo kommun 
tillhör relativt sett de kommuner i riket med högst 
befolkningstillväxt. Av Skånes 33 kommuner är Sjöbo en 
av de 15 kommuner som har haft störst befolkningstillväxt 
under perioden 1995-2004. Detta är mycket positivt, då 
befolkningstillväxten bildar basen för utveckling, ekonomi 
och service. 

Strategi
• Översiktsplanen skall redovisa utbyggnadsområden   
  för bostäder till en omfattning som motsvarar den   
  planerade tillväxten.

• Kommunen skall utöka sin markreserv för att klara det    
  uppsatta målet för befolkningstillväxten. 

Mål 1. Att befolkningen ökar med minst 15 %
Kommunen ska planera för en befolkningstillväxt med minst 
15%  fram till 2020. Målsättningen innebär att kommunen 
växer med cirka 2500 personer fram till 2020.

3.3 MÅL OCH STRATEGI

Kommunfullmäktige har år 2000 antagit mål och visioner för 
kommunen i ett sjupunktsprogram fram till år 2010. Ett nytt 
måldokument håller f n på att utarbetas i kommunen vilket 
innebär att målsättningarna senare kan komma att revideras. 
Följande mål tas som utgångspunkt för att uppnå visionen för 
Sjöbo 2020: 

1. Att befolkningen ökar med minst 15 %

2. En ökad inflyttning till hela kommunen

3. Att kunna erbjuda ett attraktivt boende

(kunna erbjuda bra skolor och bra äldreboende)

4. Att bibehålla en levande landsbygd

5. Att infrastrukturen fortlöpande förbättras

6. En aktiv fritid i god miljö (kultur och turism)

7. Ett positivt näringsklimat

Omvärldspåverkan 
Under 1990-talet och framåt har kommunens beroende 
av faktorer i omvärlden ökat. Sjöbo är idag en del av den 
dynamiska Östersjöregionen och samspelar med grannarna 
i Skåne såväl som i Danmark, Polen och Tyskland. 
Nationella och regionala händelser och beslut påverkar starkt 
utvecklingen i kommunen.

Ett ökat befolkningstryck och en kraftig expansion inom 
Malmö-Lund-Köpenhamnsregionen med utbyggnaden 
av Öresundsförbindelsen, Citytunneln samt hamnarna i 
Trelleborg och Ystad är exempel på viktiga förändringar 
inom kommunens närområde som nu och i framtiden 
påverkar utvecklingsmöjligheterna för Sjöbo.

Kostnaderna för bilpendling är en fråga som har stor 
betydelse för tillväxten inom Sjöbo kommun.

Trenden idag är att människor i ökad utsträckning söker sig 
till storstadsregionerna och i Skåne råder ett stort tryck på 
kustkommunerna inom Öresundsregionen. Många vill bo vid 
havet, men relativt få kommer att ha råd att bosätta sig där. 
Trängslen ökar inom de tätbefolkade delarna av regionerna 
och trafiken leder till ökade miljöproblem. Många söker 
därför alternativa livsmiljöer. 

Sjöbo skall ta till vara på och utveckla sina egna kvalitéer 
som t ex;

 •  attraktiva natur- och kulturvärden,

 •  en levande landsbygd,

 •  läget i hjärtat av Skåne och

 •  den nära kopplingen till Malmö-Lund och         
     Köpenhamnsregionen.
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Sjöbo är en arealmässigt stor kommun med många 
mindre orter. Förutsättningarna för boende, arbete och 
service varierar starkt beroende på orternas läge och 
kommunikationsmöjligheter. Kommunens målsättning 
sedan länge är att koncentrera nybebyggelsen utanför 
kommuncentrum till de utpekade serviceorterna Blentarp, 
Vollsjö och Lövestad, se kap. 4. Men även de mindre byarna 
ska ha utrymme till kompletterande bebyggelse. 

Målet, ”Att kunna erbjuda ett attraktivt boende” har en stark 
koppling till målet om ”Att bibehålla en levande landsbygd”. 
Lantbruksnäringar som spannmålsodling, mjölkproduktion 
och djuruppfödning, har stor betydelse i Sjöbo. På senare tid 
har även näringar med anknytningen till hästsport ökat, t ex 
med inriktning mot trav- och galoppsport. 

Den planerade bostadsutbyggnaden ska ske i attraktiva 
lägen. Närheten till naturen och kommunens kulturmiljöer 
är boendekvalitéer som uppskattas av många. Längtan efter 
lantliv med hästar och djur samt att själv kunna odla, gör att 
många lämnar storstadsmiljön. De som lämnar storstaden 
kan uppskatta lugnet och ostördheten, ren luft och rent 
vatten som viktiga boendekvalitéer. Även tillgången på bra 
skolor, god service och möjligheterna till en aktiv fritid är 
viktiga boendekvalitéer som efterfrågas. Trygghets- och 
tillgänglighetsfrågor är för många prioriterade frågor vid 
valet av boendemiljö.

Behoven och önskemålen varierar starkt bland 
bostadssökande. Många barnfamiljer söker tomt för att 
kunna uppföra den första egna villan medan andra gärna bor 
i områden med gruppbyggda hus. Många äldre vill lämna 
villan och flytta till en mindre lägenhet centralt i samhället. 
För yngre personer och enpersonshushåll kan önskemålen 
vara något helt annat. 

Strategi
• Kommunen ska ta vara på och utveckla områden   
  där det finns särskilt goda förutsättningar att skapa   
  en attraktiv boendemiljö.

• Kommunen verkar för goda kommunikationer i   
  tätorten och i serviceorterna. 

• Kommunen ska genom omsorgsfull planering   
  skapa goda förutsättningar för en bra boendemiljö.

Strategi 
• Tidigare strategi, med styrning av bebyggelsen till   
  utpekade serviceorter, skall i huvudsak gälla som   
  utgångspunkt för den framtida planeringen.

Mål 2. En ökad inflyttning till hela kommunen 
Kommunen ska skapa förutsättningar för en positiv 
utveckling av boendemiljö, näringsliv och service inom hela 
kommunen. 

Mål 3. Att kunna erbjuda ett attraktivt boende 
(kunna erbjuda bra skolor och bra äldreboende)
Kommunen ska skapa förutsättningar för en positiv 
utveckling av boendemiljö, näringsliv och service inom hela 
kommunen. 

Ekonomin i boendet är också en viktig fråga som styr valet 
av bostad. Var kan jag som bostadssökande hitta det bästa 
boendet med hänsyn till den egna ekonomin?

Valet av boendemiljön berör i stor utsträckning resandet. 
Skall man kunna pendla till arbete utanför kommunen och 
vill man av ekonomiska skäl och/eller miljöskäl kunna åka 
kollektivt till arbetet? Behöver barnen skolskjuts eller kan de 
cykla till skolan? Hur långt är det till närhetsbutiken och var 
kan man storhandla? För de flesta påverkas vardagen i hög 
grad av resandet och tillgängligheten till olika tjänster.

Storkskolan i Blentarp.

Sjöbo busstation är idag en knutpunkt för busstrafiken inom 
kommunen.
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Mål 4 . Att bibehålla en levande landsbygd
Sjöbo ska erbjuda ett företagsvänligt klimat, en smidig 
kommunal förvaltning med god service och hög kvalitet, 
liksom attraktiva boendemiljöer, god infrastruktur och 
hög beredskap vad gäller mark och lokaler. 

Sjöbo kommun har 61 % av sin befolkning utanför Sjöbo 
tätort och därför är ett av de övergripande målen att ge goda 
förutsättningar till en levande landsbygd. 

Lokala mötesplatser, känslan av sammanhang och möjlighet 
att påverka, sociala nätverk och ”bygemenskap” är viktiga 
förutsättningar för levande landsbygd. Engagemanget för 
lokal utveckling är stort, de aktiva föreningarna är många och 
möjligheter finns att utveckla dialogen t.ex. med byalagsråd.

Inom kommunen finns ett 10-tal sommarbyar, där 
utvecklingen går mot permanentboende. Detta ställer 
nya krav på infrastruktur, VA-frågor och närmiljö, vilket 
är viktiga frågor att lösa för fortsatt utvecklingen i dessa 
områden.

Sjöbo kommun har goda förutsättningar för ett produktivt 
och lönsamt jordbruk. De hästrelaterade verksamheterna 
ökar och är av stor betydelse för kommunen. Hästnäringen 
omsätter redan idag stora belopp och det finns stora 
utvecklingsmöjligheter framöver. Sjöbo kommun bedömer 
det som angeläget att de hästrelaterade utvecklingsfrågorna 
och anordnande av ridleder prioriteras.

Det finns en stor kreativitet och kunskap inom t.ex. de 
service- och hantverksbranscher som är en förutsättning för 
utveckling av landsbygden i kommunen.

Det finns ett flertal lokala konstnärer, musiker, författare, 
hantverkare och kulturföreningar verksamma i Sjöbo 
kommun. Här finns en stor utvecklingsmöjlighet med 
flera lokala kulturinstitutioner, såsom Sjöbo konsthall, 
teaterbiografen Flora, Elfstands krukmakeri och ett antal 
muséer med olika inriktning, som alla erbjuder mötesplatser 
där konstarterna kan upplevas.

Många nya verksamheter, utanför traditionella jordbruks- och 
service/hantverkssektorn, etablerar sig också på landsbygden. 

Omvandling från det traditionella lantbruket till småskalig 
nischproduktion bör stimuleras och passar väl in i vår bygd 
med småskalighet och geografisk utspriddhet. Trenderna 
kring lokalt producerad mat och kring ekologiskt odlad mat 
erbjuder våra producenter goda möjlighet att utveckla sina 
verksamheter. De gårdsbutiker som etablerats stärker också 
besöksnäringen, liksom utbudet av restauranger som jobbar 
med lokala produkter. 

Inom Sjöbo kommun finns ett stort antal bevarandevärda 
miljöer med biologisk mångfald, sju naturreservat, sjutton 
Natura 2000-områden och ett stort Ramsar-område. 
Begreppen förtydligas i kap. 6; Allmänna intressen. 
Därutöver finns två åar med avrinningsområden som är 
klassade som nationellt särskilt värdefulla vattenområden, 
klass 1. 

Landskapet vid Öved i norra Sjöbo kommun.

En levande landsbygd är en viktig förutsättning för Sjöbo 
kommun. Bild från Östra Kärrstorp.

Strategi 
• Stödja bildandet av byalagsråd.

• Kommunen skall skapa förutsättningar för utökat   
  permanentboende i sommarbyarna.

• De hästrelaterade utvecklingsfrågorna och    
  anordnande av ridleder prioriteras. 

• Kommunen skall medverka till skapandet mötesplatser för      
  nya och befintliga landsbygdsföretagare. 

• Kommunen skall verka för att naturmiljöer och   
  kulturhistorisk bebyggelse bevaras, utvecklas och   
  görs tillgängliga för fler grupper. 

• Kommunen skall stödja satsningar     
  inom jordbrukssektorn på en ökad förädling i    
  befintliga verksamheter, stöd till produktion och förädling    
  av nya produkter samt stödja nya     
  miljöanpassade driftsformer. 

• Stimulera omvandling från det traditionella    
  lantbruket till småskalig nischproduktion.
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Mål 6. En aktiv fritid i god miljö (kultur och turism)
Sjöbo kommun skall leva upp till begreppet  
”Naturupplevelsernas land”.

I ett antal regerings- och riksdagsbeslut under senare år anges 
den trafikpolitiska inriktningen i Sverige. Intentionerna följs 
upp i utredningar på länsnivå, bl a ”Storstadsuppdraget” 
1995, ”RES-uppdraget” 1995 och RTI-plan för Skåne 
(Region Skåne) 2004. 

Ett återkommande tema i utredningar och beslut är strävan 
att öka andelen helt spårbunden kollektivtrafik och godstrafik 
på järnväg. I linje med detta förordas vad gäller bebyggelsen 
en ”pärlbandsstruktur”. Verksamheter och bostäder skall 
lokaliseras till stationssamhällen som förbinds med varandra i 
kommunikationskorridorer. I en sådan strukturbild för Skåne 
kan Sjöbo kommun komma att hamna i en ”trafikskugga”, 
något som lätt drabbar till ytan stora kommuner. I RTI-
planen för Skåne sägs: ”Koncentrationen längs stråk medför 
inomregionalt att det uppstår två parallella strukturer. Å ena 
sidan de större samhällena längs kommunikationslederna och 
å andra sidan småortslandsskapet utanför stråken, där även 
framöver de individuella transportmedlen kommer att ha stor 
betydelse. 

En av utmaningarna blir att knyta samman dessa strukturer. 
I Sjöbo kommun måste goda förutsättningar skapas 
för omstigning mellan olika trafikslag, men bilen och 
busstrafiken torde inom den närmaste framtiden förbli de 
dominerande transportslagen även om möjligheter tekniskt 
finns att dra tåg eller snabbspårväg till Sjöbo västerifrån. 
Dessa frågor behandlas vidare i kap. 6 och 10. Sjöbo 
kommun medverkade i den resvaneundersökning som 
genomfördes hösten/vintern 2007/2008.

Användningen av personbilar måste minskas genom att 
stimulera till att cykla, gå eller åka kollektivtrafik samt att 
samordna varutransporter. För att öka kollektivtrafikresandet 
görs förbättringar för busstrafiken genom byggande av 
bussgator, utökning av pendlarparkering m fl åtgärder. 
Kommunen arbetar också för etablering av konkurrenskraftig 
järnvägstrafik på Simrishamnsbanan.

Strategi 
• Understödja utbyggnaden av Simrishamnbanan   
  genom ökat bostadsbebyggande nära stationen i Sjöbo. 

• Kommunen har förskotterat utbyggnaden av väg 11 så   
  utbyggnad kunnat påbörjas 2008 istället för 2010 (enl   
  RTI-planen).

• Kommunen verkar för utbyggnad av väg 13, i första   
  hand vid Assmåsa.

• Kommunen verkar aktivt för att biltrafik som    
  använder sig av fossila bränslen minskas.

• Kommunen verkar för att busstrafiken ökar och att   
  järnvägstrafik upptages på Simrishamnsbanan.

Mål 5. Att infrastrukturen fortlöpande förbättras
Sjöbo kommun ska bl a fortlöpande förbättra  
infrastrukturen i syfte att bibehålla en levande landsbygd. 

Möjligheterna till en aktiv fritid är en viktig del av 
målsättningen att skapa en attraktiv boendemiljö. 
Naturpromenader och friluftsliv eller annan typ av motion 
är enligt genomförda undersökningar (SOM-undersökningen 
2006) några av de mest frekventa fritidssysselsättningarna i 
Skåne. Sjöbo hyser rekreationsområden av regionalt intresse 
och kan erbjuda en omväxlande och varierad natur. 

Sjöarna och åarna ger möjligheter till paddling och fiske. 
Ett rikt djurliv och viktiga rast- och häckningsplatser för 
fåglar drar många besökare till kommunen. Vintertid finns 
när vädret så tillåter, fina områden för skidåkning. Intresset 
för hästsport är på stark frammarsch inom kommunen. Inom 
de hästtätaste delarna av kommunen planeras utbyggnad av 
ridstigar och ridleder. 

En golfbana finns inom kommunen och flera nyetableringar 
har diskuterats. Löpslingor, vandringsleder och anläggningar 
för bollspel finns på flera ställen inom kommunen. 

Romeleåsen erbjuder fina naturupplevelser.

Sjöbo kommun verkar för bättre kommunikationer. 



2 5

3. VISIONER, MÅL OCH STRATEGI 

Ö V E R S I K T S P L A N  2 0 0 9 

Mål 7. Ett positivt näringslivsklimat
Sjöbo ska kunna erbjuda ett företagsvänligt klimat,  
en smidig kommunal förvaltning med god service och hög 
kvalitet, liksom attraktiva boendemiljöer, god infrastruktur 
och hög beredskap vad gäller mark och lokaler.

En näring av ökad betydelse för Sjöbo är besöksnäringen. 
Kommunen består av storslagen och unik natur i skiftande 
landskap. Här kan man vandra i lummig lövskog och förbi 
slott och servärdheter. Krogar och gårdsbutiker erbjuder 
fantastiska smakupplevelser. Årets största folkfest är Sjöbo 
marknad. 

I Sjöbo finns det sex olika fiskevatten. Det finns goda 
möjligheter att bada i våra sjöar eller utomhusbassänger. 
Sjöbo Golfbana är ett omtyckt turistmål för gästande 
golfspelare. Ridsporten är populär i Sjöbo kommun. Man 
kan gå på ridtävlingar eller följa med på en härlig ridtur på 
islandshästar.

Sjöbo kommun har också en väl bevarad kulturhistorisk 
bebyggelse, bevarade miljöer och traditioner inom lantbruk 
och hantverk. Här finns ett stort antal hantverkare och 
konsthantverkare, liksom aktiva hembygdsföreningar som 
driver ett antal hembygdsmuseer med olika inriktning. 

Därutöver finns också Kulturens Östarp och Hörjelgården, 
där äldre odlingsmetoder från 1700-1800-talen bevaras och 
visas. Även kommunens slottsmiljöer erbjuder välbevarade 
kulturhistoriska miljöer och rikt växt- och djurliv. 

I Sjöbo kommun kan man bo i allt från slott och gästgifveri 
till enkelt boende i privatrum. Man kan campa mitt ute i 
naturen, men ändå nära centrum och det finns flera Bed & 
Breakfast utspridda över hela kommunen.

Strategi
• Utveckla kommunens goda förutsättningar för rekreation     
  och friluftsliv i syfte att öka attraktiviteten som boende samt     
  för att understödja besöksnäringen.  

• Genom god marknadsföring öka turismen i    
  kommunen.

• Utveckla och bevara miljöer attraktiva för turister.

• Tillse att det finns tillräckliga     
  övernattningsmöjligheter i kommunen.

Toffelförsäljning under Sjöbo marknad. 

Sjöbo kommun ha ett rikt och differentierat näringsliv 
där cirka 51 % av den verksamma befolkningen arbetar 
i den egna kommunen. Det geografiska läge, med närhet 
till Öresunds- och Östersjöregionen, tillsammans med 
attraktiva boendemiljöer är positiva etableringsfaktorer för 
Sjöbo. Nyföretagandet är högt i kommunen och den största 
tillväxten märks i bygg- och hantverkssektorn. 

Strategi
• Stödja nyetablering av företag bl a genom hög   
  beredskap av mark och lokaler.

• Utveckla Sjöbos starka sidor som lantbruksnäringar och          
  besöksnäringar.

• Förbättra förutsättningarna för näringslivet    
  genom  förbättrade kommunikationer, t ex genom   
  förbättringar av vägnätet och Simrishamnsbanans   
  utbyggnad.

Fiske vid en av kommunens sjöar.
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3.4 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH   
       RIKTLINJER 

De tre dimensionerna
Kommunens planering syftar till en hållbar 
samhällsutveckling. Ställningstagande till de övergripande 
målen och riktlinjerna grundar sig på följande dimensioner:

• den sociala
• den ekonomiska
• den miljömässiga

Miljömålen
Miljömålen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra 
gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara 
ekologiskt hållbara på sikt. De 16 miljömålen presenteras i 
kapitel 13; Miljöbedömning. 

Miljökvalitetsnormerna
Miljökvalitetsnormerna anger de nivåer av störningar som 
människan och/eller naturen kan utsättas för utan fara för 
påtagliga olägenheter. Fastställandet av en miljökvalitetsnorm 
görs utifrån kunskap om vad människan och naturen tål, 
inte utifrån vad som är ekonomiskt eller tekniskt möjligt att 
uppfylla.

F n finns miljökvalitetsnormer för svaveloxid, bly, 
PM 10 (luftföroreningar i form av inandningsbara 
partiklar), kolmonoxid, kväveoxid, ozon och bensen. 
Miljökvalitetsnormer kan gälla för vissa geografiska områden 
eller för hela landet.

Folkhälsoperspektivet 
Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen. 
Insatserna för en bättre folkhälsa bör därför ingå som en 
viktig del i arbetet för en uthållig tillväxt, en god välfärd 
och ett ekologiskt hållbart Sverige. För det samlade 
folkhälsoarbetet har regeringen tagit fram elva målområden:

1. Delaktighet och inflytande i samhället.
2. Ekonomisk och social trygghet.
3. Trygga och goda uppväxtvillkor.
4. Ökad hälsa i arbetslivet.
5. Sunda och säkra miljöer och produkter.
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
7. Gott skydd mot smittspridning.
8. Trygg och säker sexualitet och god reproduktiv hälsa.
9. Ökad fysisk aktivitet.
10. Goda matvanor och säkra livsmedel.
11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från   
      narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar   
      av överdrivet spelande.

Under 2006 deltog Sjöbo kommun tillsammans 
med fyra andra kommuner i Region Skånes och 
Kommunförbundet Skånes gemensamma utvecklingssatsning 
Folkhälsoperspektivet i kommunala planerings- och 
beslutsprocesser. 

Målsättningen har varit att ta fram en modell för att få in 
folkhälsoperspektivet i planering och i beslutsunderlag i 
kommunerna. Metoden för att nå den målsättningen har 
varit att genomföra s k hälsokonsekvensbedömningar. En 
hälsokonsekvensbedömning definieras som en samlad 
bedömning av ett planerat beslut och effekternas fördelning 
inom befolkningen. 

Barnperspektivet
Barn är personer mellan 0 och 18 år. Barn har olika 
förutsättningar och behov i olika åldrar. Den fysiska miljön 
har mycket stor betydelse för barns liv och utveckling. 
Sverige antog 1990 FN:s barnkonvention och kommunerna 
i Sverige har en skyldighet att leva upp till denna. Grunden i 
konventionen är ”barnets bästa”, som framförallt handlar om 
att utgå från barnets förutsättningar och behov.

Utgångspunkten i barnperspektivet är respekten för 
barnets fulla människovärde och integritet. Enligt 
barnombudsmannen innefattas begreppet av tre synsätt; 

• Vuxnas syn på barn
• Samhällets syn på barn
• Barnets egen syn på sin tillvaro

Barnperspektivet enligt barnkonventionen avser både barnet 
som individ och barn som grupp. 

FN:s barnkonvention, Plan- och bygglagen och de 
transportpolitiska målen är exempel på de lagar och politiska 
dokument för den fysiska planeringen som reglerar barns 
möjligheter och rättigheter till både deltagande och påverkan 
på den fysiska planeringen. 

Trafik orsakar miljöproblem och luftföroreningar. 

   Kommunens ställningstagande
• Utifrån de elva delområdena och ett   
  befolkningsperspektiv arbeta för att utjämna   
  skillnaderna i hälsa.   

• Genomföra insatser för att främja folkhälsan    
   och förebygga ohälsa. Genomföra insatser      
   för att minska hälsorisker, förtida funktions-     
   nedsättning, sjuklighet och död.



2 7

3. VISIONER, MÅL OCH STRATEGI 

Ö V E R S I K T S P L A N  2 0 0 9 

Barn är utsatta i trafikmiljöer vilket ställer krav på utformningen.

De reella möjligheterna för barns delaktighet och inflytande 
idag är små. Med ganska enkla medel kan detta genomföras,  
t ex med enkäter, gå-promenader och/eller intervjuer. 

Genom att prata med barn och ungdomar som känner till 
närmiljön väldigt bra förbättras beslutsunderlaget. För barn 
är behovet av rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighet stort 
och nödvändigt för barns utveckling. Barn upp till 12-13 års 
åldern kan inte anpassas till trafiken eftersom deras fysiska 
och psykiska förutsättningar inte är fullt utvecklade.  

Gång- och cykelvägar är viktiga för barns rörelsefrihet, 
säkerhet och tillgänglighet. Åtgärder i trafikmiljön som 
främjar barn främjar alla människor. Det är framförallt 
korsningspunkter mellan biltrafik och gång-/cykeltrafik som 
bör ägnas särskild omsorg med hänsyn till barns förmåga.

Genom förbättrade kommunikationer (bl a 
Simrishmansbanan) till och från Sjöbo kommun kommer 
barn och framförallt gymnasieungdomar lättare kunna resa 
kollektivt. Det kommer bl a innebära ökade möjligheter att 
studera gymnsieutbildningar på annan ort men ändå bo kvar 
i Sjöbo. 

De vanligaste skadorna som barn utsätts för sker i särskilda 
barnmiljöer - det vill säga lekplatser, skolgårdar m m. De 
allvarligaste skadorna sker i trafiken, genom drunkning eller 
att barnet fått i sig giftigt medel. I trafiken är det allra svårast 
för barn att hantera korsningar och det är här de allvarligaste 
olyckorna sker. Leken är en viktig del av barns utveckling. 
Leken finns med i allt barn gör och genom leken utforskas 
och undersöks närmiljön. Aktionsradien ökar med ökad 
ålder. Det har även visat sig att lekplatser endast används 
en begränsad tid av leken, miljön runtomkring är därför lika 
viktig att planera och anpassa till barns behov. 

Jämställdhetsperspektivet
Med jämställdhet menas att kvinnor och män har lika 
skyldigheter, rättigheter och möjligheter inom livets alla 
väsentliga områden.

Forskning visar att kvinnor oroar sig för sin säkerhet fem 
gånger så mycket som män och att de ofta begränsar sina 
rörelsemönster genom att undvika delar av det offentliga 
rummet av rädsla för överfall, trakasserier och övergrepp. 
En viktigt aspekt att ta hänsyn till vid planeringen sedd ur 
jämställdhetssynpunkt.

Grundläggande för att kunna fatta könsneutrala beslut är 
att alla statistiska underlag bör vara könsuppdelade, för att 
synliggöra mäns och kvinnors olika levnadsmönster och 
livsförhållanden. Med den könsuppdelade statistiken får vi ett 
bra beslutsunderlag och kunskap om hela verkligheten. 

I samband med att kommunen kvalitetssäkrar sin 
verksamhet under de kommande åren bör medborgar- 
och kundundersökningar innehålla kön som en central 
analyskategori. På det sättet får vi en verksamhet som passar 
såväl kvinnor som män.

Tillgänglighet
Den fysiska miljön ska vara tillgänglig för alla. Det 
finns många hinder för såväl barn som gamla och 
funktionsnedsatta att ta sig till viktiga målpunkter och 
mötesplatser. Gång och cykelstråk kan vara utformade så 
att de är svåra och otrygga för barn eller funktionsnedsatta 
att använda. Allmänna platser och offentliga byggnader kan 
vara byggda så att de är svåra att nå eller vistas på om man är 
funktionsnedsatt. 

Vid planläggning och byggnation/ombyggnation behöver 
större vikt än hitills läggas på att säkra tillgängligheten 
för alla i samhället. Ett aktivt arbete för att åtgärda enkelt 
avhjälpta hinder pågår redan i kommunen. Under 2007 
antog kommunen en tillgänglighetspolicy som hanterar 
bl a tillgänglighetsfrågor för alla plansammanhang samt 
beträffande kollektivtrafiken. Översiktsplanen konkretiserar 
inte arbetet med att förbättra tillgängligheten i Sjöbo 
kommun, utöver vad gäller kollektivtrafikutbyggnad och 
den övergripande diskussionen om tillgänglighet till bl.a. 
service och rekreationsområden. Vid kommande arbete med 
fördjupningar av översiktsplanen behöver tillgängligheten i 
de olika tätorterna studeras närmre. 

          Kommunens ställningstagande
          • Aktivt arbeta för att ge män och kvinnor   
    samma skyldigheter, rättigheter och    
    möjligheter under kommande tioårsperiod.

          • Grupper som arbetar med planeringsfrågor bör ha  
    en jämn könsfördelning för att uppnå ett bättre  
    helhetsperspektiv. Barnperspektivet ska beaktas i  
    planeringssammanhang.
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4. KOMMUNENS FRAMTIDA 
UTVECKLING
I detta kapitel konkretiseras de politiska målen 
och kommunens syn på befolkningsutvecklingen, 
bostadsbyggandet, näringslivsutvecklingen 
och serviceutbyggnaden under den aktuella 
planperioden.

4.1 KOMMUNAL ORTS- OCH    
       STRUKTURINDELNING

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
Enligt kommunens mål som antogs år 2000 (kap. 3) är det en 
målsättning för kommunen att koncentrera nybebyggelsen 
utanför kommuncentrum till serviceorterna. Ortsstrukturen i 
kommunen med kommundelar och serviceorter understryks 
genom kommunfullmäktiges beslut 2007 om ny organisation 
av skolverksamheten. 

Kommundelar
Kommunen indelas i fyra serviceorter och kommundelar. 
Sjöbo är kommuncentrum och Vollsjö, Lövestad och Blentarp 
är serviceorter inom den norra, östra respektive södra 
kommundelen. Kommunen omfattar totalt åtta tätorter och 
mindre samhällen.

För att upprätthålla ett attraktivt och livskraftigt 
kommuncentrum bör en fortsatt utbyggnad av service 
och näringsliv främst ske i Sjöbo. En förstärkning av 
serviceutrustningen i Sjöbo kommer hela kommunen till del.

Tillräckligt underlag för handel, skolor och annan service 
måste också upprätthållas i kommunens ytterdelar. För 
att på längre sikt ge bästa möjliga villkor för glesbygdens 
befolkning bör nybebyggelse utanför kommuncentrum 
främst lokaliseras till serviceorterna. Dessa måste även på 
sikt kunna tillgodose behovet av service för den omgivande 
landsbygden.

Figur 4.1 redovisar Sjöbo kommuncentrum samt de tre 
omgivande serviceorterna. Figur 4.5 visar avgränsningarna 
av de olika kommundelarna och de mindre byarna.  

För att tillräckligt befolkningsunderlag ska kunna 
upprätthållas även på sikt i kommunens norra och östra delar, 
måste en utbyggnad av Vollsjö och Lövestad stödjas och 
nybebyggelse i dessa delar av kommunen så långt möjligt 
lokaliseras dit. 

Bjärsjölagård har idag ca 320 invånare och ett serviceutbud 
som nästan kan jämföras med serviceorternas. Samhället 
saknar emellertid en modern skola. I flera andra avseenden 
spelar Bjärsjölagård emellertid en liknande roll som 
serviceorterna.

Figur 4.1 Kommuncentrum och serviceorter.

Sjöbo 

Blentarp 

Vollsjö

Lövestad

Byarna- främst de med detaljplanelagd mark, dvs Fränninge, 
Klasaröd, Äsperöd och Sövde - har utrymme för viss 
kompletterande utbyggnad. Fränninge kan, vad gäller service, 
delvis replikera på Vollsjö. Ovan nämnda orter redovisas i 
figur 4.5.

Flertalet av orterna inom den norra och östra kommundelen 
har tillkommit i samband med utbyggnaden av järnvägen 
Eslöv-Tomelilla. Nedläggningen av järnvägen, dåliga 
vägförbindelser med centralorten, en begränsad 
busslinjetrafik samt ett relativt stort avstånd till större 
arbetsplatser inom Malmö/Lund regionen, har medverkat till 
att orterna under en längre tid haft en svag tillväxt. 

Centralorten och den södra delen av kommunen gynnas 
av en bättre tillgänglighet mot Malmö/Lund regionen 
och mot Ystad samt av läget med närhet till natur- och 
rekreationsområden inom ås- och sjölandskapet.
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BOSTÄDER  I DE TVÅ ALTERNATIVEN 

Bostadsbyggandet måste öka kraftigt för att målsättningen om en befolkningsökning på 15 % 
ska kunna uppfyllas även om en del av bostadsbehovet kan täckas av att fritidshus övergår till 
att vara permanentbostäder. Bostadsproduktionen förväntas då fördelas i kommunen enligt 
tabell nedan. 

Den befolkningsutveckling som beskrivs i alternativ +15 % motsvarar ett behov av ett 
tillskott på cirka 1 555 under perioden 2007-2020. 

BEFOLKNINGSPROGNOS 2007 – 2020 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV

TOTALT

Under perioden förväntas befolkningen i kommunen öka från 17 721 personer vid årsskiftet 
2006/2007 till 19 300 personer vid slutet av år 2020 i alternativ +112 personer per år och
till 20 400 år 2020 i alternativ +15%. Befolkningsökningen blir härigenom närmare 1 600 
personer i alternativ +112 personer per år och 2 700 i alternativ +15%.

BEFOLKNING I SJÖBO KOMMUN 2006 OCH PROGNOS 2007-2020 
ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT.
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20 000
20 500
21 000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Alt +15 %
Alt +112 per år

Antal bostäder 2007-2020 per kommundel i Sjöbo kommun.
Alternativ: +15%.

Nyko 2007-2020
Centrum 1 830
Norr 2-3 140
Öster 4 170
Söder 5 415

Sjöbo kommun 1 555
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4.3  NÄRINGSLIVSUTVECKLING

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
Sjöbo kommuns geografiska läge, med närhet till Öresunds- 
och Östersjöregionen, är positiva etableringsfaktorer för 
Sjöbo. Det ger också invånarna tillgång till ett rikt utbud 
av arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd. Sjöbo 
kommun ska erbjuda ett företagsvänligt klimat, en smidig 
kommunal förvaltning med god service och hög kvalitet, 
liksom attraktiva boendemiljöer, god infrastruktur och hög 
beredskap vad gäller mark och lokaler.

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR
Sjöbo kommun har ett rikt och differentierat näringsliv.          
I kommunen finns drygt 1 600 små och medelstora företag. 
Kommunens arbetsgivare erbjuder tillsammans drygt 6 000 
arbetstillfällen. Den största delen av företagen, ca 90 %, har 
0-4 anställda. Bland dessa småföretagare finns drygt hälften 
utanför Sjöbo tätort. Antalet arbetstillfällen är relativt jämt 
fördelade inom kommunen.

Den största arbetsgivaren är Sjöbo kommun med drygt          
1200 anställda. Andra större arbetsgivare i kommunen är 
Trelleborg Industrial AVSAB, N-E Perssons Byggnads AB, 
NIMAB Entreprenad AB, WH Nordvalls o Co AB, Purus 
Sjöbo AB, Blenta AB, DP Nova AB, BioMet Cementintg 
technologies AB och Packarna i Skåne AB.

Personal- och företagstjänster är den största sektorn i 
Sjöbo med 45 % av kommunens arbetstillfällen. Här finns 
främst företag inom lantbruksnäringen och byggsektorn 
som av tradition är starka branscher i Sjöbo kommun. Den 
offentliga förvaltningen med vård och omsorg är den näst 
största sektoren inom kommunen som svarar för 17 % 
av arbetstillfällena. Övriga arbetstillfällen fördelar sig på 
kommunikation 15 %, jordbruk 10 % och forskning 10 %. 

Kommunen har en hög andel företagande och nyföretagande 
i relation till befolkningen jämfört med angränsande 
kommuner och Skåne som helhet. I flertalet orter finns en god 
planberedskap för etablering av nya företag.

Lantbruket genererar många arbetstillfällen i Sjöbo kommun.

4.2 BEFOLKNINGS- OCH    
       BEBYGGELSEUTVECKLING

Befolkningsmålsättningen är att kommunen skall öka med 
15 % fram till 2020. Det motsvarar en ökning med ca 190 
personer årligen och innebär ett tillskott på drygt 2500 
personer fram till 2020. Det totala antalet lägenheter som 
behöver byggas under perioden är ca 1300 st. 

Kommunen visar en positiv befolkningsutveckling, vilket 
för övrigt gäller hela Skåne län. Invånarantalet ökade 
framförallt under 70-talet, slutet av 80-talet, början av 
90-talet samt under de senaste 7 åren. Under de övriga åren 
var befolkningen relativt konstant eller t o m under något 
år svagt sjunkande. Sedan Sjöbo kommun bildades 1974 
har kommunen ökat med drygt 4000 människor, till 18 000 
invånare vid årskiftet 2007/2008.  I Sjöbo tätort är ca 7 000 
personer bosatta, i Blentarps tätort ca 1 100, i Vollsjö tätort 
ca 800 personer och i Lövestad tätort ca 600. Övriga ca 7 900 
personer är bosatta i byarna och på landsbygden. I genom-
snitt är 50 % av befolkningen i fritidsområdena numera 
permanentboende. Intresset att bosätta sig på landsbygden i  
t ex avstyckade gårdar är också stort. Tillgången på bostäder 
är i stort sett i balans med efterfrågan inom kommunen. 

Figur 4.2 Befolkningsprognos för Sjöbo kommun till år 2020. 
Förutom den av kommunen angivna befolkningsmålsättningen  
(alt 15 % ) redovisas även ett alternativ som visar ett snitt på 
befolkningsökningen sedan mitten av 70-talet (alt +112 per år) 
fram till 2020.

En viss brist på bostäder för mindre hushåll, främst avsedda 
för ungdomar och ensamstående föräldrar, finns i kommunen. 

Inflyttningen sker i huvudsak från andra kommuner i länet. 
Medelåldern på befolkningen i kommunen är 42,1 år, vilket 
ligger över snittet för riket. Andelen av befolkningen som är 
65 år och däröver är 18,5 %, vilket kan jämföras med snittet 
för riket som är 17,4 %. Nämnda procenttal gäller år 2006. 
Det finns goda skäl att anta att befolkningen i Sjöbo kommun 
kommer att fortsätta öka tack vare rimliga pendlingsavstånd 
till västra Skåne samtidigt som man kan bo och verka i en 
naturskön miljö med bra bostadspriser. En förutsättning för 
en fortsatt god utbyggnadstakt är att kommunen har god 
markberedskap för bostadsbebyggelse och för verksamheter.
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Areella näringar 
Det finns ca 600-700 lantbruk i Sjöbo kommun av varierande 
storlek och med varierande inriktning. Kommunen har  
bl a länge varit en av de större kommunerna när det gäller 
mjölkproduktion och det finns idag ca 60 producenter av 
mjölk. Det finns även en betydande verksamhet inom såväl 
nöt, svin, fjäderfä och lammproduktion. Områdena kring 
Vollsjö och Lövestad har övervägande traditionella jordbruk 
medan Blentarpsområdet har en majoritet av professionella 
hästföretag. Tendensen bland jordbruken är att de större 
enheterna blir större medan de andra enheterna blir mer av 
hobbykaraktär. De allt större enheterna kan medföra en risk 
för framtida störningar för människors hälsa och närmiljö. 

Sjöbo är en av landets hästtätaste kommuner med ca 120 
hästar per 1000 invånare. Idag finns det ca 400 gårdar 
med hästhållning. Kommunen uppmärksammade tidigt 
hästens ekonomiska betydelse och har på olika sätt 
arbetat för att underlätta för etablering av hästföretag, 
goda ridmöjligheter och korrekt information vad gäller 
hästfrågor. Branschen inkluderar allt från hästuppfödning och 
träningsanläggningar till företag med kringprodukter, service 
och konsultverksamhet. Hästnäringen i Sjöbo har fortsatt 
goda utvecklingsmöjligheter. Det visar en kartläggning 
av hästverksamheterna i kommunen som redovisas i 
kommunens riktlinjer för hästgårdar som upprättades under 
2005. Näringslivet, samhällsplaneringen, utbildningsutbudet, 
turismen och lantbruket påverkas alla av hästnäringen.

Det finns ett fåtal yrkesfiskare samt ett större antal 
hobbyfiskare i Vombsjön. Vombsjön är rik på gös, aborre, 
gädda och ål.

Besöksnäringen
Besöks- och turistnäringen är en viktig del av kommunens 
näringslivsutveckling. Kommunen erbjuder ett rikt utbud av 
aktiviteter och fritidssysselsättningar. Populära aktiviteter är 
vandring, fiske, golf, ridning och paddling. 

Fisket inom kommunen är unikt med sex olika fiskevatten 
bestående av åar, sjöar och dammar. Här finns möjlighet till 
flugfiske, spinnfiske, mete och pimpling. Abborre, gös, karp, 
gädda och   röding är några av fiskarna som kan fångas i sjöar 
och åar. Regnbåge och öring finns i dammarna. 

Det finns möjlighet att nå fyra olika golfbanor en halvtimmes 
bilfärd ifrån Sjöbo tätort. I kommunen ligger Sjöbo golfbana, 
som på kort sikt blivit ett populärt mål för gästande 
golfspelare. Övriga populära aktiviteter är den årliga 
konstrundan vid påsk då lokala konstnärer och hanverkare 
visar upp sina verk. Bland övernattningsmöjligheterna 
erbjuds allt från camping och stugbyar till gästgifveri och 
pensionat. Maten som serveras varierar från traditionsenlig 
skånsk husmankost till kulinariska lokala matvariationer. 

Genom Sjöbo kommun går 6 mil av Skåneledens totala 
100 mil långa sträcka. Rast- och övernattningsplatser längs 
med leden finns i Simontorp, Raftarp, Heinge, Vitabäck 
samt på Lövestads åsar. Det finns även s k vattenuttag där 
vandrare kan ta färskvatten. Turistbyrån i Sjöbo säljer färdiga 
semesterpaket där övernattningar kan kombineras med 
aktiviteter och matupplevelser. 

 

Sjöbo är en av landets hästtätaste kommuner. 

Att spela golf i Sjöbo kommun är en naturskön upplevelse.

FÖRVÄRVSARBETANDE
7 956 st 
vilket motsvarar 45, 5 % av kommunens befolkning.

4058 st arbetar i Sjöbo kommun - motsvarar 51 %. 

3898 st arbetar i en annan kommun - motsvarar 49 %. 

Arbetstillfällen
6026 st 
Jordbrukssektorn - 10 % av arbetstillfällena

Vård och omsorg/                                                          
offentlig förvaltning m m - 17 % av arbetstillfällena

Handel och kommunikation - 15 % av arbetstillfällena 

Personal och företagstjänster - 45 % av arbetstillfällena

Forskning och utbildning - 10 % av arbetstillfällena  

Övrigt - 3 % av arbetstillfällena 
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4.4 KOMMUNAL SERVICE

SERVICE I KOMMUNEN  
Basen för serviceutbudet bildas kring centralorten Sjöbo och 
serviceorterna Blentarp, Vollsjö och Lövestad. Kommunens 
ambition är att dessa orter ska kunna upprätthålla service vad 
gäller skola, vård, omsorg och kultur. I centralorten är dock 
serviceutbyggnaden mer utvecklad jämfört med övriga orter.  
Se figur 4.3. 

FÖRSKOLA OCH SKOLA
Av befolkningsprognosen framgår hur underlaget för förskola 
och skola kan komma att förändras under perioden fram till 
år 2020. Antalet barn inom åldersgruppen 0-5 år förväntas 
öka med cirka 200 barn medan gruppen 6-15 år förväntas 
öka med cirka 150 barn. Ökningen av antalet förskolebarn 
ökar lokalbehoven framförallt inom Sjöbo och den södra 
kommundelen. Tillgången av en skola för de mindre barnen, 
är en viktig förutsättning för en framtida ökad inflyttning till 
flera av de mindre orterna. I kommunen finns det två enskilda 
friskolor och åtta kommunala skolor. Inga nya skolor 
planeras fram till år 2020.

Kommunen har gymnasielinjer för byggprogrammet 
och frisörprogrammet på Malena-gymnasiet samt för 
transportprogrammet på Nils Holgerssons-gymnasiet i Sjöbo. 
För övriga gymnasielinjer bussas eleverna till Ystad. Sjöbo 
kommun är medlem i Sydskånska gymnasieförbundet med 
huvudskolan i Ystad.

VÅRD OCH OMSORG
Vårdcentral 
Vårdcentral med rehab, psykiatri och demensvård finns i 
Sjöbo.  

Serviceboende
Serviceboende med dagcentral för äldre finns i Sjöbo, 
Blentarp, Vollsjö och Lövestad.  I Lövestad och Vollsjö finns 
äldrebostäder i nära anslutning till dagcentralerna. Förutom 
att vara en viktig träffpunkt för äldre, är dagcentralens 
serviceresurser tillgängliga för övriga boende som kan 
utnyttja restaurang och föreningslokaler. Orterna med 
serviceboende och dagcentral bildar också utgångspunkten 
för hemvård. Gruppboende för LSS:s personkrets finns i 
Sjöbo och Bjärsjölagård. Under planperioden finns ett behov 
av att öka antalet äldrebostäder inom framförallt Sjöbo och 
Blentarp. I Blentarp pågår f n planering av ett 20-tal bostäder 
för seniorboende. Äldre som bor utanför tätorterna, får hjälp 
med hemtransport av varor, genom det avtal som kommunen 
träffat med de lokala handlarna.

KULTUR OCH FRITID
Föreningslivet 
Föreningslivet har en stor mångfald med spridning över hela 
kommunen. Idrottsföreningarna har stor betydelse inom 
kommunen. Anläggningar för idrott och rekreation finns på 
de större orterna och även på några mindre.

Bibliotek 
Samtliga serviceorter har biblioteksfilialer som bildar basen 
för den lokala kulturverksamheten. 

Figur 4.3 Serviceutbudet i kommunens tätorter.
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Figur 4.6 Befolkningsprognos för kommundel Centrum till 2020.

4.5 KOMMUNDELAR
 
ADMINISTRATIV INDELNING
Administrativt är kommunen indelad i de fyra 
kommundelarna; Centrum, Söder, Norr och Öster. Sjöbo är 
centralort och Blentarp, Vollsjö och Lövestad är utpekade 
som serviceorter. Se figur 4.5.

KOMMUNDEL CENTRUM

Befolkning och bostadsutveckling
Kommundelen omfattar Sjöbo tätort (ca 7 000 inv) samt 
Sjöbo och Svansjö sommarbyar (ca 600 inv sammanlagt).

Målsättningsprognosen innebär att kommundelen ökar från 
ca 7 760 invånare år 2006 till ca 9 500 invånare år 2020. 
Det innebär en ökning med cirka 1 700 personer. Samtliga 
åldersgrupper beräknas öka fram till år 2015 förutom 
personer över 80 år samt ungdomar i åldern 16-18 år. Från 
2015 till 2020 förväntas samtliga åldersgrupper att öka. 

Bostadsbyggandet antas uppgå till i genomsnitt cirka 60 
lägenheter/år och 7 fritidshus/år antas övergå till att nyttjas 
för permanentboende. 

Den planerade utbyggnaden innebär att kommundelen ökar 
något snabbare än under tidigare perioder (i genomsnitt 
55 lgh/år under perioden 1972-2002). Markbehovet för 
utbyggnad av nya bostäder kan uppskattas till cirka 5-8 ha/år 
beroende av exploateringsgrad (antagande 8-12 lgh/ha).

Den planerade utbyggnaden av Sjöbo sker dels mot öster 
och dels mot väster. Den långsträckta bebyggelsestrukturen 
innebär ökade avstånd till skolor, kollektivtrafik och 
samhällsservice men innebär samtidigt att bebyggelsen får en 
god kontakt med omgivande natur- och fritidsområden. Inom 
det västra utbyggnadsområdet Sjöbo Väst, krävs särskild 
varsamhet med hänsyn till områdets naturvärden. För att väg 
13 inte skall upplevas som en barriär för kontakterna in mot 
samhället planeras en gång- och cykeltunnel under väg 13. 
Läs mer om Sjöbo Väst i kap. 10; Förändrad användning av 
mark och vatten. 

Figur 4.4 Kommundel Centrum.

Inom de centrala delarna av samhället finns möjligheter till 
förtätningar av bebyggelsen. Behovet av skyddsavstånd till 
befintliga industriverksamheter kan i viss mån begränsa 
möjligheterna att bygga nya bostäder i anslutning till det 
gamla stationsläget. Inom Sjöbo och Svansjö sommarbyar 
sker successivt en ökning av antalet permanentboende. Ett 
90-tal av fritidshusen antas under perioden fram till år 2020 
övergå till permanentbosättning. Området är beläget relativt 
nära centralorten varför inflyttningen inte innebär något 
väsentligt ökat behov av samhällsservice. 

Verksamheter
Den detaljplanelagda industrimarken inom Sjöbo 
industriområde är i det närmaste fullt utbyggd. Ett nytt 
verksamhetsområde, Södra Åsums företagspark, planläggs 
inom samhällets nordvästra del, väster om väg 13. 

Vid väg 11 och 13, söder respektive väster om samhället, 
planläggs utbyggnad av nya bilserviceanläggningar. 
Ur säkerhetssynpunkt är det önskvärt att de äldre 
bensinstationerna i centrum, som ligger i direkt anslutning 
till befintlig bostadsbebyggelse, på sikt flyttar ut till dessa 
områden. 

Figur 4.5 Kommundelarnas avgränsning.
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Service
Sjöbo fyller idag en viktig funktion som ett handels- och 
servicecentrum för de omgivande kommundelarna. Att stärka 
och utveckla centrumkärnans attraktivitet och att undvika 
perifera handelsetableringar som konkurrerar med centrum, 
är angeläget för att stärka Sjöbos roll som kommuncentrum. 

I Sjöbo finns en dagcentral för äldre med närliggande 
servicelägenheter. Platser för boende som behöver extra stöd 
och service finns vid Ängsgården, Sandbäcksgården och 
Björkbacken.

Inom Sjöbo finns centralt belägna skolor, komvux samt 
en väl utbyggd verksamhet med bl a familjedaghem samt 
kommunal och kooperativ förskoleverksamhet. De tre 
skolorna i Sjöbo utgörs av; Emanuelsskolan F-9, Sandbäck 
F-9 och Färsinga Lärcentrum 7-9 (6-9 fr o m ht 2008). Till 
Färsinga Lärcentrum bussas högstadieelever från de norra 
och östra kommundelarna. Ett ökat behov av lokaler för 
förskoleverksamhet kommer att uppstå under planperioden. 

Kommunikationer
Sjöbo har ett kommunikationsmässigt bra läge i 
skärningspunkterna av väg 11 och väg 13. En Trafikplan 
har under 2001 antagits av kommunen i syfte att avlasta 
centrumgatorna från genomfartstrafik. Begränsningen 
av trafiken syftar till att förbättra trafiksäkerheten och 
luftkvalitén samt att minska bullerbelastningen. En 
utbyggnad av Idrottsgatan och en standardhöjning av 
Tolångavägen planeras f n enligt trafikplanen. 

Bussförbindelserna med Lund/Malmö, Ystad och Tomellilla/
Simrishamn är relativt goda. Expressbusslinjerna 5 och 
6 som passerar Sjöbo trafikeras under vardagar med 11 
respektive 40 dubbelturer per dag. Busslinje 176 går direkt 
till Malmö och trafikeras med 11 dubbelturer per dag. Med 
övriga busslinjer till Malmö måste resande byta buss i 
Dalby vilket innebär att restiden blir över 1 timme. Linje 6 
har hållplats vid Sjöbo Sommarby vilket innebär att även 
utbyggnadsområdena norr om väg 11 kan försörjas med 
kollektivtrafik. En omläggning av busslinjen mot Vollsjö och 
Bjärsjölagård, från Norregatan till väg 13, skulle möjliggöra 
en bättre försörjning av planerade verksamhetsområden 
väster om väg 13. 

De bostadsområden som planeras väster om väg 13 och 
inom den östligaste delen av Grimstoftaområdet kommer 
att ha cirka 2 km cykelavstånd till bussterminalen och den 
planerade järnvägsstationen. 

Utbyggnaden av Simrishamnsbanan kan få stor betydelse 
för kommunen och centrumområdet i Sjöbo vilket närmare 
belyses i Banverkets stråkstudie. Järnvägens sträckning och 
barriäreffekt samt möjligheten att utveckla bebyggelsen kring 
stationsläget, har översiktligt studerats av kommunen. Läs 
mer om Simrishamnsbanan i kap 10; Förändrad användning 
av mark och vatten. 

Centrala Sjöbo med Sjöbo Gästis i fonden. 

Teknisk försörjning
Sjöbo har eget vatten- och avloppsreningsverk. En 
överföringsledning för avlopp planeras från Blentarp och 
Sövde till reningsverket i Sjöbo. Den ökade belastningen 
innebär att en utbyggnad av reningsverket kan bli aktuell 
under planperioden.

Fjärrvärmeverket, som eldas med flis och halm, är beläget 
väster om väg 13 och försörjer delar av bebyggelsen inom 
centrumområdet. Planerad bebyggelse väster om väg 13 kan 
komma att anslutas till fjärrvärme.

Plan- och markberedskap
Fördjupningen av översiktsplanen för Grimstoftaområdet 
möjliggör en utbyggnad med ca 30 lägenheter. Den 
utbyggnadstakt som förutsatts i översiktsplanen innebär 
att området kan vara ianspråktaget år 2008-2009. 
Utbyggnadsområde väster om Sjöbo; Sjöbo Väst och 
Grimstofta 4:1 möjligör en utbyggnad av ca 260 bostäder. 

Inom tätortsområdet finns det dessutom ett ytterligare 
antal utredningsområden för utbyggnad av bostäder och 
verksamheter, se kap.10; Förändrad användning av mark och 
vatten. 
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Service
I Blentarp finns dagcentral för äldre. Platser för boende som 
behöver extra stöd och service finns vid Blentarpsgården. 
I Blentarp finns två skolor, servicehus, familjedaghem och 
förskoleverksamhet. Skolorna utgörs av en nybyggd F-9 
skola (Storkskolan) samt en friskola F-5 (Friskolan Boken). 
Ett ökat behov av lokaler för förskoleverksamhet uppstår 
under planperioden. Sövde och de sommarbyarna saknar 
närservice. I Sövde finns ett rikt utbud av anläggningar för 
rekreation och fritid. 

Sommarbyarna har gemensamt system för vattenförsörjning, 
dock med undantag för Björket och Furet. En fortsatt ökning 
av antalet permanentboende inom sommarbyarna innebär ett 
ökat behov av att anordna gemensam va-försörjning. 

KOMMUNDEL SÖDER
Befolkning och bostadsutveckling
Den södra kommundelen omfattar tätorten Blentarp (1 100 
inv), Sövde (255 inv med Sövde samhälle och sommarby) 
sommarbyarna Hemmestorp och Karup samt den omgivande 
landsbygden (ca 790 inv).

Befolkningsprognosen innebär att kommundelen ökar från 
3 479 invånare år 2006 till 4292 invånare år 2020, dvs en 
ökning med cirka 800 personer. 

Samtliga åldersgrupper beräknas öka fram till år 2020. 
Antalet pensionärer och gruppen 40-64 år förväntas öka 
kraftigt under perioden. Antalet skolbarn förväntas vara 
oförändrat eller minska något fram till 2010 för att därefter 
öka till år 2020.  

Bostadsbyggandet antas uppgå till i genomsnitt cirka 20 
lägenheter/år och 13 fritidshus/år antas övergå till att nyttjas 
för permanentboende. 

Den planerade utbyggnaden innebär en snabbare 
utbyggnadstakt än under tidigare perioder (i genomsnitt 15 
lgh/år perioden 1972 - 2002). Markbehovet för utbyggnad 
av nya bostäder kan uppskattas till cirka 2 ha/år beroende av 
exploateringsgraden (antagande 10 lgh/ha).

Figur 4.8  Befolkningsprognos för kommundel Söder.

Figur 4.7 Kommundel Söder.

Verksamheter
I Blentarp finns detaljplanelagd industrimark med lediga 
tomter. En utbyggnad av verksamhetsområdet mot norr 
planeras enligt översiktsplanen. 

Blentarpsgården.
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Kommunikationer 
Blentarp och Sövde har bussförbindelser med Sjöbo och 
Veberöd. Under vardagar trafikeras linjen med 7 dubbelturer 
per dag. Tillgängligheten till busshållplatserna är relativt 
god från planerade utbyggnadsområden. I viss utsträckning 
utnyttjas pendlarparkeringen i Veberöd för att kunna åka med 
någon av expresslinjerna mot Lund eller Malmö. 

Teknisk försörjning
Kommunala vattenverk och avloppsreningsverk finns i 
Blentarp och Sövde. Avloppssystemen inom sommarbyarna 
varierar. Samarbete sker med Lunds kommun beträffande 
teknikförsörjning av Boket, Björket och Furet i Hemmestorp. 
Sövde sommarby har kommunalt avlopp. Hemmestorps 
Boke samt delar av Ljungbackens fritidsområde och Karups 
sommarby har ett gemensamt avloppsnät medan övriga har 
enskilda avloppssystem. Inom Karups sommarby finns även 
delar anslutna till det kommunala avloppssystemet i Sövde. 
Här utreds för närvarande förutsättningarna att ansluta 
ytterligare fastigheter till det kommunala systemet.

Från Blentarp och Sövde planeras en överföringsledning till 
reningsverket i Sjöbo. Efter det att ledningen byggts ut, vilket 
planeras ske under perioden 2010 - 2012, finns tillräcklig 
kapacitet för anslutning av planerad utbyggnad.

Storkskolan och andra kommunala byggnader i Blentarp 
försörjs av en pelletseldad värmecentral. Ett antal 
bostadsfastigheter i anslutning till skolan har också anslutits 
till anläggningen. 

Plan- och markberedskap
En fördjupning av översiktsplanen har upprättats för 
Blentarp. Planen antogs av kommunfullmäktige under våren 
2008. I Blentarp finns ett 80-tal tomter för småhusbebyggelse 
inom detaljplanelagd mark. På Blentarp 23:10 planeras 
dessutom en utbyggnad av ca 20 lägenheter för seniorboende.  

Vy mot Blentarps kyrka.

Storkskolan i Blentarp.

Planerade lägenheter för seniorboende.
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Teknisk försörjning
Tätortsbebyggelsen är ansluten till kommunens vatten- och 
avloppsreningsverk i Klasaröd, Lövestad, Vanstad, Röddinge 
och Äsperöd. För närvarande utreds förutsättningarna att 
Äsperöd skall få sin vattenförsörjning genom anslutning 
till det befintliga vattenverket i Lövestad. De befintliga va-
systemen har tillräcklig kapacitet för anslutning av planerad 
ny bebyggelse. Kommunen har förvärvat marken inom de 
utbyggnadsområden som redovisas i översiktsplanen. 

Figur 4.10 Kommundel Öster.

KOMMUNDEL ÖSTER
Befolkning och bostadsutveckling
Den östra kommundelen omfattar Lövestad (ca 590 inv), 
Vanstad (ca 100 inv), Klasaröd (ca 150 inv), Äsperöd (ca 220 
inv) och Röddinge tätorter (ca 80 inv) samt den omgivande 
landsbygden (ca 2 000 inv).

Befolkningsprognosen innebär att kommundelen ökar från     
3 139 invånare 2006 till 3 220 invånare vid slutet av 2020. 

Bostadsbyggandet antas uppgå till i genomsnitt cirka 14 
lägenheter/år. Den planerade utbyggnaden innebär att 
kommundelen utvecklas något snabbare än under tidigare 
perioder (i genomsnitt 5 lgh/år perioden 1972-2002). 

Markbehovet för utbyggnad av nya bostäder kan uppskattas 
till cirka 1 ha/år beroende av exploateringsgrad (antagande 
10 lgh/ha). I Lövestad planeras bostadsutbyggnad inom den 
södra delen av samhället. Inom den befintliga bebyggelsen 
finns dessutom goda möjligheter till förtätning. Även inom 
Klasaröd och Äsperöd planeras en begränsad utbyggnad av 
nya bostäder.

Plan- och markberedskap
I Lövestad finns cirka 30 tomter planlagda för 
småhusbebyggelse. Även i Äsperöd och Klasaröd finns ett 
begränsat antal tomter, totalt cirka 10 tomter, planlagda för 
småhusbebyggelse. Huvuddelen av utbyggnaden förväntas 
ske i Lövestad där även en viss förtätning av bebyggelsen är 
möjlig. 

Kommunen har förvärvat marken inom de 
utbyggnadsområden som redovisas i översiktsplanen. 

Verksamheter
I Lövestad finns detaljplanelagd mark för industriutbyggnad.

Kommunikationer
Klasaröd, Lövestad, Vanstad och Äsperöd har 
bussförbindelser med Sjöbo och Tomelilla. Under vardagar 
trafikeras linjen med 5 dubbelturer per dag. I Klasaröd, 
Lövestad, Vanstad och Äsperöd passerar dessutom busslinjen 
mellan Ystad och Sjöbo med 2 dubbelturer per dag skoldagar. 
Tillgängligheten till busshållplatserna är relativt god från 
planerade utbyggnadsområden.  

Figur 4.9. Befolkningsprognos för kommundel Öster.

Lövestad.

Service
Serviceutbudet i den östra kommundelen är främst 
koncentrerad till serviceorten Lövestad. Även i Klasaröd 
finns en begränsad kommunal service medan det i Äsperöd 
finns såväl kommersiell som kommunal service.

I Lövestad finns det en dagcentral för äldre samt 
servicelägenheter. Det finns även ett familjedaghem samt 
kommunal och kooperativ förskole- och skolverksamhet. I 
Lövestad ligger det en F-6 skola och friskolan Fyrkappan 
F-6. Högstadiebarnen bussas till Färsinga Lärcentrum. 
I Vanstad ligger det en F-2 skola. I Äsperöd finns 
familjedaghem och förskoleverksamhet. 
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Figur 4.11. Befolkningsprognos för kommundel norr till 2020.

Figur 4.12. Kommundel Norr.

KOMMUNDEL NORR
Befolkning och bostadsutveckling
Den norra kommundelen omfattar Vollsjö (ca 800 inv), 
Bjärsjölagård (ca 320 inv) och Fränninge tätorter (ca 100 inv) 
samt den omgivande landsbygden (ca 2 100 inv).

Befolkningsprognosen innebär att befolkningen beräknas 
vara praktiskt taget oförändrad från 2006 till 2020. Från ca    
3 340 invånare 2006 till 3 400 invånare 2020. 

Antalet pensionärer och unga familjer förväntas öka medan 
antalet skolbarn förväntas minska. 

Bostadsbyggandet antas uppgå till i genomsnitt cirka 12 
lägenheter/år. Den planerade utbyggnaden innebär att 
kommundelen utvecklas något snabbare än under tidigare 
perioder (i genomsnitt 5 lgh/år perioden1972 - 2002). 

Markbehovet för utbyggnad av nya bostäder kan uppskattas 
till cirka 1 ha/år beroende av exploateringsgraden (antagande 
10 lgh/ha).

Plan- och markberedskap
Huvuddelen av utbyggnaden förväntas ske i Vollsjö där 
utbyggnadsmöjlighet finns inom detaljplanelagd mark, totalt 
ett 40-tal tomter för småhusbebyggelse samt ett mindre antal 
flerbostadshus. I Bjärsjölagård finns enligt gällande detaljplan 
ett 10-tal tomter för småhusbebyggelse. Även i Fränninge 
finns ett begränsat antal tomter möjliga för utbyggnad.

Kommunen har förvärvat marken inom de 
utbyggnadsområden som redovisas i översiktsplanen. 

Verksamheter
Inom den södra delen av Vollsjö finns detaljplanelagd 
industrimark, färdig för utbyggnad. Översiktsplanen 
redovisar ytterligare mark för utbyggnad söder därom. 
Även i Bjärsjölagård finns detaljplanelagd mark för 
industriutbyggnad.

Kommunikationer
Vollsjö, Bjärsjölagård, Brandstad och Fränninge har 
bussförbindelser med Sjöbo. Linjen trafikeras under högtrafik 
med 7 dubbelturer per dag. I Vollsjö och Brandstad passerar 
dessutom en busslinje mellan Lövestad och Sjöbo med 2 
dubbelturer per dag. Tillgängligheten till busshållplatserna är 
relativt god från planerade utbyggnadsområden.

Teknisk försörjning
Bebyggelsen i Bjärsjölagård, Fränninge och Vollsjö 
är anslutna till kommunalt avlopp som leds via 
överföringsledning till reningsverket i Sjöbo. 
Vattenförsörjningen av tätorterna sker från kommunens 
vattenverk i Sjöbo samt i viss utsträckning från vattenverket 
i Bjärsjölagård. De befintliga va-system har tillräcklig 
kapacitet för anslutning av planerad ny bebyggelse.

Service
Serviceutbudet i den norra kommundelen är främst 
koncentrerad till serviceorten Vollsjö.

I Vollsjö finns dagcentral och servicelägenheter för äldre. 
Platser för boende som behöver extra stöd och service 
finns vid Solkullen i Vollsjö. I Vollsjö finns en F-6 skola. I 
Fränninge finns en F-2 skola. Högstadiebarnen (årskurs 7-9) 
bussas till Färsinga Lärcentrum i Sjöbo. Fr o m höstterminen 
2008 ska även årskurs 6 bussas till Sjöbo och fr o m höst-
terminen 2009 skall all grundskoleverksamhet  
(F-5) samlas i Vollsjö skola.

I Vollsjö finns servicehus, familjedaghem och 
förskoleverksamhet. I Fränninge finns skola och barnomsorg. 
En friskola planeras att öppna i Fränninge ht 2009.

Vollsjö.
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5. FYSISKA PLANER 

5.1 GÄLLANDE PLANER

ÖVERSIKTSPLAN
Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om 
användningen av mark- och vattenområden samt om hur den 
bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras. 

Sjöbo översiktsplan 1992 antogs av kommunfullmäktige 29 
april 1993. En aktualitetsförklaring avgavs i enlighet med 
PBL 4 kap 14 § genom beslut av kommunfullmäktige den 
25 juni 1998. Någon ytterligare aktualitetsförklaring har inte 
genomförts. 

Den nya översiktsplanen för Sjöbo kommun ersätter till alla 
delar 1992 års plan. 

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN 
Grimstofta Söder  
Planområdet är beläget strax öster om Sjöbo tätort.
Enligt förslaget koncentreras utbyggnaden av området 
till planområdets västra delar. Förslaget möjliggör en 
utbyggnad ca 30 villatomter. Utbyggnaden sker på stora 
tomter där områdets lantliga karaktär bibehålls. Östra 
delen av planområdet anges som utredningsområde för att 
på sikt möjliggöra bostadsutbyggnad. Fördjupningen av 
översiktsplanen för Grimstofta Söder kommer att gälla även 
efter antagandet av den nu aktuella översiktsplanen. 

Blentarp
En fördjupning av översiktsplanen för Blentarp antogs under 
2008 och ersätter därmed dispositionsplanen för Blentarp 
från 1975. Översiktsplanen för Blentarp kommer att gälla 
även efter antagandet av den nu aktuella översiktsplanen. 

Sövde
En fördjupning av översiktsplanen för Sövde pågår, se kap. 
10. 

Vindkraft
Under 2009 planerar kommunen att ta fram en fördjupning 
av översiktsplanen för vindkraft, ett s.k tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. Syftet med planen är att peka ut lämpliga 
områden för etablering av vindkraftsverk i kommunen. 

DETALJPLANER
Markanvändningen regleras juridiskt genom detaljplaner. 
Detaljplanens bestämmelser är bindande. Endast mindre 
avvikelser som är förenliga med planens syfte kan tillåtas. 

Kommunens tätortsbebyggelse är till stor del detaljplanelagd. 
Men även för andra typer av områden upprättas detaljplaner,  
har detaljplan upprättats för golfbanan väster om Sjöbo tätort. 

Kommunen har även låtit upprätta och ändra befintliga 
detaljplaner som rör fritidsbyarna i kommunen. Kommunen 
ser positivt på en ökad andel permanentboende i byarna 
och är beredda att medverka till helårsboende under enkla 
förhållanden. Kommunstyrelsen har den 9 februari 2005 
fattat principbeslut angående utveckling och planering 
gällande sommarbyarna i kommunen.

För pågående detaljplaner i kommunen, se kap. 10; 
Förändrad användning av mark och vatten. 

5.2 OMRÅDESBESTÄMMELSER

Utöver detaljplaner finns det enligt PBL möjlighet 
att reglera markanvändningen genom upprättande av 
områdesbestämmelser. Syftet med områdesbestämmelser kan 
vara att säkerställa syftet med översiktsplanen eller för att 
skydda riksintressen. 

Möjligheten att reglera bebyggelseutvecklingen har hittills 
inte kommit till utnyttjande inom kommunen men i kap. 
11; Områdesvisa beskrivningar med rekommendationer 
för bebyggelseutvecklingen föreslås ett antal områden där 
områdesbestämmelser kan bli aktuella. 

Markanvändningen ska enligt Plan- och 
bygglagen regleras genom olika planer och 
bestämmelser. 

Del av Grimstofta söder.
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Detaljplaner antagna t o m 2008
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6. ALLMÄNNA INTRESSEN

Sövdeborgs slott.

6.1 KULTURMILJÖVÅRD

RIKSINTRESSEN KULTURMILJÖVÅRD
Inom Sjöbo kommun finns fem områden som 
Riksantikvarieämbetet utpekat som riksintressen för kultur-
miljövården. 

Övedskloster-Tullesbo• 

Everlöv-Kumlatofta-Ilstorp• 

Sövde-Sövdeborg • 

Hallsbergs stenar• 

Södra Åsum• 

Beslut, redovisning: Riksantikvarieämbetet, beslut 
1987-11-05. Värdetexter ersatta enligt beslut 1997-08-18.
Kommunens ställningstagande till riksintressen redovisas i 
kap. 8. 

M:K100 Övedskloster - Tullesbo
RAÄ beslut 1997-08-18. Lagrum 3 kap 7§ MB.

Slotts- och odlingslandskap utmed Vombsjön med 
förhistorisk bosättningskontinuitet, som sedan medeltiden 
präglats av klostret och senare godsförvaltningen vid 
Övedskloster och de spår i såväl landskap som bebyggelse 
som förvaltningen genom århundranden bidragit till. 
Bebyggelsen har ett betydande arkitektur- och socialhistoriskt 
intresse.

Uttryck för riksintresset: Stensättningar och gravhög 
vid Frualid och Klintahus. Slottslandskapet kring det f d 
klostret Övedskloster med en av röd övedssandsten uppförd 
slottsanläggning och paviljonger av C Hårleman från 1776, 
en av landets främsta rokokoanläggningar med interiörer 
av slottsarkitekten J E Rehn. Välbevarad ekonomi- och 
arbetarbebyggelse i korsvirke och rött tegel från tiden 1700 
-1800-tal, park, slottskyrka (sockenkyrka) av C Hårleman. 
Monumentala alléer, troligen ritade av Hårleman, planterade 
på delvis högt uppbyggda stenklädda vägbanker som viktiga 
komponenter i den väl genomförda 1700-talsanläggningen 
samt änkesätet Tullesbo skapat av J E Rehn 1780 i utpräglad 
rokoko. Skola och fattighus från 1800-talets första decennier, 
välbevarade stora plattgårdar i korsvirke eller tegel från 
tiden 1700-1900-tal. Öveds sandstensbrott anlagt under 
1700-talets andra hälft i samband med uppförandet av 
Övedskloster. Betydande sandstensbrytning pågick fram 
t o m 1900-talet. Sandstensbrytningen från 1700-talet 
utfördes troligen i täkter som ligger öster om stentäkten 
(Helvetesgraven) där brytning utfördes under förra 
sekelskiftet i bl a underjordiska orter. 

M:K101 Everlöv - Kumlatofta - Ilstorp
RAÄ beslut 1997-08-18. Lagrum 3 kap 7§ MB.

Dalgångsbygd kring Klingavälsån med omgivande svagt 
kuperade odlingslandskap påverkad av flygsand och 
präglat av jordbruk och betesdrift med av skiftena tämligen 
opåverkade byar och delvis spridd bebyggelse med lång 
kontinuitet.  

Uttryck för riksintresset: Äldre väg och ägogränssystem, 
översilade strandängar. Kyrkobyarna och de medeltida 
kyrkorna Ilstorp och Everlöv, den sistnämnda med medeltida 
stiglucka och förnämliga kalkmålningar, skolor, fattighus, 
prästgårdar och utskiftad bebyggelse från 1800-1900-talen. 
Kumlatofta by med kringbyggda gårdar från 1700-1800-tal 
av tegel och korsvirke med halmtak.

M:K104 Sövde - Sövdeborg
RAÄ beslut 1997-08-18. Lagrum 3 kap 7§ MB.

Slottslandskap i övergångszonen mellan slätt- och risbygd 
där såväl landskap som det karaktäristiska byggnadsbeståndet 
genom århundraden präglats av godsförvaltningen vid 
Sövdeborgs slott.

Uttryck för riksintresset: Omfattande allésystem och 
stora ädellövskogspartier, betade översilningsmarker 
och strandängar utmed Sövde- och Snogeholmssjöarna. 
Sövde medeltida kyrka med landskapsdominerande läge 
och tillhörande kyrkby med bebyggelse av korsvirke 
och tegel från 1700-1800-tal, gatehus, mejeri och 
prästgård. Lämningar efter det medeltida Absalons borg. 
Sövdeborgs 1590-tals slott med märkliga salstak från 
1600-talet, omgestaltat under 1840-talet av C G Brunius i 
medeltidsromantiserande stil, vallgravar, porthus, välbevarad 
och tidstypisk ekonomi- och arbetarbebyggelse i tegel och 
korsvirke från tiden 1700-1900-tal.

De allmänna intressena ligger till grund för de 
ställningstagande som görs i översiktsplanen. 
Allmänna intressen av särskilt värde har utpekats 
av staten och hävdas som riksintressen.
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En byggnad eller miljö klassas som kulturhistoriskt värdefull 
om den t ex är unik, representativ för sin tid, välbevarad, 
konstnärligt eller byggnadstekniskt intressant.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader regleras genom Plan- 
och bygglagen:

”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att 
byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggtekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden tas tillvara.” (3 kap. 10§ PBL)”Byggnader, som 
är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.” 
(3 kap.12§ PBL).

I detaljplan eller i områdesbestämmelse kan införas 
varsamhets- och skyddsbestämmelser samt rivningsförbud, 
för att hindra förvanskning och rivning av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och miljöer. Beteckningen ”q” gäller 
de byggnader och miljöer som enligt 3 kap. 12 § PBL inte får 
förvanskas, och kan t ex specificera att man vid ombyggnad 
eller tillbyggnad ska ta stor hänsyn till färgsättning, 
materialval m m. Ett stort ”Q” innebär att ett markområde 
endast får användas för befintlig värdefull bebyggelse.

 

M:K179 Hallsbergs stenar
RAÄ beslut 1997-08-18. Lagrum 3 kap 7§ MB.

Trädgårdsmiljö med unika bild- och textstenar skapade som 
uttryck för det sena 1800-talets religiösa strömningar.

Uttryck för riksintresset: Hallsbergs fyrlängade gård och 
undantagsbyggnad med märklig trädgård med huggna 
bildstenar samt lämningar efter tillhörande vattenkvarn 
och ett rikt förgrenat gång- och parksystem, som förvaltas 
av Färs härads hembygdsförening. I området ingår även 
kringliggande betesmark.

M:K180 Södra Åsum
RAÄ beslut 1997-08-18. Lagrum 3 kap 7§ MB.

Sockencentrum med kringliggande odlingsbygd kring Åsums 
ån. 

Uttryck för riksintresset: Södra Åsums medeltida kyrka 
med platt innertak i långhuset. Södra Åsums nya kyrka 
från 1800-talet. Åsumsgården, ån och de till kvarnindustrin 
knutna anläggningarna, kvarndämme, kvarn, kvarnränna, 
skola och stenvalvsbro med fyra valv samt ett av länets äldsta 
friluftsbad med bad- och solterrasser från 1920-talet. I 
området ingår även betade ängs- och hagmarker samt utmed 
ån översilningsmarker.

Riksantikvarieämbetets avgränsning  mot söder medför att 
området till stor del kommer att omfatta gällande detaljplaner 
för tätortsbebyggelse. Kommunen anser att områdets gräns 
mot söder bör följa Kyrkgränd, söder om Södra Åsums nya 
kyrka. Se kommunens ställningstagande till riksintressen i 
kapitel 8.

BYGGNADSMINNEN OCH ANNAN 
KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE
Byggnadsminnen regleras genom ”Lagen om kulturminnen 
m.m. (1988:950)”. Status som byggnadsminne är det 
starkaste skydd en byggnad kan få och innebär att byggnaden 
av länsstyrelsen har förklarats som ”synnerligen märklig” 
genom sitt kulturhistoriska värde eller om den ingår i ett 
kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde. 
Bestämmelserna får också tillämpas på park, trädgård eller 
annan anläggning av kulturhistoriskt värde. 

Det finns tre byggnadsminnen i kommunen. Dessa ligger 
inom riksintresseområden, se kapitel 8; Riksintresse.

Kumlatofta 5:12  (A)• 

Övedskloster  (B)• 

Sövdeborg  (C)• 

Hallsbergs stenar.
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2. Hylla-Knickarp: äldre vägsträckning
Väg 740 mellan Hylla och Knickarp har bibehållit sin 
ursprungliga sträckning, väl anpassad efter de topografiska 
förhållandena och är därmed representativ för forna tiders 
vägsystem. Vägen är regionalt skyddsvärd även söder om 
Knickarp inom Ystads kommun.

Motiv för bevarande; Gångna tiders vägar exemplifieras väl 
av den aktuella vägsträckningen. Naturligt väldränerade 
landskapsavsnitt så som här i övergångstrakten mellan 
slättbygd och höjdstråk har varit av betydelse för dragningen 
av kommunikationslederna. Vägens bredd och sträckning i 
landskapet är av kulturhistoriskt värde.

    Kommunens ställningstagande
          • Vägens sträckning och följsamhet till                
 terrängen bör bibehållas.

3. Sövde-Sövdeborg-Snogeholm: landskap, 
    slottsmiljö, bymiljö
Stora delar av området präglas av ett till Sövdeborg och 
Snogeholm knutet slottslandskap i vilka ädellövskogen, 
alléerna samt de välbevarade bostadshusen för godsens 
anställda framstår som viktiga beståndsdelar. Sövde kyrkby 
har en medeltidskyrka, påbyggd på 1600-talet. Byns äldre 
hus är gathus och torpstugor i korsvirke, putsade eller med 
synlig timra. Sövdeborgs slott uppfördes på 1590-talet som 
en renässansborg, men ombyggdes till medeltidsstil på 1840-
talet. Snogeholm uppfördes på 1870-talet i franskinspirerad 
barockstil.

Motiv för bevarande; Området illustrerar en utveckling 
av det godspräglade kulturlandskapet från medeltid till 
1800-tal. Goda exempel för samtliga av de byggnader 
som ingår i den traditionella slottsmiljön finns bevarade. 
Viktiga beståndsdelar i kulturlandskapet förutom 
slottsanläggningarna är ädellövskogen, betes- och 
odlingsmarkerna, alléerna samt det äldre byggnadsbeståndet, 
knutna till godsen.

REGIONALA INTRESSEN
Inom Sjöbo kommun finns följande större områden och 
enstaka objekt av speciellt kulturhistoriskt värde, enligt 
Kulturmiljöprogrammet för Skåne upprättat av länsstyrelsen. 
Nedan följer ett sammandrag av beskrivningarna i 
programmet. 

1.  Ågerup herrgårdsanläggning   
och Romeleåsens kulturlandskap
Romeleåsen uppvisar i sin södra del en varierad 
landskapsbild med åkerfält, beteshagar och skogsdungar. 

Ågerup är en mindre herrgårdsanläggning, med bl a 
manbyggnad från 1600-talet samt man- och fägårdar, 
ekonomilängor och arbetarbostäder. Kring Ågerups 
herrgård utbreder sig öppna odlingsmarker, präglade av 
storgodsdriften. 

Motiv för bevarande; Området är ett av 1700- och 1800-talen 
präglat herrgårdslandskap. Ågerup utgör en för Skåne 
sällsynt anläggning. De stora brukningsenheterna och den 
till huvudgården koncentrerade bebyggelsen är viktiga delar 
av miljön.

 
     Kommunens ställningstagande
          • Uppförande av nya byggnader bör här medges   
 restriktivt.

          • Vid bygglovsprövning bör iakttas att förändring  
 av befintlig bebyggelse sker med varsamhet, liksom  
 nybebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse  
 bl a vad gäller skala, fasadutformning, materialval  
 och färgsättning. Samråd bör tas med länsstyrelsen  
 om förändringar övervägs som väsentligt kan   
 inverka på miljön inom området.

          • Inom området bör landskapsförändrande åtgärder  
 som huvudregel inte medges.

          • Det är viktigt att byggnader för jordbrukets behov  
 anpassas till landskapsbild och miljö. 

          • Äldre hägnader och gränsmarkeringar bör   
 underhållas.

          • De gamla vägsystemen bör bevaras.

Del av väg 740 mellan Hylla och Knickarp.
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     Kommunens ställningstagande
          • Uppförande av nya byggnader bör här medges   
 restriktivt.

          • Vid bygglovsprövning bör iakttas att förändring  
 av befintlig bebyggelse sker med varsamhet och  
 liksom nybebyggelse, anpassas till befintlig   
 bebyggelse bl a vad gäller skala, fasadutformning,  
 materialval och färgsättning. Samråd bör tas med  
 länsstyrelsen om förändringar övervägs som   
 väsentligt kan inverka på miljön inom området.

         • Inom det öppna odlingslandskapet bör   
 landskapsförändrande åtgärder som huvudregel inte  
 medges. 

          • Det är viktigt att byggnader för jordbrukets behov  
 anpassas till landskapsbild och miljö.

          • Alléer bör bibehållas och vårdas. 

5. Humlarödshus-Everlöv-Kumlatofta-Ilstorp
Kring Humlarödshus utgör fäladsmarkerna en rest av 
den landskapstyp som i äldre tid var förhärskande på 
Romeleåsen. Everlöv och Ilstorps kyrkor har väl bibehållen 
medeltida prägel. Everlövs kyrka har kalkmålningar och 
en av Skånes få bevarade stigluckor. Kumlatofta by har en 
sällsynt väl bevarad ålderdomlig struktur med tre oskiftade 
kringbyggda gårdar. Kulturens Östarp är en fyrlängad gård 
från 1800-talet med omgivande trädgård och byggnader. 
Stora och Lilla Rödde är små byar med i huvudsak 
1800-talsbebyggelse, i korsvirke och putsat tegel. Simontorps 
säteri har ett boninghus i korsvirke från 1700-talet.

Motiv för bevarande: Området utgör ett kulturlandskap med 
månghundraårig bebyggelsekontinuitet. Viktiga komponenter 
i miljön är de medeltida kyrkorna med accentuerat läge, 
Kumlatoftas slutna bymiljö, åssluttningens småbrutna 
odlingsmarker med stengärden i ägogränserna samt den 
äldre smågårds- och torpbebyggelsen.

     Kommunens ställningstagande
          • Vid upprättande eller ändring av detaljplan i Sövde  
 kyrkby bör hänsyn tas till områdets kulturhistoriska  
 värden.

          • Uppförande av nya byggnader bör här medges   
 ytterst restriktivt.

          • Vid bygglovsprövning bör iakttas att förändring  
 av befintlig bebyggelse sker med varsamhet   
 och liksom nybebyggelse anpassas till befintlig  
 bebyggelse bl a vad gäller skala, fasadutformning,  
 materialval och färgsättning. Samråd bör tas med  
 länsstyrelsen om förändringar övervägs som   
 väsentligt kan inverka på miljön    
 inom området.

          • Landskapsförändrande ingrepp bör undvikas.

          • Det är viktigt att byggnader för jordbrukets behov  
 anpassas till landskapsbild och miljö.

          • Alléer bör bibehållas och vårdas.

          • Äldre hägnader och gränsmarkeringar bör   
 underhållas.

4. Röddinge: kyrkby och Röddingebergs 
herrgård
Byn består bl.a. av en medeltida kyrka, f d prästgård, 
klockarebostad, en skola, samt gatuhus från decennierna 
kring 1900. Röddingebergs gård består av flygelbyggnader 
från 1830 samt ladugårdsbyggnader, alla i korsvirke.

Motiv för bevarande; Miljön är karakteristisk för den 
bystruktur som uppstod efter 1800-talets skiftesreformer, då 
bykärnan från att ha varit dominerad av gårdar övergick till 
att präglas av gatuhusbebyggelse. Röddingeberg åskådliggör 
sammansmältningen av traditionellt skånskt byggnadsskick 
och svenskt gårdsmönster, vanligt under 1700-1800-talen. 
Av betydelse för bymiljön är bebyggelsestrukturen med 
husen liggande i nära anslutning till gatan samt det äldre 
byggnadsskicket.

Fäladsmarker vid Humlarödshus.
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     Kommunens ställningstagande
          • Bebyggelseinventering bör genomföras av området  
 som helhet.

          • Uppförande av nya byggnader bör här medges   
 ytterst restriktivt.

          • Vid bygglovsprövning bör iakttas att förändring  
 av befintlig bebyggelse sker med varsamhet och,  
 liksom nybebyggelse anpassas till befintlig   
 bebyggelse bl a vad gäller skala, fasadutformning,  
 materialval och färgsättning. Samråd bör tas med  
 länsstyrelsen om förändringar övervägs som   
 väsentligt kan inverka på miljön inom området.

          •   Inom området bör landskapsförändrande åtgärder  
 som huvudregel inte medges. 

          •  Det är viktigt att byggnader för jordbrukets behov  
 anpassas till landskapsbild och miljö.

          • Äldre hägnader och gränsmarkeringar bör   
 underhållas. 

          • De gamla vägsystemen bör bevaras.

6. Sjöbo: bebyggelsemiljö
Sjöbo är huvudort och har varit tingsplats i Färs härad. Flera 
större vägstråk löper samman vid torget som tillsammans 
med gamla tingshuset och gästgiveriet, från tiden kring 
1900, bildar centrum. Järnvägen anlades på 1890-talet och 
förstärkte Sjöbos roll som centralort, där mindre industrier 
och hantverksrörelser växte fram. Än i dag kvarstår exempel 
på tegelarkitekturen från denna tid. 

Den stora holländarekvarnen nordväst om torget flyttades 
till sin nuvarande plats på 1890-talet och hör samman med 
den spannmålsproducerande bygden. Sjöbo kommuns 
kulturnämnd har i skriften I centrum beskrivit byggnader och 
miljöer kring stationsområde och övriga centrala områden.

Motiv för bevarande: Sjöbo har behållit något av sekelskiftets 
centralortskaraktär. Bebyggelsemönstret med husen 
placerade i anslutning till gaturummet och vissa enstaka 
byggnadsobjekt; gästgifveriet, tingshuset, kvarnen – är av 
betydelse för miljön.

       Kommunens ställningstagande
          • Kvarnen har stort kulturhistoriskt värde och bör  
 behandlas med hänsyn härtill. 

          • Vid upprättande eller ändring av detaljplan bör  
 hänsyn tas till områdets kulturhistoriska värden.

          • Vid bygglovsprövning bör iakttas att förändring  
 av befintlig bebyggelse sker med varsamhet och,  
 liksom nybebyggelse anpassas till befintlig  
 bebyggelse bl a vad gäller skala, fasad-  
 utformning, materialval och färgsättning.   
 Samråd bör tas med länsstyrelsen om förändringar  
 övervägs som väsentligt kan inverka på miljön   
 inom området.

7. Tolånga: landskap kring Tolångaån
Tolångaån flyter genom en kuperad odlingsbygd, 
där dalgångens flacka slänter upptas av betesmarker. 
Stengärden markerar ägogränserna från 1800-talet. I byn 
finns en ursprungligen romansk kyrka, en skola i typisk 
tegelarkitektur från tiden kring 1900, några gårdar, gatuhus 
samt villor. 

Motiv för bevarande: Området ingår i ett agrart 
kulturlandskap, präglat av 1800-talets jordbruksdrift. 
Bystrukturen är karakteristisk för de skånska byarna för tiden 
efter skiftets genomförande. De av hävd betade markerna 
kring ån är av betydelse för miljön.

Tolånga kyrka.
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9. Lövestad: bymiljö
Byns gårdar utflyttades i huvudsak vid skiftet 1832 och idag 
domineras bilden av gatehus. Dessa är av 1800-talskaraktär 
och är ofta placerade i nära anslutning till gatan. Men 
det finns även gårdar som ligger kvar på sin ursprungliga 
plats, bl a Lövestads kungsgård från 1824. Byns kyrka och 
skolhus från 1850-talet ritades av domkyrkoarkitekt C G 
Brunius. I samband med att järnvägen Tomelilla-Eslöv 
anlades på 1860-talet byggdes en station norr om kyrkbyn 
och det uppväxande stationssamhället övertog rollen som 
sockencentrum. I byn finns även en stenvalvsbro från 
1800-talet.

Motiv för bevarande: Området visar utvecklingen från äldre 
kyrk- och bondby till etableringen av stationssamhället. 
Den väl sammanhållna miljön kring kyrkan är belysande 
för gångna tiders kyrkbyar, där de offentliga byggnaderna 
givits en representativ utformning. Byns nuvarande karaktär 
speglar 1800-talets skiftesreformer och utflyttade gårdar. 
Lövestad är ett bra exempel på stationssamhället och 
centralort i rik jordbruksbygd etablerat under mitten av 
1800-talet.

      
      Kommunens ställningstagande
          • Vid upprättande av detaljplan eller    
 områdesbestämmelser bör hänsyn tas till områdets  
 kulturhistoriska värden.

          • Uppförande av nya byggnader bör här medges   
 restriktivt.

          • Vid bygglovsprövning bör iakttas att  förändring  
 av befintlig bebyggelse sker med varsamhet   
 och liksom nybebyggelse anpassas till befintlig  
 bebyggelse bl a vad gäller skala, fasadutformning,  
 materialval och färgsättning. Samråd bör tas med  
 länsstyrelsen om förändringar övervägs som   
 väsentligt kan inverka på miljön inom området.                                                           

          • Det är viktigt att byggnader för    
 jordbrukets behov  anpassas till miljön. 

     Kommunens ställningstagande
          • Vid bygglovsprövning bör iakttas att förändring  
 av befintlig bebyggelse sker med varsamhet och  
 liksom nybebyggelse anpassas till    
 befintlig bebyggelse bl a vad gäller skala,   
 fasadutformning, materialval och färgsättning.   
 Samråd bör tas med länsstyrelsen om förändringar  
 övervägs som väsentligt kan inverka på miljön   
 inom området.

           • Uppförande av nya byggnader bör här medges   
 restriktivt.

8. Vanstadtorp: odlingslandskap med 
fornlämningar och äldre vägsträckning
Landskapet domineras av Vanstadtorp med vidsträckta 
åkerfält och allé. Gårdens bebyggelse är från 1800-talet, 
med huvudbyggnad i klassicistisk stil. I forna dagar gick 
färdvägen på en åssträckning, där det finns en rest sten (Broås 
käring eller Broåsastenen). Utmed landsvägen finns även 
milstenar från 1700-talet.

Motiv för bevarande: Området karaktäriseras av 
ett odlingslandskap som präglats av storgodsdrift. 
Den till huvudgården koncentrerade bebyggelsen, 
vägsystem, utskiftade gårdar, allén och de omfattande 
brukningsarealerna är viktiga beståndsdelar i 
kulturlandskapet. Vanstad utgör ett tydligt exempel på skiftad 
by. Den högt belägna färdvägen med Broås käring visar på 
äldre vägsystem. 

 
     

      Kommunens ställningstagande
          • Uppförande av nya byggnader bör här medges   
 restriktivt. 

          • Vid bygglovsprövning bör iakttas att förändring  
 av befintlig bebyggelse sker med varsamhet   
 och, liksom nybebyggelse anpassas till   
 befintlig bebyggelse bl a vad gäller skala,   
 fasadutformning, materialval och    
 färgsättning. Samråd bör tas med länsstyrelsen om  
 förändringar övervägs som  väsentligt kan inverka  
 på miljön inom området.

          • Inom området bör landskapsförändrande åtgärder  
 som huvudregel inte medges.

          • Det är viktigt att byggnader för jordbrukets behov  
 anpassas till landskapsbild och miljö.

          • Alléer bör bibehållas och vårdas.

          • De gamla vägsystemen bör bevaras.

          • Äldre hägnader och gränsmarkeringar bör   
 underhållas.

Bymiljö i Lövestad med kyrkan.
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12. Bjärsjölagård: miljö med medeltida 
borgruin
I området finns lämningar efter den medeltida borgen 
Beritzholm, omgivet av vallar och vallgravar. På 1700-talet 
uppfördes Bjärsjölagårds nuvarande huvudbyggnad 
i rokokostil, medan den andra flygeln i empirestil 
uppfördes under tidigt 1800-tal. Till miljön hör bl a även 
ekonomibyggnader, varav de äldre är från ca 1860-70-talen, 
en slottspark samt allékantade vägar. I området finns 
lämningarna efter ett kalkstensbrott samt två kalkugnar, 
Adam och Eva, från 1850-1900. Med anläggandet av 
järnvägen 1865 etablerades Bjärsjölagårds stationssamhälle 
med arbetarbostäder och stationshus, starkt präglat av godset.  

Motiv för bevarande: Området illustrerar en lång utveckling 
av kulturlandskapet i vilket lämningarna från medeltiden och 
1700- och 1800-talen dominerar. Sätesgårdarnas utveckling 
från försvarsanläggningar till ståndsmässiga gårdar framgår 
klart. Industrimiljön beskriver en under förra seklet för länet 
viktig näringsgren. Till helheten hör även stationssamhället. 

     

      
     Kommunens ställningstagande
          • Bjärsjölagårds gård har stort kulturhistoriskt värde  
 och bör behandlas med hänsyn härtill.

          • Kalkugnarna bör fortlöpande hållas istånd.

          • Vid upprättande eller ändring av detaljplan bör  
 hänsyn tas till områdets kulturhistoriska värden.  
 Bjärsjölagårds stationsområde bör särskilt beaktas. 
 Uppförande av nya byggnader utanför   
 detaljplanelagt område bör här medges restriktivt.

          • Inom området bör landskapsförändrande åtgärder  
 som huvudregel inte medges.

          • Det är viktigt att byggnader för jordbrukets behov  
 anpassas till landskapsbild och miljö. 

         

10. Hallsberg: Hallsbergs stenar
År 1825 utskiftades gården från byn Heinge till då stenrika 
marker. Till miljön hör en vattenkvarn med intilliggande 
undantag uppfört av Nils Nilsson 1873. I trädgården uppförde 
Nilsson egenhändigt uthuggna stenar, fyllda med texter och 
bilder med bibliska motiv. 

Motiv för bevarande: Miljön speglar tydligt förhållandena 
vid tiden efter skiftet. Stenträdgården är unik och kan tolkas 
som ett originellt uttryck för 1800-talets starka religiösa 
strömningar.

11. Övedskloster-Tullesbo
Landskapsbilden kring Övedskloster har en varierande 
karaktär och en bitvis kraftigt kuperad terräng. Skogen 
domineras av ädellövträd, karaktäristiskt för slottslandskapet. 

Övedsklosters slott ligger i mitten av området. Mäktiga 
alléer och vägar upplagda på kraftiga stenbankar, tillhörande 
det under 1700-talet anlagda vägsystemet, är dominerande 
inslag i slottslandskapet. Övedsklosters har föregåtts av 
en klosteranläggning som uppfördes under 1100-talet och 
omvandlades till förläningsgods av den danska kronan 
under 1500-talet. Tillhörande slottsbyggnad är en av landets 
förnämsta rokokoanläggningar och stod klar 1776. Till 
anläggningen hör även bl a ekonomibyggnader, boningshus, 
och en kyrka. 

Tullesbo, förbundet med Övedskloster genom en allé, 
uppfördes som ett änkesäte till Övedskloster 1780.

Motiv för bevarande: Övedskloster är ett tydligt och 
välbevarat exempel på svensk rokokoarkitektur och utgör 
centrum i en stort upplagd och genomförd landskapsplan 
från 1700-talet. Ädellövskogen, de sammanhängande 
brukningsenheterna och är förutom alléerna, 
arrendegårdarna, torp och ekonomibyggnader värdefulla 
inslag i helheten. 

     Kommunens ställningstagande
          • Uppförande av nya byggnader bör här medges   
 restriktivt.

          • Äldre bebyggelse i anslutning till slottsmiljön har  
 stort kulturhistoriskt värde och bör bibehållas.

          • Vid bygglovsprövning bör iakttas att förändring  
 av befintlig bebyggelse sker med varsamhet och,  
 liksom nybebyggelse anpassas till    
 befintlig bebyggelse bl.a. vad gäller skala,   
 fasadutformning, materialval och färgsättning.   
 Samråd bör tas med länsstyrelsen om förändringar  
 övervägs som väsentligt kan inverka på miljön   
 inom området.

          • Inom området bör landskapsförändrande åtgärder  
 som huvudregel inte medges.

          • Det är viktigt att byggnader för jordbrukets behov  
 anpassas till landskapsbild och miljö. 

          • Alléer ska bibehållas och vårdas.

          • De gamla vägsystemen ska bevaras. 

Huvudbyggnaden av Bjärsjölagård slott är i empirestil.
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14. Vollsjö: stationsområde
Stationsmiljön bildar en nästan komplett miljö med pumphus, 
banvaktstuga samt järnvägsbron över Vollsjöån. Bron är unik 
och har bevarats intakt sedan den togs i bruk 1866. Vollsjö 
stationshus revs 1983.

Motiv för bevarande: I Vollsjö visas utvecklingen från kyrkby 
till stationssamhälle. Stationsområdet har ännu till flertalet 
bevarade delar, trots att stationshuset är rivet. Ett speciellt 
kulturhistoriskt intresse har knutits till Vollsjö genom att 
stationsområdet utgör miljön i flera av Fritiof Nilsson 
Piratens berättelser. 

15. Björka: bymiljö
Byn består i huvudsak av gatuhus i korsvirkes- eller 
tegelhus och belyser hur de små kyrkbyarna gestaltades efter 
skiftets genomförande på 1800-talet. Tegelkyrkan är från 
1200-talets mitt. En akvedukt som användes för bevattning 
av ängsmarkerna finns delvis kvar idag. Akvedukten var en 
del av ett bevattningsföretag för Övedskloster. 

Motiv för bevarande: Björka är representativt för 1800-talets 
små kyrkbyar i de mindre expansiva områdena av Skåne. 
Bevattningsföretagen längs med Björkaån för Övedskloster 
är av stort värde. 

     Kommunens ställningstagande
          • Uppförande av nya byggnader bör här medges   
 restriktivt. 

          • Vid bygglovsprövning bör iakttas att förändring  
 av befintlig bebyggelse sker med varsamhet  
 liksom nybebyggelse anpassas till    
 befintlig bebyggelse bl a vad gäller skala,   
 fasadutformning, materialval och färgsättning.   
 Samråd bör tas med länsstyrelsen om förändringar  
 övervägs som väsentligt kan inverka på miljön   
 inom området.

     

          •   Vid bygglovsprövning bör iakttas att förändring  
 av befintlig bebyggelse sker med varsamhet och 
          liksom nybebyggelse anpassas till befintlig   
 bebyggelse bl.a. vad gäller skala, fasadutformning,  
 materialval och färgsättning. Samråd bör tas med  
 länsstyrelsen om förändringar övervägs som   
 väsentligt kan inverka på miljön.

          • Alléer bör bibehållas och vårdas.

          • Äldre hägnader bör underhållas.  

13. Fränninge: bymiljö
Kyrkbyn ligger i ett kuperat odlingslandskap som sluttar ner 
mot Vollsjöån. Kyrkan, av medeltida ursprung, genomgick 
en omfattande förvandling under 1860-talet. Intill ligger en 
gammal prästgård i korsvirke och skiftesverk samt några 
gårdar och hus i traditionell byggnadsstil. Landsvägen är 
belagd med gatsten. Nils Månssons skola har uppkallats efter 
grundaren även kallad ”Ljusets bonde”.

Motiv för bevarande: Miljön speglar en bystruktur som blev 
vanlig i och med skiftets genomförande under 1800-talet. 
Sockenkyrkans markanta höjdläge anses karakteristiskt 
för den omfattande kyrkobyggnadsepoken under tidig 
medeltid. De båda prästgårdarna illustrerar utvecklingen 
från traditionell lantgård till modern bostads- och 
administrationsbyggnad. Landsvägen med sin stenbeläggning 
är ett viktigt inslag i miljön.

     Kommunens ställningstagande
          •  Vid upprättande eller ändring av detaljplan bör  
 hänsyn tas till områdets kulturhistoriska värden.

          • Vid bygglovsprövning bör iakttas att förändring  
 av befintlig bebyggelse sker med varsamhet och,  
 liksom nybebyggelse anpassas till    
 befintlig bebyggelse bl.a. vad gäller skala,   
 fasadutformning, materialval och färgsättning.   
 Samråd bör tas med länsstyrelsen om förändringar  
 övervägs som väsentligt kan inverka på miljön   
 inom området.

          • Det är viktigt att byggnader för jordbrukets behov  
 anpassas till landskapsbild och miljö.

          • Landsvägens gatstensbeläggning bör bibehållas.

Pumphuset i Vollsjö.
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16. Brandstad: bymiljö
Kyrkbyn är liten och omfattar några enstaka gårdar 
och gatuhus, varav några har ålderdomlig prägel. Den 
ursprungligen romanska kyrkan har fått sitt nuvarande 
utseende på 1800-talet. I byn ligger även en prästgård i 
korsvirke som är ombyggd i slutet av 1700-talet samt ett 
skolhus från 1890-talet.

Motiv för bevarande; Brandstad exemplifierar en gammal 
bykultur med välbevarad äldre bebyggelse.

     Kommunens ställningstagande
          • Uppförande av nya byggnader bör här medges   
 restriktivt.

          • Vid bygglovsprövning bör iakttas att förändring  
 av befintlig bebyggelse sker med varsamhet och,  
 liksom nybebyggelse anpassas till befintlig   
 bebyggelse bl.a. vad gäller skala, fasadutformning,  
 materialval och färgsättning. Samråd bör tas med  
 länsstyrelsen om förändringar övervägs som   
 väsentligt kan inverka på miljön inom området.

          • Det är viktigt att byggnader för jordbrukets behov  
 anpassas till landskapsbild och miljö.

LOKALA INTRESSEN 
Utöver de ovan angivna områdena och objekten finns även 
andra miljöer av kulturhistoriskt värde inom kommunen. 
De finns beskrivna i skriften Bevarandevärda kulturmiljöer 
inom Sjöbo kommun och antogs 1993. Bevarandeplanen 
har under 2003 uppdaterats med fastighetsbeteckningar, 
skyddsbestämmelser etc. Nedan följer ett sammandrag. För 
närmare beskrivning se bevarandeplanen.

17. Vollsjö: stationssamhälle och kyrkby
Vollsjögården med delar från 1300-talet. Vollsjö kyrkby med 
dess kyrka och delvis bevarade äldre bebyggelse är präglat av 
1800-talets stora jordbruksreformer. Vollsjö stationssamhälle 
med sin tegelbebyggelse, officiella byggnader, torg, affärer, 
hantverksbostäder och stationsområde illustrerar däremot ett 
samhälle uppkommet i samband med järnvägens tillkomst. 

18. Vanstad: bymiljö
Vanstad by med sin ovanligt väl bevarade prästgård och dess 
trädgård, mölla, spruthus, skola samt gatuhus från perioden 
1830-1930, ger byn dess karaktär av tiden efter skiftenas 
genomförande.

19. Blentarp: bymiljö
Blentarps kyrka från 1100-talet är en av få skånska kyrkor 
med runt västtorn. Till följd av en brand består byns skola 
och samtliga hus längs med Skomakaregatan av en enhetlig 
tegelbebyggelse från 1931.

20. Äsperöd: stationssamhälle
Äsperöds stationsbebyggelse illustrerar med sitt stationshus 
och sina hantverkarbostäder m m ett samhälle uppkommet i 
samband med järnvägens tillkomst och har sin ursprungliga 
prägel kvar. 

Fornlämningar
Inom Sjöbo kommun finns ett stort antal fasta forn-
lämningar, både synliga och under mark dolda. Dessa finns 
registrerade hos länsstyrelsen. Alla fornlämningarna är 
skyddade genom Lagen om kulturminnen (KML) och måste 
särskilt beaktas vid planering och markutnyttjande.

Kyrkor och kyrkogårdar
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, 
kyrkliga inventarier och begravningsplatser är skyddade 
genom kapitel 4 i Lagen om kulturminnen m m (1988:950).

ENSTAKA OBJEKT OCH MILJÖER 
21. Äsperöd stationshus
22. Lövestad:välbevarad fyrlängad gård
23. Vanstad: bymiljö
24. Grimstofta: Elfstrands keramikverkstad
25. Östra Kärrstorps bymiljö
26. Södra Åsum: kyrkmiljö och broar

Figur 6.1
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     15. Jordbodhällorna  (SCI-område-SE0430129).

     16. Vitabäckskällan (SCI-område-SE0430127). 

     17. Lövestads åsar (SCI-område-SE0430101).

RIKSINTRESSE NATURVÅRD
Det är Naturvårdsverket som bedömer och beslutar om 
vilka områden som är av riksintresse för naturvården. De 
aktuella områdena har avgränsats av Länsstyrelsen i Skåne. 
Nedanstående områden finns helt eller delvis inom Sjöbo 
kommun.

Områdets namn med nummer:

  N57  Kvarnberga-Härröd-Ö Sallerup-Gummarp-Sniberup 

  N67  Kulturlandskapet norr om Lövestad med N67a   
           Lövestads åsar och N67b Froenahejdan 

   N75  Sjöbo Ora-Fyledalen-Nybroån med biflöden 

   N80  Snogeholm-Skårby området 

   N81  Klingavälsåns dalgång 

   N83  Bjärsjölagård

   N84  Borstbäcken-Skartofta ängar, Torpaklint-  
            Helvetesgraven-Frualid 

   N85  Sandurområdet mellan Veberöd och Blentarp 

   N87  Backlandskapet söder om Romeleåsen 

Beslut redovisning: Naturvårdsverket, beslut 1989-02-07. 
Naturvårdsverket arbetar sedan 1995 med att i samverkan 
med länsstyrelserna se över underlaget och områden av 
riksintresse för naturvård. Översyn av dessa områden har 
skett med vissa justeringar som följd.

6.2 NATURMILJÖ

RAMSAROMRÅDEN
Ramsar-konventionen är en internationell överenskommelse 
inom vilken arbetet med bevarande och hållbart nyttjande av 
våtmarker utgör kärnverksamheten. Medlemsländerna skall 
enligt konventionen peka ut våtmarker av internationellt 
intresse. Faktorer som spelar in i utpekandet är förekomst 
av sällsynta våtmarkstyper och/eller växt- djurarter. 
Medlemsländerna förbinder sig att bevara områdena, 
tex genom reservatsbildande, och se till att områdets 
ekologiska karaktär inte försämras. I Sjöbo kommun ingår 
naturvårdsreservatet för Klingavälsån som omfattar ca 2200 
ha.

NATURA 2000
Skyddsvärda naturmiljöer inom EU har valts ut till nätverket 
Natura 2000. Medlemsländerna planerar för hur områdena 
ska bevaras och skötas. I Sverige gör vi det genom att ta fram 
bevarandeplaner. Inom kommunen finns det totalt sjutton 
Natura 2000-områden, varav fjorton är utsedda enligt EU:s 
habitatdirektiv (SCI-områden) och tre enligt fågeldirektivet 
(SPA-områden). Björkaån hyser Natura 2000-arten 
Tjockskalig blåmussla (Unio crassus). Arten omfattas av 
artskyddsförordningen och är fridlyst i fiskelagsstiftningen. 

Naturvårdsverket har beslutat om följande Natura 2000 
områden inom Sjöbo kommun (SCI- och SPA områden med 
sin områdeskod). Se karta 5. 

     1. Borstbäcken (SCI-område - SE0430141)                                  
        -även Eslövs och Hörby kommuner.

     2. Övedskloster (SCI-område - SE0430168).

     3. Klingavälsån (SCI-område-SE0430087) - även     
         Lunds kommun.

     4. Klingavälsån – Karup (SPA-område-SE04430110)                  
        -även Lunds kommun.

     5. Humlarödshus  (SCI-område-SE0430120).

     6. Sövdesjön (SPA-område-SE0430172).

     7. Sövdeborg (SCI-område-SE0430170).

     8. Snogeholm (SCI-område-SE0430167).

     9. Ellestadsjön (SCI-område-SE0430136)                                     
        -även Ystads kommun.

     10. Bellinga (SCI-område-SE0430171)                                          
          -även Ystads kommun.

     11. Skoghusets enefälad (SCI-område-SE0430116)  
          -även Ystads kommun.

     12. Fyledalen  (SCI-område-SE0420250)                                       
          -även Tomelilla och Ystad kommuner.

     13. Norra Fyledalen (SPA-område- SE0430089). 

     14. Tannhuset (SCI-område - SE0430128). 

Snogeholmssjön är en del av ett utpekat riksintresse för 
naturvård.
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Säkerställande: Länets naturvårdsplan nr 188, 214. Ingår 
i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet och 
i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och 
kulturmiljövärden i odlingslandskapet.

N80 Snogeholms- och Skårbyområdet (del)
NVV beslut 2000-02-07. Lagrum 3 kap 6§ MB.

Området ligger kring Romeleåsens sydöstra utlöpare. I några 
förkastningsdalar finns kvartära sediment av mycket stort 
geovetenskapligt värde som är unika för landet.

Krageholmssjön har blivit en referenslokal för den 
regionala vegetationshistoriska utvecklingen i södra Skåne. 
Snogeholmssjöns form visar att den ingår i det varierande 
backlandskapet som blir storskaligare och lugnare i 
morfologin mot söder.

Från den sockertoppsliknande, skogsklädda höjden söder 
om naturreservatet Navröd, som har ett mycket stort 
geovetenskapligt värde, har man en storslagen utsikt både 
över sjölandskapet i öster och Vombslätten i norr.

Säkerställande: Länets naturvårdsplan nr 189, 191 och 192, 
bef. naturreservat.

N81 Klingavälsån (del)
NVV beslut 2000-02-07. Lagrum 3 kap 6§ MB. NBO nr 
M8104 Klingavälsåns dalgång Humlamaden.

Naturvårdsreservatet Klingavälsåns dalgång omfattar ca 2200 
ha och är därmed Skånes f n största naturreservat och s k 
CW-område (Convention of Wetlands) Ramsar. De flacka och 
på vårarna normalt översvämmade ängarna mellan Sövdesjön 
och Vombsjön, som omger den slingrande och lugnt 
framflytande Klingavälsån, har sedan länge varit berömda 
för sitt rika fågelliv. Väster om Ilstorp har ån ett väl utbildat 
meandrande lopp längs en ca 3 km lång sträcka.

N57 Kvarnberga-Härröd-Ö Sallerup-Gummarp-
Sniberup (del)
NVV beslut 2000-02-07. Lagrum 3 kap 6 § MB.

Detta odlingslandskap med naturbetesmark berör i allt 
väsentligt enbart Hörby kommun.

N67 Kulturlandskapet norr om Lövestad
N67a Lövestads åsar, NVV beslut 2000-02-07. Lagrum 
3 kap 6§ MB. NBO nr M6501 (Nationell bevarandeplan 
för odlingslandskapet) N67b Froenahejdan, NVV beslut 
2000-02-07. Lagrum 3 kap 6§ MB.

Tolångaån-Heinge-Enekulla är ett representativt 
odlingslandskap som utgörs av småkuperat åslandskap med 
öppen ådal, våtmarker, små åkrar och naturbetesmarker.

Säkerställande: Länets naturvårdsplan nr 187. Ingår 
i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet och 
i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och 
kulturmiljövärden i odlingslandskapet.

N67a Lövestads åsar
Lövestads åsar är en stor och väl utbildad ås med 
mellanliggande åsgropar. Bokskogen i östra delen av området 
framhäver vackert åsarna i landskapet som dessutom är ett 
värdefullt strövområde.

Säkerställande: Länets naturvårdsplan nr 186.

N67b Froenahejdan
Froenahejdan utgör en värdefull ängsbokskog i en annars 
jordbruksdominerad miljö. Floran är karaktäristisk för 
vegetationstypen och förutom de normalt förekommande 
växterna finns även den exklusiva fläckiga lungörten.  I 
reservaten finns en värdefull kryptogamflora med sällsynta 
lavar och mossor knutna till de gamla träden. Reservatets 
dominerande jordart utgörs av isälvssediment med grus och 
sand.

Säkerställande: Föreskrifter som anges med stöd av 7 kap 5, 
6 och 30 §§ MB. Naturreservat.

N75 Sjöbo Ora - Fyledalen Nybroån med 
biflöden (del)
NVV beslut 2000-02-07. Lagrum 3 kap 6§ MB.

Sjöbo Ora är ett stort platåområde, som begränsas av 
mycket branta sluttningszoner. Området är till största delen 
skogbevuxet.

Den natursköna och geovetenskapligt intressanta Fyledalen 
karakteriseras av branta sluttningszoner och en flack botten, 
där Fyleån flyter fram. Välkända för sin naturskönhet och sin 
intressanta vegetation är de bokskogsklädda sluttningarna 
söder om Röddinge. Fyledalen som helhet är genom 
gynnsamma mark- och klimatförhållanden ett av de botaniskt 
mest artrika områdena i hela Skåne.

Vy vid Snogeholmssjön med Snogeholmsslott.
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N87 Backlandskapet söder om Romeleåsen
NVV beslut 2000-02-07. Lagrum 3 kap 6§ MB.

Backlandskapet söder om Romeleåsen är ett av de 
mest välutvecklade landskapen med dödistopografi i 
landet. Backlandskapet är beläget över den så kallade 
Alnarpssänkan, en förkastningsdal i berggrunden, orienterad i 
i nordväst/sydostlig riktning. 

Säkerställande; Naturreservat, landskapsbildsskydd, nationell 
bevarandeplan för odlingslandskapet samt länsstyrelsens 
program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet. 

NATURRESERVAT 
Inom Sjöbo kommun har länsstyrelsen avgränsat följande sju 
naturreservat;

1. Froenahejdan

2. Humlarödshus fälad

3. Klingavälsåns dalgång

4. Navröd

5. Ramnakullabackarna

6. Riddarehagen-Simontorp

7. Vitabäckshällorna

VÄRDEFULLA VATTEN
Länsstyrelsen har pekat ut värdefulla naturmiljöer i 
och i anslutning till sjöar och vattendrag inom ramen 
för miljömålsarbetet. Miljömålet ”Levande sjöar och 
vattendrag”, innehåller ett delmål som säger att minst hälften 
av dessa skyddsvärda natur- och kulturmiljöerna i Skåne bör 
ha ett långsiktigt skydd år 2015. I Sjöbo utgör Klingavälsåns 
storområde ett stort nationellt särskilt värdefullt område. 

Säkerställande: Befintligt naturreservat och 
landskapsbildsskydd, Ramsar CW-område. Ingår i nationell 
bevarandeplan för odlingslandskapet och i länsstyrelsens 
program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet. 

N83 Bjärsjölagård
NVV beslut 2000-02-07. Lagrum 3 kap 6§ MB.

Vid Bjärsjölagård, något öster om slottet, finns ett gammalt 
stenbrott med kalksten och märgelsten. Här finns fossil efter 
den djurvärld som levde i silurhavet.

Säkerställande; Länets naturvårdsplan nr 177.

N84 Borstbäcken - Skartofta ängar - Torpa Klint 
-  Helvetesgraven - Frualid
NVV beslut 2000-02-07. Lagrum 3 kap 6§ MB.

Kännetecknande för Övedsklosters marker är en mycket hög 
vilttäthet inte minst av rådjur. En skymt av Övedsklosters 
specialité, de vita dovhjortarna, tillhör också upplevelserna.

Borstbäcken - Fyra km öster om Harlösa rinner Borstbäcken 
ut i Vombsjön efter ett bitvis hastigt lopp ned för sluttningen 
mellan lerskifferslätten och Vombsänkan. Vattnet i bäcken 
är ovanligt rent och är därför ett intressant studieobjekt för 
limnologer. Den skogsklädda bäckravinen hyser ett rikt och 
varierat växt- och djurliv.

Skartofta ängar - I området vid Öved med Skartofta 
ängar finns lövskogar huvudsakligen med bok och rik 
markvegetation. Här finns gott om den fridlysta lundvivan, 
som har sin enda naturliga svenska växtplats i denna trakt.

Vid Torpaklint någon kilometer söder om Frualid finns också 
ett stenbrott men denna gång i granitgnejs.

Helvetesgraven - Helvetesgraven ligger i området med den    
s k Övedsandstenen, som varierar i färg från djupröd till grå 
med röda fläckar. Stenbrottet är idag helt vattenfyllt.

Frualid - Den lilla bäcken norr om Frualid vidgar sig till 
dammar med ett rikt fågelliv. Det bokskogsklädda höjdstråket 
Frualid (ca 2 km långt) är en lavagång, diabas, som har brutit 
igenom Övedsandstenen.

Området präglas av rika lövskogar med stort inslag av bok.

Säkerställande; Länets naturvårdsplan nr 178, 179, 180 och 
181.

N85 Sandurområdet mellan Veberöd och 
Blentarp (del)
NVV beslut 2000-02-07. Lagrum 3 kap 6§ MB. NBO nr 
M8104 Klingavälsåns dalgång - Humlamaden.

Sanduravlagring i sand i anslutning till Romeleåsens 
förkastningsbrant. Sandurfältet utmärks av vackert utbildade 
erosionsrännor som sönderdelar fältet.

Säkerställande; Länets naturvårdsplan nr 110. Ingår 
i nationell bevandeplan för odlingslandskapet och i 
länsstyrelsens program för bevarande av natur- och 
kultumiljövården i odlingslandskapet. 

Figur 6.1



Övedskloster lövskogsområden

Området Starrarp-Vallarum-Molleröd

Heinge-Ry-området

Sövdesjön-Snogeholmssjön-Ellestadsjön

Östarp-Simontorps-området

Strandskyddsområde Fyleån

Tolånga-Vollsjöåns dalgångar

Övedskloster lövskogsområden

Området Starrarp-Vallarum-Molleröd

Heinge-Ry-området

Sövdesjön-Snogeholmssjön-Ellestadsjön

Östarp-Simontorps-området

Strandskyddsområde Fyleån

Tolånga-Vollsjöåns dalgångar
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Figur 6.2

Figur 6.3

LANDSKAPSBILDSSKYDD 
Inom Sjöbo kommun har länsstyrelsen pekat ut följande 
sju avgränsade landskapsbildsskydd enligt f d 19 § 
naturvårdslagen. Naturvårdslagen är sedan 1998 ersatt av 
Miljöbalken men landskapsbildsskyddet enligt § 19 NVL 
gäller fortfarande. Se figur 6.3. 

A. Del av Romeleåsen

B. Sjölandskapet Sövdesjön-Snogeholmssjön-Ellestadssjön.

C. Fyledalen

D. Sjöbo Ora, Spjälla backen m m

E. Lövestads åsar

F. Fäladsmarkerna vid Heingeborg

G. Klingavälsåns dalgång vid Karups Nygård

STRANDSKYDD
För att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och 
friluftsliv råder strandskydd vid hav, insjöar och vattendrag. 

Inom kommunen har sjöar och vattendrag 100 meters 
strandskydd. Bland sjöarna berörs Vombsjön, Sövdesjön, 
Ellestadssjön och Snogeholmssjön. Vattendragen utgörs av 
Klingavälsån, Björkaån-Åsumsån-Tolångån-Vollsjöån och 
Fyleån med biflöden. Se figur 6.2.

 

 

     • Konkreta mål för att skydda och bevara   
 naturmiljöer finns i avsnittet områdesvisa   
 beskrivningar.

     • Kommunen ska arbeta för att antalet våtmarker  
 längs vattendragen ökas. Detta gynnar såväl   
 vattenkvaliteten som den biologiska mångfalden.

STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN
Bestämmelsen i 3 kap. 2 § Miljöbalken syftar till att bevara 
större sammanhängande landsbygds- och vattenområden 
samt skydda dessa från större strukturbildande 
exploateringsföretag vilka påtagligt påverkar ett områdes 
karaktär i form av t ex buller, utsläpp eller störningar på 
landskapsbilden. Länsstyrelsen har utpekat sex områden i 
Sjöbo kommun, se figur 6.4 som ska utgöra ett stöd i den 
fysiska planeringen samt vid prövningen av olika mål och 
ärenden. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Sjöbo kommun 
har 1999-12-06 avgivit synpunkter, men inte tagit ställning 
till dessa utpekade områden. Dock uttalar arbetsutskottet att 
främst torde sådana områden möjligen återfinnas i sydvästra 
kommundelen, mot Romeleåsens nordostsluttning och i 
nordöstra kommundelen mot Linderödsåsen.

1. Området Starrarp-Vallarum-Molleröd ligger i kommunens                          
    norra del på Linderödsåsens sydostsluttning. Stora delar av  
    området har karaktären av skogsbygd med ett unikt       
    småbrutet odlingslandskap. I detta område finns höga       
    natur- och kulturvärden.

2. I Heinge-Ry-området som ligger i kommunens   
    nordöstra del finns ett betespräglat landskap med    
    karaktären av ett äldre odlingslandskap. I området finns 
    såväl höga naturvärden som kulturhistoriska värden  
    Inom området ligger Heinge strövområde som är  
    av värde för friluftslivet.

3. I kommunens nordvästra del, strax norr om    
    Vombsjön, ligger Övedsklosters lövskogsområden.  

Kommunens ställningstagande
Ett viktigt mål för kommunens naturvårdsarbete  • 
är att säkerställa de skyddsvärda områdena.   
Biotoper som är viktiga för den biologiska   
mångfalden måste uppmärksammas. Till dessa   
miljöer hör ängs- och betesmarker, skogar,   
områden med lång trädkontinuitet och våtmarker.



Områden med en bullernivå över 40 dBA

Områden med en bullernivå mellan 30 och 40 dBA
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Figur 6.5

    Dessa områden utgörs av omväxlande skogspartier och 
    betesmarker och är ett välbesökt rekreationsområde       
    Inom området finns en rik biologisk mångfald.

4. Centralt beläget finns ett område kallat Tolånga-  
    Vollsjöåns dalgångar. Dalgångarna kring dessa   
    meandrande åar är ett dominerande inslag i landskaps- 
    bilden. I områdets östra del finns ett omfattande ås-      
    komplex, Lövestads åsar, med bokskogar och betesmarker.  
    Inom området finns höga natur- och kulturvärden.   
    Lövestads åsar är av betydelse för det rörliga friluftslivet.

5. I väster på Romeleåsens nordostsluttningar ligger   
    Östarp- Simontorps-området. Här finns hedbokskogar,  
    gamla hagmarker, betesmarker och djupt nedskurna    
    raviner. Området har stort värde för det rörliga friluftslivet  
    men har även natur- och kulturvärden.

6. I söder finns ett omfattande och unikt sjölandskap,   
    Sövdesjön-Snogeholmssjön-Ellestadsjön med   
    omgivningar. Detta är ett storslaget landskap med   
    omfattande bokskogar, igenväxande hagmarker   
    och öppna betesmarker. Detta område hyser mycket   
    stor biologisk mångfald och är ett betydelsefullt   
    område för rekreation. Inom området ligger    
    Snogeholms strövområde.

SAMMANHÄNGANDE GRÖNSTRUKTUR
I Region Skånes rapport Strategi för en grön struktur i 
Skåne redovisas befintliga områden med stora värden samt 
utvecklingsbara grönstråk mellan kommunerna i Skåne. 
De befintliga stråken utgörs främst av å- och bäckdalar, 
betesmarker och skogspartier. Vid vattendrag som rinner 
genom utpräglade åkerlandskap och där det finns brott i de 
sammanhängande gröna ytorna finns möjlighet att utveckla 
stråken. Utvecklingsstråken kan vara stigar, beträdor eller 
cykelvägar. Vid ”nya utvecklingsstråk” finns det idag inga 
eller väldigt få sammanhängande element i landskapet. I 
Sjöbo kommun finns det goda möjlighetar att bl a utveckla 
stråk längs med Åsumsån norr om Sjöbo tätort. 

BULLERFRIA OMRÅDEN I SJÖBO
Tysta områden börjar bli en bristvara i Skåne. Många 
människor känner sig störda av ljud från trafik, fläktar 
och skjutbanor. På vår fritid söker vi ofta rofyllda, stilla 
platser bortanför våra ofta bullriga vardagsmiljöer. 
Ökande trafik, exploateringar med nya vägar, järnvägar 
och industrianläggningar minskar ytterligare tillgången på 
områden där vi kan återhämta oss. Tysta områden främjar 
hälsan och kan ge ökad livskvalitet.

Enligt en studie om bullerfria områden i Skåne har Sjöbo 
kommun en stor tillgång på tysta områden. Landsbygden är 
relativt oexploaterad i Sjöbo, varför bilden, se figur 6.5, bör 
vara relativt rättvisande även om enbart trafikbuller ingår i 
analysen. Dessa tysta områden utgör en stor potential ur ett 
regionalt perspektiv och kan utgöra en stor tillgång ur turism- 
och rekreationsynvinkel. Det finns få tysta områden med 
stora natur- och kulturvärden på närmare håll för Malmö-
Lundregionens invånare. Det är därför viktigt att värna om 
dessa områden och så långt möjligt lokalisera ny infrastruktur 
och bullrande verksamheter i andra områden. Om områdena 
måste tas i anspråk för vägutbyggnader eller liknande, bör så 
långt möjligt exploateringen ske i ytterkanten av ett område, 
så ytterligare fragmentering kan undvikas.

KOMMUNENS NATURVÅRDSPROGRAM
Kommunens naturvårdsprogram består av två delar, 
naturvårdsplanen och ett åtgärdsprogram. Dokumentet är 
under utarbetande och ännu inte antaget av kommunen.          
I naturvårdsplanen presenteras värdefulla naturområden. 
Totalt har 171 områden beskrivits och klassificerats. 

Åtgärdsprogrammet ska fungera som underlag för Sjöbo 
kommuns arbete med att bevara och förstärka den biologiska 
mångfalden samt vara vägledande för det kommunala 
miljömålsarbetet. 

Lunds kommun 

Eslöv kommun Hörby kommun 

Tomelilla 
kommun  

Ystad kommun  Skurup kommun  

Figur 6.4
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Nya utvecklingsstråk 
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6.3 NATURRESURSER

RIKSINTRESSE NATURRESURSER
Yrkesfiske 
För bedömningen av inlandsvatten har kriteriet för 
riksintresse baserats på antalet yrkesverksamma fiskare 
för respektive sjö. Beslut redovisning: Mars 2006, 
Fiskeristyrelsen; Finfo 2006:1.

M:86   Vombsjön

Rika bestånd av gös, abborre, gädda och ål. Omfattande fiske 
efter gös och ål. 

Värdefulla ämnen och material
Beslut, redovisning:  Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU) och Naturvårdsverket 1994-12-29. 

M:9  Eriksdal (kvartssand)

Riksintresse SGU 1994-12-29, 2 kap 7§ andra stycket 
lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m m. 
Bestämmelserna ingår numera i 3 kap 7§ andra stycket MB. 
Området har detaljavgränsats av SGU 2007-05-31.

Sandstenstäkten i Eriksdal är den enda i Skåne och Sverige 
där mellanjurassiska bergarter är tillgängliga i dagen. Med 
smärre grävningsarbeten är även överjurassiska bergarter 
åtkomliga vilka även dessa är unika för Skåne och Sverige. 
Sanden användes till kvalificerade industriändamål. 

JORDBRUKS- OCH SKOGSMARK 
Jordbruksmark
Sjöbo kommun är en utpräglad jordbruksbygd. Drygt hälften 
av kommunens areal upptas av åkermark (54 %), andelen 
betesmark uppgår till 8 %. Ungefär hälften av åkerarealen 
används för produktion av spannmål och en tredjedel är 
slåtter- och betesvall. Övrig areal utnyttjas för bl a produktion 
av sockerbetor, oljeväxter och potatis. Sjöbo kommun har 
den högsta tätheten av nötboskap i Skåne med drygt 54 
djur per km2. Detta förklarar den stora areal som används 
för slåtter- och betesvall. Inom kommunen finns en stor 
produktion av svin, ca 45 000 per år. 

Skogsmark
De största sammanhängande skogsområdena finns framför 
allt på åsarna, kring Fyledalen och i landskapet kring de 
större sjöarna. Den översiktliga skogsinventeringen som 
gjorts i Sjöbo kommun är ofullständig och är från början 
av 1990-talet. En grov uppskattning visar att 40 % av 
skogsmarken utgörs av lövträd, resterande av barrträd. 
Kommunens lövskogar har ett stort värde för det rörliga 
friluftslivet. 

Figur 6.6

Figur 6.7. Jordbruksmark av klass 1 har den lägsta kvaliten och 
klass 10 motsvarar den högsta kvaliten. 
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GRUNDVATTENTILLGÅNGAR
Jordlager
I jordlagren förekommer större grundvattentillgångar framför 
allt i grovkorniga avlagringar som isälvsavlagringar och 
issjösediment. Av särskilt intresse för vattenförsörjning är 
isälvsavlagringarna, då förutsättningarna för vattenuttag 
normalt är gynnsamma i dessa. T ex baseras Sjöbo tätorts 
vattenförsörjning på brunnar i isälvsavlagringar.

Grundvattentillgångar i ytligt liggande isälvsavlagringar 
och issjösediment är ofta sårbara. Det kan därför behövas 
olika skyddsåtgärder för att minska sårbarheten, särskilt runt 
vattentäkter, och bibehålla en god vattenkvalitet. Sådana 
kan vara vattenskyddsområden med olika restriktioner eller 
tekniska åtgärder, som t ex åtgärder längs vägar. 

Större grundvattentillgångar i jordlager finns i följande 
områden:

Björka – Sjöbo - Röddinge
Utbredda isälvsavlagringar med inslag av åsformade 
avlagringar, främst i de NO delarna. Grundvattentillgången 
varierar betydligt beroende på variationer i material och 
mäktighet. I de norra och västra delarna bedöms tillgången 
som mycket stor eller stor (SGU 2000), i de sydvästra delarna 
som ovanligt stor och i de sydöstra delarna som liten till 
måttlig. Vid Grimstofta-Gröndal finns täkter som försörjer 
Sjöbo tätort.

Blentarp 
Utbredda isälvsavlagringar väster om Blentarp. 
Grundvattentillgången bedöms som måttlig.

Sövde 
Utbredda isälvsavlagringar öster om Sövde med inslag 
av åsformade avlagringar i de östligaste delarna. 
Grundvattentillgången bedöms som måttlig.

Vanstad – Lövestad
Avlagringarna utgörs av ett system av åsformade avlagringar, 
omgivna av mer utbredda avlagringar. I de åsformade 
avlagringarna bedöms grundvattentillgången som måttlig 
till stor. Vid Lövestad och Vanstad finns brunnar i åsformade 
avlagringar för vattenförsörjning av dessa samhällen. I de 
mer utbredda avlagringarna bedöms grundvattentillgången 
som liten.

Sjöbo - Blentarp
Mellan Sjöbo och Blentarp finns sandiga sediment täckta 
av finkorniga sediment. Grundvattentillgången i de sandiga 
sedimenten bedöms som stor. Tillgångarna har jämförelsevis 
bra skydd mot förorening.

Sövde - Sövestad
Isälvsavlagringar tillsammans med issjösediment under tätare 
jordarter (lera, moränlera). Tjockleken varierar betydligt. 
Grundvattentillgången bedöms som mycket stor. Tillgångarna 
har jämförelsevis bra skydd mot förorening.

Fyledalen 
Sandiga till mycket grova sediment täckta av finkornigare 
sediment. Grundvattentillgången bedöms som stor. 
Tillgångarna i Fyledalens förlängning mot SO utgör basen för 
Tomelilla och Ystad kommuners vattenförsörjning.

Berggrund
Större grundvattentillgångar i berggrunden finns framför 
allt i kritberggrunden i Vombsänkan. I de västra delarna 
av sänkan, nedanför Romeleåsens SÖ-sluttning, bedöms 
tillgångarna som mycket varierande. I de centrala delarna av 
sänkan bedöms uttagsmöjligheterna som utmärkta. Täkterna 
i Blentarp och Sövde tar vatten från kritberggrunden. Även 
i urberget på Romeleåsen kan grundvattentillgången lokalt 
vara god. Täkten i Herreberga tar vatten från urberget. Inom 
områdena med lerskiffer och andra sedimentära bergarter 
inom kommunens nordöstra delar är grundvattentillgången 
mycket varierande. Täkterna i Bjärsjölagård, Klasaröd, 
Röddinge och Äsperöd utnyttjar tillgångarna i dessa 
bergarter.

Ytvattentillgångar
Huvuddelen av kommunen tillhör Kävlingeåns 
avrinningsområde. Den sydöstra delen tillhör Nybroåns 
avrinningsområde. Inom ett avrinningsområde finns ett 
nära samband mellan grundvatten och ytvatten. Således 
beror vattenkvaliteten i vattendrag och sjöar bl a på 
grundvattenkvaliteten inom avrinningsområdet.

Inom de delar av kommunen som tillhör Kävlingeåns 
avrinningsområde finns flera större vattendrag, bl a 
Klingavälsån, Björkaån (Åsumsån, Tolångaån, Vollsjöån), 
Övedsbäcken och Borstbäcken. Klingavälsån mynnar i 
Kävlingeån nedströms Vombsjön, medan Björkaån och 
Övedsbäcken mynnar i Vombsjön.

Vombsjön utgör råvattentillgång till Vombs vattenverk, som 
drivs av Sydvatten, och vattentillgången har stor betydelse 
för vattenförsörjningen i SV Skåne. I Vombsjön bedrivs 
också yrkesfiske.

Klingavälsån tillhör Kävlingeåns avrinningsområde. 



Liten/ ingen tillgång, <1 l/s

Måttlig tillgång, 1-5 l/s

Stor tillgång, 5-25 l/s

Mycket stor tillgång, 25-125 l/s

nOvanligt stor tillgång, >125 l/s

Mycket stor tillgång, 25-125 l/s

Stor tillgång, 5-25 l/s

Måttlig tillgång, 1-5 l/s

Liten/ ingen tillgång, <1 l/s

Under täta jordlager

Grundvattentillgång i jordlagren

Ova lig s g, >125 l/st tor tillgån

Sjöbo

Blentarp

Vollsjö

Bjärsjölagård

Lövestad
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Stora delar av Vombsjöns tillrinningsområde inom 
Sjöbo kommun utgörs av infiltrationskänsliga områden. 
Grundvattenskyddet inom dessa områden har stor betydelse 
för vattenkvaliteten Vombsjön.

Övriga större sjöar i kommunen inom Kävlingeåns 
avrinningsområde är Sövdesjön, Snogeholmssjön och 
Ellestadssjön.

Inom de delar av kommunen som tillhör Nybroåns 
avrinningsområde finns ett större vattendrag, Fyleån/
Nybroån. Ån har stor betydelse ur fiskevårdssynpunkt. 

Vattendragens status har klassat med utgångspunkt från 
elfiske. Statusen varierar betydligt, såväl mellan som 
inom vattendrag. Status för Borstbäcken klassas som god, 
för Nybroån som god - måttlig, för Klingavälsån måttlig 
-otillfredsställande. För Björkaån är klassningen god - måttlig 
i övre delen, otillfredsställande i nedre delen (nedströms 
sammanflöde med Grimstoftabäcken).

Grundvattenundersökning 
Under 2009 kommer Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU) genomföra undersökningar av kommunens 
grundvatten i området mellan Vombsjön och ned mot 
Fyledalen. VÄRDEFULLA ÄMNEN OCH MATERIAL

I en inventering gjord 1995 redovisar länsstyrelsen förekomst 
av berg och naturgrus i Skåne. Inom kommunen finns 
omfattande stråk av isälvsavlagringar. Ett område med 
naturgrus (klass 2) sträcker sig från östra sidan av Vombsjön, 
den s k Vombsänkan, och följer Fyledalen mot sydost, det 
andra stråket går från Sjöbo och upp mot Lövestad och 
vidare mot nordost. Naturgrus av klass 2 återfinns också 
kring Sövde, Eriksdal och i sandurfältet inom Östarps- och 
Blentarpsområdet. Två områden med berg (klass 2) finns 
i kommunens södra del på Romeleåsens sydostsluttning. 
Pågående grustäkter i Sjöbo kommun enligt länsstyrelsens 
materialhushållningsprogram: 

Grustäkter
     • Omma 3:6, 5:1 Slutdatum 2014-12. C&L Jönsson   
        Grus AB, Blentarp.

     • Sövde 34:1, 34:40, 34:64. Slutdatum 2014-12-31.   
        Skåne Grus AB Riseberga, Ljungbyhed.

     • Blentarp 20:40, 20:15. Slutdatum 2012-12-31. C&L  
        Jönsson Grus AB, Blentarp.

Sandtäkter
     • Ilstorp 28:21. Slutdatum 2023-12-31. Skåne Grus   
        AB Riseberga, Ljungbyhed.

     • Everlöv 3:3, 10:1, 12:11, 13:11. Slutdatum 2008-  
        12-31. G Blank & Son AB och Swerock AB, Tollarp.

Bergtäkter
     • Övedskloster 2:39. Slutdatum 2018-12-31. AB   
        Sydsten, Malmö.

     • Ågerup 2:26, 2:27, 2:29 m fl. Slutdatum 2025-12-  
       31. Swerock AB, Helsingborg.

Figur 6.8

Vy över Åsumsån.
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Figur 6.9

     Kommunens ställningstagande
          • Översiktsplanen ska säkerställa en långsiktig   
 hushållning med naturens resurser och slå vakt      
 om befintliga naturområden. Den biologiska   
 mångfalden skall bevaras och förstärkas. 

          • Hushållning med grus, särskilt naturgrus,            
 skall eftersträvas, varvid ersättningsmaterial i   
 möjligaste mån skall nyttjas. 

          • I kommunens planarbete ska               
 naturresursbalansering tillämpas. 

          • Kommunen skall se restriktivt på verksamheter     
 som negativt påverkar utpekade stora opåverkade  
 områden.

Förklaring - Naturresurs balansering
En grundtanke i utvecklingen av det hållbara samhället 
är att man inte ska ta mer resurser i anspråk än vad man 
kan ge tillbaka. Detta kan göras genom att;

          • helt undvika ingrepp i natur- och   
 kulturmiljöer,

          • minimera ingreppens storlek och inverkan

          • ingrepp kompenseras med åtgärder i direkt  
 anslutning till exploateringen

          • kompensera för ingreppets effekter på annan  
 plats utanför exploateringsområdet.

Ovanstående principer ska tillämpas inom den 
kommunala fysiska planeringen.

Sand
Kvartssanden i Eriksdal, i övre delen av Fyledalen, började 
brytas 1938. Sanden som bryts har mycket hög kvalitet, 
99,5 % kiseldioxid, samt jämn kornstorlek. Sanden används 
till kvalificerade industriändamål. Produktionen inom 
täktverksamheten uppgår idag till 20 000 ton sand per år.

NATURGAS
Sedan 2008 pågår ett projekt där förekomsten av naturgas 
i alunskiffer undersöks. Undersökningen omfattar den s.k 
Colunussänkan, som berör stora delar av Skåne och även 
delar av Sjöbo kommun. Det är känt att bergformationen 
alunskiffer förekommer i området men lite är känt om djupet 
eller den eventuella spridningen. 

Utredningen genomförs med seismiska undersökningar och 
kommer att utföras på befintliga vägar. För Sjöbo kommun 
berör detta väg 1026 och 1030 mellan Anklam förbi Lövestad 
och vidare mot Andrarum samt väg 1025 och 1026 mellan 
Tolånga och Äsperöd. 
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6.4 FRILUFTSLIV 

RIKSINTRESSE FRILUFTSLIV
(Primära rekreationsområden)

Beslut, redovisning: Regeringen  SFS 1987:247, 1 juli 1987. 

M:F6 Romeleåsen (del)
NVV 1989-02-07. Lagrum 3 kap 6§ MB.

Åsen sträcker sig från Lund mot Ystad och når som högst 
188 m ö h. Sluttningen mot nordost är kraftigt markerad. 
Romeleåsen och dess sluttningar uppvisar ett variationsrikt 
landskap med öppna odlings- och fäladsmarker samt löv- och 
barrskogar.

Tillgängligheten är god. Här finns vandringsleder, rast- och 
kaffestugor. Från åsen har man en hänförande utsikt över den 
omgivande trakten.

M:F7 Sövde - Krageholmsområdet (del)
NVV 1989-02-07. Lagrum 3 kap 6§ MB.

Sjölandskapet nordväst om Ystad mot Sjöbo utgörs av en 
småkuperad terräng med i norr sandiga jordar och söderöver 
moränlera. Kulturhistoriskt domineras trakten av större gods 
med slottsmiljöer.

Sjöarna i området är slättsjöar med liten föroreningsgrad. 
Omgivningarna är till större delen skogsområden, i 
norr mestadels planterad granskog medan bokskogen 
dominerar söderöver. Skogsområdena växlar med åkrar 
och betesmarker. Faunan är rik med bl a rådjur och en 
kronhjortsstam.

Sjöarna är utomordentliga rastplatser för tranor, gäss och 
änder. Området är rikt på rovfågel framförallt vintertid då 
övervintrande örnar besöker området. Gladan har ett säkert 
tillhåll i lövskogarna. 

Anordningar för friluftslivet finns främst inom landstingets 
strövområde vid Snogeholm där det också finns möjlighet 
att komma fram med rullstol. Här finns strövstigar och 
vandringsleder av varierande längd, fiskekortsvatten och 
badplatser. Det finns också en stor andel fritidshus i trakten. 
Tillgängligheten får anses vara god men kan med fördel 
förbättras. Allmänna kommunikationer saknas till stor del.

Fritidsfiske 
Beslut, redovisning: Naturvårdsverket, beslut 1989-02-07. 

I riksintresset för friluftsliv ingår fritidsfiske. Till 
fiskeriverket har inkommit förslag på ytterligare områden. 
Några beslut kring dessa finns inte. Bland de föreslagna 
områdena finns Vombsjön, Sövdesjön, Snogeholmssjön och 
Björka - Åsumsån.

OMRÅDEN FÖR FRILUFTSLIV
Fritidsverksamhet Sjöbo kommun 
Friluftsbad finns i Fränninge, Lövestad och Sjöbo. 
Verksamheten omfattar simundervisning, motionssim, 
tävlingssim m m.

En stor mängd sport- och fritidslokaler finns runt om i 
kommunen, lokaler som skolverksamheten använder dagtid 
och föreningslivet kvällstid och helger. Fritidsanläggningar 
såsom idrottsplatser och tennisbanor finns runt om i 
kommunen, såväl förenings- och kommunägda.

Föreningslivet är omfattande med ett stort utbud av 
fritidsaktiviteter. Fritidsgårdar bedriver verksamhet i Sjöbo, 
Blentarp, Vollsjö och Lövestad under eftermiddagar och 
kvällar. Motionsspår och vandringsleder är det väl försörjt 
med i kommunen. Skåneleden omfattar mer än sex mil 
vandringsled. 18-håls golfbana finns strax väster om Sjöbo.

Snogeholms strövområde
Strövområdet Snogeholm är en skön mosaik av sjö, 
betesmark, bokskog och barrskog. Hela området 
genomkorsas av vandringsleder. En del av stigarna är 
framkomliga med rullstol. Det finns även ridleder i området. 
Året runt finns möjlighet att med lite tur träffa på många 
olika arter av djur och fåglar.

Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne
Riksintresse friluftsliv enl 4 kap 2§ MB.

I miljöbalken kap 4 §2 sägs bl a att inom rubricerat område 
ska turismens och främst det rörliga friluftslivets intressen 
särskilt beaktas. Bestämmelserna utgör inte hinder för 
utvecklingen av befintliga tätorter och det befintliga 
näringslivet.

Ett samarbete mellan kommunerna i Romeleås- och 
sjölandskapskommittén, kallat RÅSK, arbetar för att 
tillvarata områdets värden och kvaliteter för det rörliga 
friluftslivet. Området kallas även Romeleåsen och 
sjölandskapet.

Sjöbo Ora
Sjöbo Ora är ett stort skogsområde på ett isälvsdelta nordost 
om Fyledalens mynning ut mot sandslätten söder om Sjöbo. 
Sjöbo Ora är ett välbesökt område närmast tätorten med 
frodiga raviner, talrika skogsvägar och löparslingor. Från 
Orans branta sluttningar ser man slätten och den mäktiga 
Romeleåsen som reser sig i fjärran. Spjällabacken i väster är 
randmoränens högsta punkt.

Skåneleden 
Skåneleden omfattar 100 mil av sammanhängande leder och 
genom Sjöbo kommun löper nord-sydleden och österleden 
Det är kommunerna i samarbete med föreningar som ser till 
att det är rent och snyggt utmed leden, att det finns ved vid 
vindskydden och att toaletter töms osv. Leden går till stor del 
på privatägd mark och drygt 1000 markägare har generöst 
ställt sin mark till förfogande för Skåneleden utan ersättning. 
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Heinge strövområde
Heinge Strövområde bjuder på en rik flora och fauna i ett 
gammalt odlingslandskap. En av Skåneledens lägerplatser är 
lokaliserad till strövområdet. 

Insjöbad
Kommunen har två insjöbad vid Vombsjön och Sövdesjön 
med stränder bestående av sand. Vid Sövdebadet finns 
badbryggor, toaletter och kiosk. Vombsjöbadet är ett 
naturbad.

Ridning
Sjöbo kommun har tre gånger fler hästföretag än Sverige 
i genomsnitt och är en de mest populära fritidsaktiviterna 
i kommunen. Samtliga typer av hästar och hästsport finns 
representerade bland dessa, traditionella ridsportgrenar, 
western, islandshästar, klassisk dressyr, körning, trav och 
galopp m m. Det finns också en omfattande avelsverksamhet. 

För att ytterligare utveckla hästsporten finns det förslag på 
hur ridleder och ridslingor ska kunna utvecklas i kommunen. 
En första etapp innebär en ridled mellan Snogeholms 
strövområde-Everlöv-Övedskloster och en 10 km lång slinga 
öster om Lövestad. Områden kring Vollsjö-Bjärsjölagård, 
Sjöbo tätort, Sjöbo Väster och Anklam-Eriksdal-Snogeholm 
föreslås även dem att utredas vidare.

Fritidsfiske
I Sjöbo kommun finns sex olika fiskevatten, inom ett område 
på 80 km2; Sövdesjön, Björkadammen, Björka-Åsumsån, 
Snogeholmssjön, Kejsardammen och Vombsjön. Flugfiske, 
spinnfiske, mete och pimpling är tillåtet.

Figur 6.10

Sevärdheter i kommunen

1. Bjärsjölagårds Slott
2. Kalkugnarna Adam och Eva i Bjärsjölagård
3. Södra Åsums kyrka
4. Piratenmuseet i Vollsjö
5. Kulturens Östarp
6. Sövdeborgs slott
7. Snogeholms slott
8. Hallsbergs gård och stenar
9. Lilla Rödde museum
10. Brandstad Prästgård
11. Södra Åsums vattenkvarn
12. Kullamöllan
13. Sjöbo Mölla
14. Elfstrands krukmakeri
15. Hörjelgården
16. Övedskloster
17. Everlövs kyrka
18. Blentarp kyrka
19. Björka kyrka
20. Öveds kyrka
21. Storkprojektet
22. Helvetesgraven och Frualid
23. Sövde kyrka med kyrkogård

Figur 6.11
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6.5 KOMMUNIKATIONER

RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER
Simrishamnsbanan
Simrishamnsbanan är utpekad som riksintresse för 
kommunikation. Sjöbo kommun verkar för att järnvägstrafik 
ska återupptas på Simrishamnsbanan, sträckan Malmö-
Staffanstorp-Dalby-Sjöbo-Tomelilla-Simrishamn, längs i 
huvudsak befintlig banvall. 

Simrishamnsbanan skapar viktiga förutsättningar för 
integrerad infrastruktur i regionen och är ett nyckelprojekt 
för regional balans i Skåne. Därvid skapas förutsättningar 
för en bredare arbets-, bostads- och utbildningsmarknad. 
Restiden från Sjöbo till Malmö kommer att uppgå till 
30 min. Samordning mellan Simrishamnsbanan och 
Citytunneln skapar tillgänglighet till viktiga målpunkter. 
Sjöbo kommun ser Lundalänken Dalby-Lund som ett 
viktigt komplement till Simrishamnsbanan eftersom snabb 
och bekväm kollektivtrafik till stora arbetsplatser i Lund 
är nödvändig, då Lund är den ort som Sjöbo kommun har 
den största arbetspendlingen till. Kommunerna längs banan 
har avgivit en gemensam avsiktsförklaring som innebär att 
parterna ska verka föratt Simrishamnsbanan byggs ut för 
eldriven regionaltågstrafik, att tillväxten i Öresundsregionen 
ska spridas till östra Skåne, arbetsmarknaderna ska 
vidgas, näringslivet stimuleras och transportsystemet 
miljöanpassas. Dessutom har en avsiktsförklaring avgivits 
av berörda kommuner beträffande viss medfinansiering av 
järnvägsprojektet. Stationsläget skall finnas centralt i Sjöbo 
för att erhålla god tillgänglighet och göra trafiken attraktiv. 

Väg 13 
Väg 13 är sedan december 2006 utpekat som ett riksintresse 
för kommunikation.

VÄG
Väg 11 och 13
Riksvägarna 11 och 13 utgör grundstommen i kommunens 
vägnät. Väg 11 Malmö-Simrishamn är ett regionalt vägstråk 
som är särskilt viktigt för den regionala trafikförsörjningen 
och för den regionala balansen i Skåne. För väg 11 och 13 
gäller enligt Vägverket ett byggnadsfritt område på 30 meter 
från vägområdesgränsen till närmsta bebyggelse enligt 
Vägverket. 

Sjöbo kommun verkar för att väg 11 och 13 byggs ut för 
att möta nya krav på trafiksäkerhet och ökad trafik. Denna 
utbyggnad omfattas även av nya gång- och cykelstråk. Läs 
mer om utbyggnaden i kapitel 10. Se figur 6.12.  

Trafikplan
Trafikplan för Sjöbo tätort har upprättats av dåvarande 
tekniska avdelningen. Planen har antagits av 
kommunfullmäktige 2001-12-19 som handlingsprogram för 
den fortsatta planeringen. 

Figur 6.12

FLYG
Sjöbo/Sövde Flygplats
Sövdeborgs flygplats anlades under 30-talet av flygvapnet 
och tillhörde F10 i Ängelholm. Under mitten av 60-talet 
etablerades flygklubbsverksamheten på flygplatsen och den 
fick allt mindre militär betydelse. Sedan mitten av 90-talet 
ägs hela flyplasten av Sjöbo kommun och sedan dess används 
flygplatsen endast av civilflyg (motor- och segelflyg) samt 
modellflyg. Idag är ett drygt halvdussin klubbar verksamma 
på anläggningen. 

Runt flygplatsen finns markeringar för höjdbegränsade 
områden angivna. Gränserna anger de maximala 
byggnadshöjder som tillåts för att flygsäkerheten inte ska 
äventyras. Alla byggnadsverk berörs, såväl fasta (byggnader, 
master m m) som tillfälliga (byggnadskranar etc). Se figur 
6.13. 

Figur 6.13
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Figur 6.15

Influensområde flygplats
Sjöbo kommun påverkas av det influens- eller MSA-område 
(Minimum Sector Altitude) som är upprättat runt Malmö 
Airport, Kristianstads Airport och Ljungbyheds flygplats. 
Se figur 6.14. Ytan ska fastställas på alla flygplatser där det 
finns instrumentinflygningsprocedurer. Det är flygplatsens 
största yta och styrande för denna procedur. Ytan består 
av en cirkel med radien 55 km, som utgår från respektive 
landningshjälpmedels mittpunkt. 

För att kunna navigera mellan flygplatserna finns det 
navigationsutrustning ute i terrängen. Om  byggnadsverk 
högre än 20 meter (mast, vindkraftverk m m) utanför tätort 
eller 45 meter i övrigt planeras inom influensområdena, ska 
samråd ske med Luftfartsverket och de berörda flygplatserna. 
Se figur 6.14. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafiken är en nödvändig komponent för att främja 
en integrerad regional arbets- och bostadsmarknad samt 
tillgång till utbildning. Dessutom behöver kollektivtrafiken 
utvecklas för att vidmakthålla en levande landsbygd.
En god kollektivtrafik är en viktig satsning för minskad 
miljöpåverkan, ökad säkerhet och dessutom viktig ur 
jämställdhetssynpunkt. 

Busstrafik
Skåneexpresslinjerna 5, Simrishamn-Sjöbo-Lund, och 6, 
Ystad-Sjöbo-Lund, utgör ryggraden i kommunens busstrafik. 
Se figur 6.14. Turutbudet utgör minst timmestrafik och 
restiden till Lund uppgår till 35 minuter. Trafikutbudet till 
Malmö är betydligt sämre med endast 9 dubbelturer. I övrigt 
tvingas resenärer till Malmö byta buss, vilket inte är bra i ett 
så stort pendlingsstråk. 

Restiden Sjöbo-Malmö uppgår vid resa med byte till 1 
tim och 5 min, att jämföras med bil ca 40-45 min. Mellan 
Sjöbo tätort och serviceorterna i kommun skall erforderligt 
trafikutbud tillhandahållas. 

Figur 6.14

Mellan Sövde, Blentarp och Veberöd finns behov av utökad 
busstrafik p g a stor befolkningsökning och byggnation i 
Blentarpsområdet samt permanentbosättning i sommarbyarna 
i området.

I trafikskuggeområdena i kommunen tillhandahållas 
efterfrågestyrd trafik. Sjöbo kommun verkar för att kunna 
erbjuda en kollektivtrafik som är konkurrenskraftig 
jämfört med bilen. Väsentliga kvalitetsfaktorer är restid, 
bekvämlighet och tillförlitlighet under hela reskedjan, från 
start till mål. Sjöbo kommun stödjer infrastrukturåtgärder för 
de högklassiga busstråken Sjöbo-Lund samt Sjöbo-Ystad. 
Mellan de två kommunhuvudorterna Sjöbo och Hörby finns 
idag ingen kollektivtrafik och Sjöbo kommun verkar för att 
busstrafik mellan dessa båda orter inrättas. Tillgängligheten 
till busshållplatser är relativt god. Bussgata mellan 
trafikterminalen i Sjöbo och Västergatan samt via Fluggränd 
över väg 13 till väg 11 (med bussprioriterad signalreglering) 
planeras byggas 2008-2009. Därmed bildas en gen och snabb 
förbindelse västerut för busstrafiken. 

JÄRNVÄG
En utbyggnad av Simrishamnsbanan planeras från 
Malmö-Dalby-Veberöd-Sjöbo-Tomelilla-Simrishamn. 
Simrishamnsbanans första utbyggnadsetapp är i Banverkets 
framtidsplan aktuell först efter 2016 och etappen genom 
Sjöbo tätort först efter 2021. Simrishamnsbanan kommer på 
sikt att komplettera och ersätta flera av de busslinjer som idag 
trafikerar Sjöbo kommun. 

Miljöanpassat transportsystem
Sjöbo kommun verkar för en minskad bilanvändning 
genom åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken, 
såsom arbeta för återupptagande av järnvägstrafik, 
utveckling av kollektivtrafiken, infrastrukturåtgärder 
längs kollektivtrafikstråken, bra pendlarparkering, goda 
gång- och cykelvägar till hållplatser samt planering av 
bostadsbebyggelse längs kollektivtrafikstråk. 
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6.6 TEKNISK FÖRSÖRJNING

Kommunen arbetar för att alla kommuninvånare på sikt får 
en ur ekonomisk synvinkel rimlig teknisk service.

Dricksvatten 
Kommunens vattenförsörjning baseras på uttag av 
grundvatten, som bereds och distribueras ut till abonnenterna. 
Allt grundvatten (råvatten) tas ut via 15 grundvattentäkter 
(borrbrunnar). Grundvattnet har så pass bra kvalitet att 
kemikalier för fällning och desinfektion inte behöver 
användas. Filter för borttagning av järn finns vid åtta 
av vattenverken. Vid Sjöbo vattenverk sker dessutom 
avhärdning av vattnet.

De flesta av kommunens vattenverk har ett medelhårt vatten 
(7-12° dH). Bjärsjölagård och Äsperöd har något mjukare 
vatten, medan Röddinges vatten är hårdare. Dricksvatten 
är ett livsmedel som lyder under livsmedelslagens 
bestämmelser, vars syfte är att garantera konsumenterna ett 
dricksvatten av god kvalitet.

Kommunens vattenverk levererar vatten till ca 12 000 
personer i samhällena Alestad, Bjärsjölagård, Blentarp, 
Brandstad, Eriksdal, Fränninge, Herreberga, Heinge, 
Klamby, Klasaröd, Knickarp, Lövestad, Röddinge, Sjöbo, 
Sövde, Tolånga, Vanstad, Vollsjö, Åsum, Ö Kärrstorp och 
Öved. Årsproduktionen är 1,1 Milj m3. Huvudledningsnätet 
för dricksvatten är ca 22 mil. Kommunen ansvarar 
för ledningsnätet fram till respektive fastighet 
(förbindelsepunkten). Se figur 6.17 och 6.18.

Figur 6.17

Figur 6.16

CYKEL
Inom tätorterna i kommunen är cykelvägar väl utbyggda 
och ytterligare cykelvägar planeras. Kommunen planerar 
också för cykelvägar utanför tätorterna och byarna. Gc-leder 
planeras på sträckorna Blentarp-Sövde-Sjöbo, Björka-
Sjöbo, Svansjö-Sjöbo, Sjöbo och Svansjö sommarbyar till 
busshållplatsen på väg 11 och sommarbyarna i Hemmestorp-
till Veberöd. Se figur 6.16. 

 
   Kommunens ställningstagande
         • Verka för en utbyggnad av väg 11.

          • Verka för en utbyggnad av väg 13.

          • Verka för bättre vägförbindelse till Malmö Airport.

          • Stödja infrastrukturåtgärder för de högklassiga      
               busstråken Sjöbo-Lund och Sjöbo-Ystad.

          • Verka för att järnvägstrafik återupptas på   
 Simrishamnsbanan.

          • Hålla järnvägsområdet i Sjöbo öppet för framtida  
 järnvägstrafik

          • Köpa in erforderlig mark för att säkerställa   
 järnvägsstråket för Simrishamnsbanan.

          • Verka för att busstrafik mellan Sjöbo och Hörby  
 inrättas.

          • Verka för utökat trafikutbud utan byte i   
 pendlingsstråket Sjöbo-Malmö. 

          • Eftersträva god tillgänglighet till kollektivtrafik  
 varvid målet är högst 2 km till hållplats.

          • Verka för ett miljöanpassat transportsystem.
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Figur 6.18

Avloppsvatten
De kommunala spillvattennäten tar emot spillvatten 
(avloppsvatten) från anslutna abonnenter och transporterar 
detta till respektive avloppsreningsverk för behandling 
(rening). Inom kommunen finns åtta traditionella 
avloppsreningsverk; i Blentarp, Klasaröd, Lövestad, 
Röddinge, Sjöbo, Sövde, Vanstad och Äsperöd samt 
slamavskiljare med efterföljande infiltration i Eriksdal och 
Knickarp. Se figur 6.20.  

Avloppsreningsverken är utrustade för mekanisk, biologisk 
och kemisk rening. I Sövde sker även efterföljande filtrering 
av avloppsvattnet innan det når recipienten Klingavälsån. 

Vid reningsverket i Sjöbo har en successiv utbyggnad 
för kväverening genom infiltration pågått under flera år, 
och anläggningen är i full drift sedan våren 2002. Vid 
Sjöbo avloppsreningsverk omhändertas och behandlas 
även slam från övriga avloppsreningsverk samt enskilda 
avloppsanläggningar i kommunens glesbygdsområden. 
Efter rötning och avvattning användes slammet som 
jordförbättringsmedel på åkermark. Huvudledningsnätet 
för spillvatten är ca 24 mil. Kommunen  planerar en 
överföringsledning från Blentarp och Sövde till reningsverket 
i Sjöbo under perioden 2010-2012. 

Figur 6.19

Figur 6.20
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Figur 6.21

Kommunens syn på vindkraft framgår av Vindkraftspolicy för 
Sjöbo kommun, antagen av kommunfullmäktige 2008-10-29. 
Riktlinjerna i policyn innebär att minimiavståndet mellan 
verk och bostad vanligtvis inte skall vara mindre än 500 
meter men att avvikelser för detta avstånd kan prövas genom 
detaljplan. Vid större vägar, d v s riksvägar och primära 
länsvägar, bör ett säkerhetsavstånd på navhöjden plus tre 
gånger turbindiametern gälla. Minimiavståndet mellan 
vindkraftverk och övriga allmänna vägar bör minst vara 
verkets totalhöjd och detsamma gäller gentemot järnväg. 

För vindkraftsverk finns även restriktioner med hänsyn till 
civilflyg och försvaret, dels för att de kan stå i vägen och dels 
för att de kan påverka kommunikations, navigations- och 
radarsystem. Enligt Luftfartsverket föreskrifter skall alla 
föremål över 20 meter utanför tätort respektive 45 meter 
i övrigt meddelas Luftfartsstyrelsen. Samråd ska ske med 
försvaret beträffande anläggningar som är högre än 20 meter 
utanför tätort och högre än 90 meter inom tätort. 

Elförsörjning 
Fyra elnätägare försörjer kommunen; Sjöbo Elnät AB, E.ON 
Elnät Sverige AB, Ringsjö Energi AB och Skånska Energi 
Nät AB. Sjöbo Elnät AB täcker största delen av kommunen, i 
huvudsak de centrala och södra delarna. E.ON Elnät Sverige 
AB täcker sydvästra och östra delen, medan Ringsjö Energi 
AB täcker ett mindre område i norr och Skånska Energi AB 
ett litet område i kommunens nordvästra del. Se figur 6.21. 

Fjärrvärme
Fjärrvärmenät är under utbyggnad i Sjöbo och Blentarp. I 
Blentarp byggde Sjöbo kommun 1999 en pannanläggning för 
pelletseldning i anslutning till Storkskolan. Ledningsnätet 
byggdes i den första etappen ut till kommunens fastigheter 
(skolor, förskolor och servicehem) och utökades 2001 med 
en etapp för befintlig och planerad villabebyggelse väster om 
Storkskolan. I Sjöbo byggdes 2002 en pannanläggning på 
industriområdet väster om väg 13 för eldning med flis/halm.

I den första etappen byggdes ledningsnätet ut för anslutning 
av åtta kommunala fastigheter och därefter kommer i 
första hand flerfamiljshus och industrier att anslutas.
Fjärrvärmeanläggningen byggdes och drivs i privat regi av 
företaget Sjöbo Värme AB, som är ett dotterbolag till Rindi 
Energi AB.

Avfallshantering
Avfall från hushållen samlas i plastkärl som hämtas och 
bortforslas med enmansbetjänade sopbilar, som komprimerar 
avfallet. 

Allt hushållsavfall uppsamlas på ett avfallsupplag 
vid Hedeskoga för vidaretransport till SYSAV:s 
förbränningsanläggning vid Spillepengen i Malmö. 
Avfallshanteringen drivs numera av SYSAV (södra Skåne 
avfallsbolag) i vilket Sjöbo kommun är delägare. Latrin 
hämtas i engångsbehållare i plast. För att minska på 
miljöbelastande transporter hämtas latrinbehållarna efter 
budning. Insamling och bortforsling av hushållsavfall utförs 
på entreprenad av Ragn-Sells i Malmö AB.

För källsortering och återvinning finns en återvinningscentral 
vid Omma, Sjöbo, och tolv återvinningsstationer på olika 
platser i kommunens tätorter. Abonnent, som inte själv kan 
ta hand om sitt trädgårdsavfall genom t ex kompostering, 
har möjlighet att beställa ett särskilt trädgårdsabonnemang 
med hämtning under sommarhalvåret. Kommunens 
renhållningsordning har omarbetats och anpassats till 
miljöbalken och kommuninvånarnas servicebehov. Bl a så 
kommer gemensamma sophus att införas för kommunens 
sommarbyar. Den nya renhållningsordningen trädde i kraft 
2007-03-28. Fr o m 1 juni 2010 ska hela kommunen samla in 
biologiskt avfall (matrester, kaffefilter, växter m m ) parallellt 
med hushållsavfallet. 

Vindkraft
I Sjöbo kommun finns idag 4 vindkraftverk, tre vindkraftverk 
har uppförts i Assmåsa och ett i Vanstad.  

 

Fjärrvärmeverket utanför Sjöbo.
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Kommunikationsmaster
Kommunens riktlinjer för bygglovsprövning av  
tele-, radio- och datakommunikationsmaster framgår 
av Riktlinjer för bygglovsprövning av tele- radio- och 
datakommunikationsmaster inom Sjöbo kommun, antagna av 
kommunstyrelsen 2003-04-09. 

F n finns åtskilliga master spridda över kommunens yta. 
Tredje generationens mobiltelefoni (3G) förväntas medföra 
att ytterligare 5-10 master behöver uppföras. Riktlinjerna 
syftar bl a till att största möjliga miljö-, säkerhets- och 
landskapshänsyn tas samt att samlokalisering sker, där så är 
möjligt. 

Vid uppförande av höga master ska samråd ske med 
Försvarsmakten. 

Bredband
Sjöbo kommun ingår i Region Skånes och 
Kommunförbundet Skånes BAS-projekt (Bredband till alla i 
Skåne), vilket innebär att det kommer att byggas ett fibernät 
i Skåne. För Sjöbo kommuns del innebär detta att det finns 
anslutningspunkter i orter med 200 invånare eller fler. Olika 
operatörer kan erbjuda bredband till alla. Varje hushåll 
betalar för sin inkoppling. BAS-projektet är norra Europas 
största bredbandssatsning och ett samarbetsprojekt mellan 
Region Skåne, kommunerna och privata aktörer. För att 
övervaka och samordna utbyggnaden har SkåNet AB bildats. 
Bolaget ägs av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

6.7 BEREDSKAP

RIKSINTRESSE BEREDSKAP
Försvarets intressen
3 kap 9 § MB

Mark- och vattenområden som har betydelse för 
totalförsvaret ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. 
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs 
för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller nyttjandet av 
anläggningarna.

Inom Sjöbo kommun finns fem samrådsområden 
där kommunen skall samråda med Försvarsmakten, 
samt totalförsvarets hemliga telekommunikation och 
flyghinderredovisning.

Björkafältet
Björkafältet är ett militärt övningsområde som i huvudsak 
används av P7 Revingehed men även av Räddningsskolan 
på Revingehed samt polisen. Björkafältet ingår i det område 
som är utlyst som riksintresse för försvaret. Se figur 6.22. 

Området används främst för övningar i s.k ”strid i 
bebyggelse” samt fordonsövningar. Det bedrivs inga 
skjutövningar med skarp ammunition på Björkafältet. 

Figur 6.22

En stor del av fältet upptas av den f d flygbasens hårdgjorda 
landnings- och taxibanor. Övriga vägar inne på fältet utgörs 
av grusvägar. 

Området är beläget strax norr om väg 11 och väster om Sjöbo 
golfbana. Samtliga nio infarter till området från allmän väg är 
låsta med bom eller grind. Allmänheten är dock välkommen 
att besöka fältet till fots då ingen övningsverksamhet 
förekommer. 

Verksamheten på Björkafältet är beskrivet i Garnisionsplan 
Revingehed. Planen togs fram på initiativ av Försvarsmakten 
och Fortifikationsverket och beskriver befintliga förhållanden 
för övningsområdena, områdets påverkan på sin omgivning 
samt förslag på framtida förändringar. 
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7.1 KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Allmänt om klimatförändringen – globala 
effekter
FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) presenterade sin fjärde och senaste 
utvärderingsrapport i februari 2007. I förhållande till tidigare 
rapporter finns det en ökad säkerhet kring bestämningen av 
den observerade globala uppvärmningen och dess orsaker.

Den globala medeltemperaturen har ökat med i genomsnitt 
0,74°C de senaste hundra åren (1906-2005). Under de 
tolv senaste åren har elva av de varmaste åren sedan 1850 
inträffat. Vidare har världshavens nivå stigit med knappt 8 cm 
under perioden 1961-2003. Stigningen kan dels förklaras med 
en expansion av havsvattnet som en följd av uppvärmningen 
av världshaven och dels med avsmältningen av glaciärer. 
Under perioden 1993-2003 har stigningen accelererats, och 
den var cirka dubbelt så snabb under denna period som under 
se senaste fyrtio åren. (IPCC, 2007).

I rapporten fastslås att huvuddelen av den uppvärmning som 
skett sedan år 1950 med mycket stor sannolikhet har orsakats 
av ökande halter av växthusgaser i atmosfären, att fortsatta 
utsläpp av växthusgaser med stor sannolikhet kommer att 
leda till en fortsatt uppvärmning under 2000-talet som är 
större än den vi upplevt under 1900-talet (IPCC, 2007).

Allmänt om klimatförändringen – effekter i 
Sverige
SMHI vid Rossby Centre i Norrköping. Sammanfattningsvis 
förväntas klimatet i Sverige i huvudsak att förändras enligt 
följande (Rossby Centre, SMHI):

 • Det blir varmare, framförallt på vintern och i norra 
Sverige. Under sommaren sker den största ökningen i 
temperatur främst i den sydligaste delen av landet.

 • Kalla dagar påverkas i större utsträckning än varma 
dagar. I södra Sverige kommer under sommaren de 
varmaste dagarna att bli relativt sett ännu varmare, 
ökningen är större än för medeltemperaturen.

 • Det blir mer nederbörd, framförallt i västra och norra 
Sverige. Under sommaren förväntas södra Sverige, 
tillsammans med övriga Europa söder därom, få 
minskad nederbörd.

Figur 7.1. Simulerad nederbördsförändring i Skandinavien enligt den regionala modellen RCAO, baserad på globala resultat 
från modellen ECHAM4/OPYC3, enligt utsläppsscenariot IPCC-SRES A2 (vänstra kartan) och från modellen HadAM3H, enligt 
utsläppsscenariot A2 (högra kartan). Figurerna visar den procentuella förändringen mellan framtida klimatscenarion (2071-2100) 
och den simulerade kontrollperioden (1961-90) (Rossby Centre, SMHI).

7. MILJÖ- OCH RISKFAKTORER
I detta kapitel redovisas de ”miljö- 
och riskfaktorer” som bör beaktas vid 
beslut och överväganden om mark- och 
vattenanvändningen.
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 • Samtliga scenarier innebär att extremnederbörden 
förväntas öka. Detta gäller både i områden där den 
totala nederbörden ökar, men också i områden där 
den minskar. För södra Sverige, under sommaren, kan 
man alltså säga att det kommer att regna totalt sett 
mindre mängd och inte så ofta, men det kommer att 
röra sig om mer intensiva skyfall.

    • Medelhavsnivån stiger.

 • Det blir större översvämningsproblem, främst i västra 
Sverige.

 • Hur vind- och stormförhållanden kommer att 
påverkas är oklart. Olika modeller når kraftigt skiljda 
resultat.

Sannolikheten är stor att klimatet kommer att bli mer 
extremt. De extrema havsvattenstånden kommer att öka som 
en följd av uppvärmning, isavsmältning och extrema stormar. 
Vidare kommer extrema regnintensiteter att uppträda, med 
högre frekvens. Dessa leder i sin tur till extrema flöden 
och vattenstånd i sjöar och vattendrag, samt potentiellt till 
översvämningsproblem i urban miljö. Den kombinerade 
effekten av de förändrade förutsättningarna är svår att 
förutsäga och kan innebära exponentiellt ökande problem.

Vad innebär klimatförändringen för Sjöbo?
Ett av de mest diskuterade och akuta klimatförändrings-
relaterade problemen i södra Sverige rör de ökade 
havsvattenstånden, både medelvattennivån och de extrema 
högvattenstånden. Detta problem drabbar dock inte Sjöbo 
kommun. Den för Sjöbo mest intressanta effekten av 
klimatförändringen rör förändrade nederbördsförhållanden. 
Resultat från SMHI:s simuleringar av den framtida 
nederbörden presenteras i figur 7.1.

Det kan konstateras att nederbörden i Skåne och Sjöbo 
förväntas öka med mellan 0 och 10% om den simulerade 
perioden 2071-2100 jämförs med perioden 1961-1990. 
Nederbördsmängden förväntas öka under vinterhalvåret 
medan sommaren förväntas få mindre nederbördsmängd 
och färre nederbördstillfällen, men mer intensiva skyfall. 
Intensiva regn leder i sin tur till höga flöden i vattendrag, 
höga vattenstånd i sjöar samt risk för översvämningar i 
urbana miljöer som en följd av överbelastade VA-system. 
Den maximala nederbörden under 7 sammanhängande 
dagar beräknas öka 5-10% till år 2010 och med upp till 
20% till år 2100. Det beräknade antalet dagar med extrem 
dygnsnederbörd beräknas öka med omkring 8 dagar per år 
(Rossby Centre, SMHI).

Grunden för dimensionering är vanligtvis frekvensanalys av 
historiska nederbörds- och flödesdataserier. En förutsättning 
för att statistisk frekvensanalys på ett korrekt sätt skall 
kunna tillämpas är att ingen trend finns i dataserierna. 
Klimatförändringen medför att de meteorologiska systemen 
förändras, vilket innebär att frekvensanalys av historiska 
mätserier ej längre kan tillämpas direkt för att fastställa 
dimensioneringsvillkor.

Sjöbo är en vattenrik kommun med fyra större sjöar samt 
rikligt med rinnande vatten. Nämnas bör vattensystemen 
Vollsjöån-Tolångaån-Åsumsån-Björkaån som mynnar 
i Vombsjön, samt Klingavälsån, som i sin tur mynnar i 
Kävlingeån och har sitt avrinningsområde i landskapet kring 
Ellestads-, Snogeholms- och Sövdesjön.

Trots Sjöbo kommuns många vattendrag och sjöar har 
kommunen varit relativt förskonad från översvämnings-
problematik. Även under juli 2007, då kraftiga regn ledde 
till stora översvämningsproblem för ett flertal av Skånes 
kommuner, klarade sig Sjöbo kommun relativt väl. Sjöbo 
tätort drabbades inte av några källaröversvämningar, 
medan byn Klasaröd, som vid kraftig nederbörd avvattnar 
omkringliggande åkermark vars rörlagda dräneringsdiken 
överbelastas, drabbades av ett antal källaröversvämningar.

Det mest utsatta området inom kommunen är området 
vid Sövdesjön och dess utlopp i Klingavälsån. En 
utredning har gjorts av Jordbruksverket 2004 där 
översvämningseffekterna av beräknade 50- och 100-årsflöden 
har utretts. Klingavälsåns dalgång är belägen i den så kallade 
Vombsänkan, som geologiskt karakteriseras av mäktiga 
sandavlagringar. I hydrologiskt hänseende är dalgången ett 
utströmningsområde, vilket innebär att grundvattennivån står 
högt och bidrar till flödet i ån. Åns sektioner är oregelbundna 
och i samband med utredningen 2004 konstaterades att 
strömningshinder, bland annat i form av slambankar och 
täta vassbestånd, finns längs ån. Jordbruksverkets utredning 
visar att Klingavälsån har otillräcklig kapacitet för att 
hantera flöden med 50 eller 100 års återkomsttid, utan att 
området kring Sövde sommarby drabbas av översvämningar. 
Klimatförändringen, med ökad nederbördsmängd och 
nederbördsintensitet som följd, kommer att innebära att de av 
Jordbruksverket beräknade 50- och 100-årsflödena sannolikt 
kommer att uppträda oftare i framtiden. I sin utredning 
listar Jordbruksverket möjliga åtgärder för att motverka 
översvämningar: Ökad dikessektion, rensning av ån och 
skyddsvall.

Viss översvämningsproblematik har även drabbat Lövestad 
kyrkby. Bäretoftabäcken, som rinner in i Tolångaån, 
har vid vissa tidpunkter varit igenväxt, vilket lett till 
att reningsverket och källaren i ett närliggande hus har 
översvämmats. Problematiken med igenväxta/igensatta diken 
och därpå följande översvämningar har även observerats i 
Vollsjö. Dessutom har vattendrag i kommunen drabbats av 
översvämningar som en följd av att is har fastnat i åfåror och 
bildat dämmen, i samband med vårflod.

Frågeställningarna rörande framtida översvämningar av 
Sjöbos sjöar och vattendrag bör beaktas vid all vattennära 
nybyggnation. Förväntade högvattenstånd bör utredas, och 
lägsta anläggningsnivå bör ej understiga denna nivå (med 
viss säkerhetsmarginal). Alternativt kan det krävas åtgärder, 
exempelvis i form av skyddsvallar, för att möjliggöra 
nybyggnation inom utsatta områden. Vidare bör någon typ av 
program tas fram för att informera berörda fastighetsägare, 
vars fastigheter bedöms vara belägna inom riskområden för 
framtida översvämningar.
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7.2 MILJÖSTÖRANDE 
VERKSAMHETER

A-, B- OCH C- OBJEKT
Kommunen har övertagit tillsynen från länsstyrelsen av 
särskilda tillsynsobjekt som t ex A- eller B-objekt och 
täktverksamhet. Dessa objekt utgör miljöfarlig verksamhet 
enligt miljöbalkens 9 kapitel. Klassningen av verksamheter i 
A-, B- eller C-objekt beror bl a på verksamhetens omfattning. 
För A-objekt ska tillstånd sökas hos miljödomstol, för 
B-objekt söks tillstånd hos länstyrelsen och för C-objekt 
krävs anmälan till miljönämnden. I Sjöbo kommun finns 
endast B-, och C-objekt. 

B-OBJEKT
Grustäkt
Naturgrus är en ändlig resurs som vid dagens 
användningstakt inte kommer att räcka många 
decennier till. Dessutom har man i områden där 
grustillgångarna förekommer ofta motstående intresse av 
grundvattenbildningen. Reservoarerna minskar och man 
har ökad risk för förorening av grundvattnet. Driften av 
anläggningarna ger ofta också upphov till störningar av buller 
och damning vilket gör att bostäder inte bör lokaliseras för 
nära.

C-OBJEKT
Djurhållning 
Hästgårdar kan orsaka störningar i form av lukt, allergen, 
buller från fläktar och transporter samt utsläpp av kväve. 
Riktlinjer för den fysiska planeringen finns i Länsstyrelsens 
skrift; Hästar och bebyggelse, Skåne i Utveckling 2004:17. 
Även Sjöbo kommun har under 2005 antagit riktlinjer för 
etablering av hästgårdar. 

Skjutbanor 
I kommunen finns några skjutbanor. och vid dessa finns 
risk att buller uppstår. Vid hagelskytte sprids även metaller 
från hagel och vid lerduveskytte kan organiska ämnen från 
lerduvor spridas över stora områden. 

Flygplats
Vid Sjöbo/Sövde flygplats har bullerstörningar i mindre 
omfattningar förekommit för närboende. 

För flygtrafikbuller gäller riktvärden ekvivalentnivå 55 dB(A) 
FBN och maximalnivå 70 dB(A) FBN vid bostäder utomhus, 
vilket framgår av regeringens proposition 1996/97:53 
Infrastruktur-inriktning för framtida transporter. 

Avloppsreningsverk 
Det finns drygt 3500 enskilda avlopp och ca 20 små och 
stora avloppsreningsverk (som betjänar mer än 25 personer) 
i kommunen. Om anläggningarna inte är i bästa skick och 
lever upp till dagens krav på rening kan dessa orsaka utsläpp

Figur 7.2

av oönskade näringsämnen till vattendrag, skadliga bakterier 
till luft och vatten samt störande lukt. 

Vindkraft 
Vindkraftverk kan ge upphov till störningar i form av buller, 
skuggkastning och reflexer. 

Figur 7.3
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Figur 7.5. Klassificering av sårbarhet med avseende på 
punktutsläpp. Sårbarheten graderas från 1-5 där 5 är den högsta 
graden av sårbarhet.

FARLIG GODSTRANSPORT
Vägtrafik
Vägtrafiken står för den största delen av bullerstörningar 
i kommunen. Större trafikflöden har väg 11 och 13 och 
centrala Sjöbo tätort. Väg 11 och 13 är rekommenderade 
av Vägverket för transport av farligt gods med lastbil inom 
kommunen.

Enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 bör man 
inte överskrida 55 dB(A) som ekvivalentnivå vid fasad 
på bostadsbebyggelse. Enligt Vägverkets publikation 
Underlagsmaterial för samhällsplanering 2006:1 kan 
bullernivåer på 55 dBA eller högre hamna upp till 100 meter 
från väg 11 och väg 13. 

Simrishamnsbanan 
I planering ska hänsyn tas till den planerade sträckningen av 
Simrishamnsbanan om den miljöpåverkan en framtida trafik 
kan medföra. Av stråkstudien för Simrishamnsbanan framgår 
att potentialen för godstrafik på den planerade sträckningen 
är begränsad och att de relativt små godsflöden, som kan 
bli aktuella, bedöms nyttja Ystadbanan. Av Banverkets 
ställningstagande till Simrishamnsbanan Malmö –Dalby, 
2006-12-19 framgår också att banan i den långsiktiga 
visionen primärt dimensioneras för persontågstrafik och 
att banan därför inte utformas med lutningskrav för långa 
godståg. Mot denna bakgrund bedöms det inte rimligt att 
under lång tid planera utifrån kravet att banan ska trafikeras 
med farligt gods. 

VATTENFRÅGOR
EU:s ramdirektiv för vatten
EUs ramdirektiv för vatten (”vattendirektivet”) trädde i kraft 
år 2000. Direktivet är en ramlag som omfattar ytvatten och 
grundvatten.

Det övergripande syftet med direktivet är att uppnå 
och bibehålla en god vattenstatus. Ekologiskt hållbar 
vattenkonsumtion ska främjas genom ett långsiktigt skydd 
av tillgängliga vattenresurser, såväl avseende kvalitet 
som kvantitet. Ramdirektivet innebär bl a att framtidens 
vattenplanering ska präglas av helhetssyn och utgå från 
avrinningsområden. 

Naturens egna gränser för vattnets flöde ska följas. Som 
ett led i genomförandet av vattendirektivet har det i 
Sverige inrättats en vattenmyndighet. Landet delas in i sex 
avrinningsdistrikt, som var och en omfattar ett stort antal 
avrinningsområden. För varje avrinningsdistrikt finns en 
avrinningsmyndighet. Idag pågår arbete med att inventera, 
beskriva och analysera avrinningsdistrikten. Senast år 2009 
skall det finnas ett åtgärdsprogram och en förvaltningsplan 
för varje vattendistrikt. Senast 2015 skall miljömålen för 
vatten inom vattendistriktet ha uppfyllts. På kommunnivå 
innebär vattendirektivet bl a att en rad åtgärder kan komma 
att behöva vidtas för att uppnå s k god vattenstatus. 
Detta kan röra sig om dagvattendammar, utformning av 
detaljplaner, förbättrad avloppsrening eller skyddsåtgärder 
för grundvatten.

Figur 7.4
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7.3 MILJÖSTÖRANDE FÖRETEELSER

Högspänningsledningar 
I kommunen går två högspänningsledningar på 130 kV som 
sköts och underhålls av E.ON Elnät Sverige AB. Den norra 
ledningen är 130 kV Sege-Tomelilla och den södra är 130 kV 
Stjärneholm-Tomelilla, se figur 6.21. 

Högspänningsledningar ger upphov till elektromagnetiska 
fält vilket kan medföra risker för människor. Fältstyrkan bör 
ej överstiga 0,2 mikroTesla vid bostäder, skolor o dyl. 

Vid planering av bebyggelse i närheten av 
högspänningsledningar bör försiktighetsprincipen tillämpas. 

Försiktighetsprincipen
Då det inte finns några fastslagna gränsvärden för 
lokalisering av bebyggelse vid högspänningsledningar 
tillämpas försiktighetsprincipen. I broschyren Myndigheternas 
försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och 
magnetiska fält - en vägledning för beslutsfattare framtagen 
av bl a Elsäkerhetsverket, defineras principen enligt följande: 

”Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan 
vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör 
man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från 
vad som anses vara normalt i den aktuella miljön. När det 
gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid 
planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att 
exponeringen begränsas”.

Radon 
Radondöttrar, som är partiklar som bildas vid radongasens 
radioaktiva sönderfall, är hälsofarliga att inandas. Särskilt 
farlig är den i kombination med rökning inomhus. I östra 
delen av kommunen finns ett högriskområde där halterna av 
radongas är särskilt hög i marken. Se figur 7.6. 

Figur 7.6

Grundvattenskydd
Sjöbo kommun antog 1997-05-12 en grundvattenplan och 
åtgärdsprogram för grundvattenskydd för kommunen. 
Sammanfattning av åtgärdsprogram för grundvattenskydd:

• Förbättrat kontrollprogram för grundvattenkvalitet   
  skall eftersträvas.

• Åtgärder skall vidtagas för att minska övergödning   
  och höga nitrathalter. Områden inom vilka skyddsbehovet     
  för diffusa utsläpp som bedömts som mycket stort eller stort  
  skall prioriteras.

• Åtgärder skall vidtagas för att förhindra utsläpp av     
  bekämpningsmedel.

• Åtgärder skall vidtagas för att förhindra spridning av     
  skadliga metaller.

• Åtgärder skall vidtagas för att minska risken för punkt-   
  utsläpp.

• Skydd för grundvatten i form av skyddsområde enligt    
  vattenlagen skall ses över.

• Grundvattenskyddet skall arbetas in i framtida           
   översiktsplaner. Områden med mycket stort skyddsbehov  
   för grundvatten skall markeras på särskild karta i   
   översiktsplanen.

• Vid utarbetande av detaljplaner och  områdesbestämmelser    
  skall grundvattenskyddet beaktas.

• Grundvattenskyddet bör särskilt stärkas inom    
  områden med isälvs- och issjöavlagringar.

Kompletterande grundvattenundersökningar
Under 2003 tog kommunen fram kompletterande 
hydrogeologiska undersökningar i syfte att peka ut nya 
skyddsområden för kommunens vattentäkter. Se figur 7.5.

Figur 7.5
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I detta område bör man vara särskilt noggrann vid 
anläggande av grunder till byggnader. Radongasen kan 
komma in i byggnader via markluften och dricksvattnet i 
högriskområdet. Radon kan också komma från byggmaterial. 
Blå/grå lättbetong som fabriktillverkades från 1929 fram 
till 1975 kan avge radongas. Lättbetongen användes som 
väggelement, block, bjälklag och kross som utfyllnad i 
bjälklaget. 

Jordbruk
Jordbruket är den största källan till kväveutsläpp 
till vattendrag men tillskott kommer också från 
avloppsanläggningar, luftburen kväve från förbränning och 
ammoniakutsläpp från djurhållningen. Inom jordbruket 
hanteras också mycket preparat för kemisk bekämpning med 
risk för förorening av yt- och grundvatten. I några större 
vattentäkter har bekämpningsmedel uppmätts. Det kan 
dock komma från bekämpning av järnvägsbanvallar eller 
planerings- och anläggningsarbeten.

Utöver buller generar trafiken utsläpp av ämnen till luft. 
Detta bidrar också till försurning av mark, ökad växthuseffekt 
och till bildande av marknära ozon. Ozonhalten är vid vissa 
tidpunkter så hög att det orsakar skador på vegetation. Man 
kan bl a räkna med ett visst skördebortfall för jordbruket. 

Förorenad mark 
Områden med risk för förorenad mark är inte tillräckligt 
kartlagda. Riskklassning kan göras enligt Naturvårdsverkets 
metod för inventering och klassning av sådana områden, 
den s k MIFO-metoden. Platser som kan vara förorenade 
är bensinstationer, skjutbanor, industrier som behandlat 
virke och skrotverksamheter där farligt avfall hanterats. 
I kommunen finns 12 kända nedlagda deponier. De har 
kartlagts översiktligt men ej riskklassats. Det kan dessutom 
finnas fler som är något mindre än dessa. Förorenad mark kan 
skada grundvattnet och göra det obrukbart som dricksvatten.

Hästgårdar 
Sjöbo kommun är en hästtät kommun och det finns ett 
stort antal hästgårdar inom kommunen. Intresset för hästar 
har dessutom ökat mycket de senaste åren. I tätbefolkade 
områden kan hästhållning dock leda till konflikter med 
boende i omgivningen. Det finns människor som är allergiska 
mot hästar och hästhållningen kan ge upphov till olägenheter 
i form av lukt från gödselhantering m m. Länsstyrelsen 
upprättade under 2004 Hästar och bebyggelse där det 
konstaterades att avståndet mellan hästgårdar och bostäder 
etc skall vara beroende av hästverksamhetens storlek. I 
hästtäta kommuner är det dessutom viktigt att kunna erbjuda 
hästfria, likväl som hästnära områden.

Sjöbo kommun har under 2005 antagit riktlinjer för 
etablering av hästgårdar inom kommunen. Riktlinjerna utgår 
från begreppen hästfria, hästnära eller landsbygdsaktiga 
områden.

Intresset för hästar är stort inom Sjöbo kommun.
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8. RIKSINTRESSEN

8.1 RIKSINTRESSE ENLIGT MB OCH PBL 

Allmänna intressen av särskilt intresse utpekas av staten som 
riksintresse enligt MB. I översiktsplanen ska kommunen ta 
ställning till om man delar statens uppfattning beträffande 
riksintressenas redovisning. Eventuella skiljeaktigheter i 
uppfattning ska redovisas i översiktsplanen. Om enighet har 
uppnåtts ligger ansvaret för den kommande detaljplaneringen 
enbart hos kommunen. Om ej ska länsstyrelsen bevaka 
riksintresset vid kommunens detaljplanering.

Sjöbo kommun berörs av följande riksintressen;  Se karta 6.

• Värdefulla ämnen; Kvartssand Eriksdal 

• Kommunikation; Väg 13, Planerad spårtrafik 
Simrishamnsbanan

• Friluftsliv 3 kap 6 § MB;                                            
   Romelseåsen (del) och Sövde Krageholmsområdet (del) 

• Friluftsliv 4 kap 2§ M (rörligt friluftsliv);                       
   Sjö- och åslandskapet i Romelseåsen 

• Kulturmiljö; Övedskloster-Tullesbo, Everlöv-   
  Kumlatofta-Ilstorp, Sövde-Sövdeborg, Hallsbergs stenar,                                
  Södra Åsum 

• Yrkesfiske; Vombsjön 

• Försvaret

• Naturvård; Kvarnberga-Härröd-Ö Sallerup-Gummarp- 
  Sniberup, Lövestads åsar, Froenahejdan,                                       
  Sjöbo Ora-Fyledalen-Nybroån med biflöden,         
  Snogeholm-Skårby området, Klingavälsåns dalgång,     
  Bjärsjölagård, Borstbäcken-Skartofta ängar, Torpaklint- 
  Helvetesgraven-Frualid, Sandurområdet mellan Veberöd   
  och Blentarp, Backlandskapet söder om Romeleåsen.

I detta kapitel redovisas kommunens 
ställningstagande till utpekade 
riksintresseområden.  

Figur 8.2

Figur 8.1

Delar av området har ianspråktagits för ny•  
bostadsbebyggelse i enlighet med den detaljplan som 
antogs 1985 (dpl Sandbäck 7:6 m fl). Kyrkgränd 
utgör enligt kommunens uppfattning, idag en naturlig 
gräns för riksintresset med hänsyn till de förändringar 
som skett inom området sedan riksintresseområdet 
ursprungligen fastlades. 

Ri Naturvård N 75 Sjöbo Ora-Fyledalen-Nybroån • 
med biflöden. Riksintresset för naturvård, N 75, 
föreslås ändrat så att gränsen följer den norra 
kanten av Sjöbo Ora, se figur 8.2. De delar av 
riksintresseområdet som är belägna norr om 
Tolångavägen har sedan länge ianspråktagits för 
bostadsbebyggelse enligt gällande detaljplan. Enligt 
den fördjupning av översiktsplanen för Grimstofta 
Söder som antagits av kommunfullmäktige 2008 
planeras en utbyggnad av ett 30-tal bostäder inom 
området mellan Tolångavägen och Sjöbo Ora och för 
närvarande pågår upprättandet av detaljplan för delar 
av området. Stigen som följer den norra kanten av 
Sjöbo Ora utgör enligt kommunens uppfattning en 
naturlig gräns för riksintresseområdet. 

Kommunens ställningstagande
Ri Kommunikation. Planerad spårtrafik, • 
Simrishamnsbanan.    
Utbyggnaden av Simrishamnsbanan är av överordnat 
intresse för kommunens utveckling. Såväl den gamla 
järnvägssträckningen som de alternativa sträckningar 
som diskuterats kommer att beröra riksintresset 
för natur N75. Avvägning mellan motstående 
riksintressen sker i samband med den slutgiltiga 
prövningen av utbyggnaden. 

Ri Kulturmiljö M:K 180 Södra Åsum•   
Riksintresset för kulturmiljövård (M:K180) vid Södra 
Åsum föreslås ändras så att gränsen följer Kyrkgränds 
sträckning, se figur 8.1. 
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9. MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
I detta kapitel redovisas planeringsfrågor 
som bör samordnas med en eller flera av 
grannkommunerna. 

9.1 SAMARBETSORGAN

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (Sösk)
SÖSK utgör ett samverkansorgan mellan Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup (utträde fr o m 2010), Tomelilla och Ystad. 

Leader
Tillsammans med Tomelilla, Simrishamn och Ystad 
kommuner i Sösk ingår Sjöbo kommun i Leader, EU:s 
landsbygdsprogram för 2007-2013. 

Romeleås- och sjölandskapskommittén (Råsk)
I Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK, ingår 
kommunerna Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Svedala, 
Trelleborg och Ystad samt Region Skåne.  

Sydskånska gymnasieförbundet
Sydskånska Gymnasieförbundet är ett kommunalförbund 
mellan kommunerna Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad 
med uppgift att ansvara för den totala gymnasieutbildningen 
i de fyra kommunerna. Skurup är enligt förbundsordningen 
medlem i kommunalförbundet t o m år 2010.

Kävlingeåns Vattenvårdsförbund
Kävlingeåns vattenvårdsförbund bildades 1958 ur tidigare 
”Samarbetsnämnden för Kävlingeåns sanering”. Förbundet 
utför kontroller av vattenkvaliteten för att ge underlag till 
vattenvårdande åtgärder längs Kävlingeån. 

Nybroåkommittén
Sjöbo är tillsammans med Tomelilla och Ystad kommun 
medlem i Nybroånkommittén. Den huvudsakliga uppgiften 
för kommittén är att samordna och övervaka utsläppen från 
jordbruk och industrier i Nybroån. 

SYSAV(Sydskånes avfallsaktiebolag)
Avfallshanteringen i södra Skåne samordnas regionalt 
genom Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, som ägs av 14 
kommuner i södra Skåne, däribland Sjöbo kommun. Se även 
under 9.2. 

Region Skåne
Region Skåne arbetar med gemensamma strategier och 
analyser för hur Skåne ska kunna utvecklas i framtiden.       
Bl a arbetar man med projektet strukturbild Skåne samt den 
återkommande RTI-planen.  

Sydöstra Skånes Räddningsförbund
Räddningstjänstförbunder omfattar kommunerna 
Simrishamn, Skurup, Tomelilla, Ystad och sedan år 2006 
även Sjöbo. 

9.2 MELLANKOMMUNALA FRÅGOR

Sjöbo kommun gränsar till Lund, Eslöv, Hörby, Tomelilla, 
Ystad och Skurups kommuner. Se figur 9.1. Nedan listas de 
beröringspunkter med grannkommunerna med anknytning till 
den fysiska planeringen: 

1. Sydskånska ås- och sjölandskapet
Det stora riksintresseområdet för rörligt friluftsliv enligt 
4 kap. miljöbalken berör förutom Sjöbo kommun även 
Ystad, Skurup, Lund, Trelleborg och Svedala kommuner. 
Säkerställandet av riksintresset är en gemensam fråga för 
alla kommunerna och dialog bör ske vid exploateringar inom 
området. 

2. Kävlingeåprojektet avrinningsområdena
Kävlingeå-projektet är ett åtgärdsprogram som syftar till att 
minska miljöproblemen i vattendragen och sjöarna inom 
Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeå-projektet bygger 
på ett samarbetsavtal mellan de nio kommuner som ligger 
inom avrinningsområdet. 

3. Vombsjön (vattentäkt och fiske)
Vombsjön i Skåne har använts som vattentäkt sedan 1948 
då Vombverket färdigställdes för att rena vattnet från sjön. 
Harlösa, Veberöd, Dalby, Bara, Burlöv och större delen 
av Malmö liksom Staffanstorp, får sitt dricksvatten från 
Vombsjön via Vombverket.

4. Riksintresse för naturvård och friluftsliv
Flera av riksintresseområdena för naturvård och friluftsliv 
sträcker sig över kommungränsen. Säkerställandet av 
riksintresset beror därför även på grannkommunen. 
Exploateringar eller förändringar inom området bör ske i 
dialog med grannkommunen.

5. Vindkraft
Sjöbo kommuns vindkraftspolicy innebär att ett 
minimiavstånd på 500 meter mellan vindkraftsverk och 
bostad förordas. Avvikelser från detta prövas i detaljplan. 
Grannkommunernas vindkraftsutbyggnad kan påverka 
boendekvaliteten och natursköna områden i Sjöbo kommun 
vilket innebär att en mellankommunal dialog i samband med 
planering och bygglovsgivning av vindkraftsverk är viktig. 

6. Vägarna 11, 13, 104 m fl
Förbättringar av väg 11, 13 och 104 är en fråga för ett flertal 
kommuner i Skåne. Sjöbo kommun verkar för en utbyggnad 
av väg 11 till en 2+1 väg i två etapper och att väg 13 
förbättras på sikt.  

7. Förbättrade vägförbindelser till Malmö 
airport
Sjöbo kommun noterar att det finns ett behov av förbättrade 
kommunikationer till Malmö Airport. 
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8. Simrishamnsbanan med Lundalänken och 
Citytunneln
Utbyggnaden av den Simrishamnsbanan mellan Malmö-
Simrishamn är av regionalt intresse. Det har bildats ett 
nätverk för att stötta utbyggnaden, det s k Nätverket 
Simrishamnsbanan. I nätverket ingår representanter från 
Skånetrafiken samt från de sex kommuner där tåguppehåll 
planeras: Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp och 
Tomelilla. 

9. Busslinjerna SkE 5 Simrishamn-Sjöbo-Lund 
och SkE 6 Ystad-Sjöbo-Lund samt ett antal 
regionbusslinjer, bl a 176 Sjöbo-Malmö.
Planering av busstrafiken är gemensamt intresse för berörda 
kommuner. 

10. Cykelstråk Hemmestorp-Veberöd
Sjöbo och Lunds kommun har gemensamma intressen 
i skapandet av ett cykelstråk mellan Hemmestorp och 
Veberöd. Enligt Vägverkets cykelledsplan ska utbyggnaden 
Hemmestorp-Veberöd genomföras under 2009-2011.

Figur 9.1

11. Avfallshantering (SYSAV)
Avfallshanteringen i södra Skåne samordnas regionalt 
genom Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, som ägs av 
14 kommuner i södra Skåne, däribland Sjöbo kommun. 
Samarbete och samordning gör det lättare för Sysav 
och kommunerna att på ett bra sätt hantera avfalls- 
och återvinningsarbetet och ge en god service till 
kommuninvånare och företag. 

12. Inrättande av busstrafik Sjöbo-Hörby
Sjöbo och Hörby kommuner samarbetar med Skånetrafiken 
för att upprätta en bussförbindelse mellan Sjöbo och Hörby. 

13. Skåneleden
Nord-sydleden och Österleden passerar Sjöbo kommun 
och vidare in i Tomelilla, Ystad och Lunds kommun. Hela 
ledsystemet omfattar 100 mil av sammanhängande leder som 
tillsammans bildar Skåneleden. 

14. Knickarps by
Sjöbo kommun har ett gemensamt intresse att tillsammans 
med Ystad kommun att upprätta områdesbestämmelser för 
Knickarps by. 



7 8

10. FÖRÄNDRAD ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

 Ö V E R S I K T S P L A N  2 0 0 9

10. FÖRÄNDRAD ANVÄNDNING 
   AV MARK OCH VATTEN

I detta kapitel redovisas planerade förändringar 
av mark- och vatten-användningen under 
perioden fram till år 2020 och på längre sikt. 

10.1 FÖRÄNDRINGAR PÅ    
         KOMMUNNIVÅ

MARK OCH VATTENANVÄNDNING
Översiktsplanen redovisar de markanspråk som är aktuella 
på kort (år 2020) och på lång sikt. Den kommunomfattande 
översiktsplanen behandlar markanvändningen på en 
övergripande och mer strukturell nivå. För att kunna precisera 
markanvändningen inom de olika tätorterna erfordras 
normalt en fördjupning av översiktsplanen. En fördjupning 
av översiktsplanen har genomförts för Blentarp och 
Grimstofta Söder i Sjöbo medan planarbete pågår för Sövde. 
För Sjöbo, Lövestad och Vollsjö planeras fördjupningar 
av översiktsplanen. Markanspråken för bostäder och 
verksamheter redovisas närmare på kommundelsnivå i de 
följande avsnitten. 

Markanspråken för väg- och järnvägsutbyggnad kommer 
närmare att preciseras i de olika planeringsskeden som 
föregår prövningen av utbyggnaden.

BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH BEHOV AV 
NYA BOSTÄDER
Den planerade utbyggnaden speglar väl efterfrågan på 
bostäder inom kommunens olika delar. Efterfrågan är störst 
inom de centrala och södra delarna av kommunen och 
minst inom de norra och östra delarna. I fritidsbyarna sker 
en ökad omvandling från fritids- till permanentboende. 
Över hela kommunen finns det ett intresse att bosätta sig 
på landsbygden. Behovet av nya bostäder grundas på den 
prognostiserade befolkningstillväxten under planperioden.
Inom kommunen planeras en utbyggnad av ca 1300 
lägenheter under perioden 2008-2020. Huvuddelen av 
utbyggnaden planeras ske i Sjöbo (750 läg.) och i Blentarp 
(240 läg.). Övrig utbyggnad planeras inom Vollsjö (100 lgh.) 
och Lövestad (100 lgh.).

VERKSAMHETER
Översiktsplanen ska ha beredskap för etablering av nya 
verksamheter inom kommunen. Inom Sjöbo kommun 
kan nya verksamheter förväntas uppstå på landsbygden, 
t ex djuruppfödning och verksamheter kopplade till 
hästsport. Andra verksamheter är småskaliga och har liten 
omgivningspåverkan, vilket innebär att de med 

fördel kan integreras med annan tätortsbebyggelse. Mer 
storskaliga verksamheter, som alstrar trafik och annan 
omgivningspåverkan, bör förläggas inom särskilda 
verksamhetsområden. Ett nytt verksamhetsområde, Södra 
Åsums Företagspark, planeras i anslutning till väg 13 i Sjöbo 
(39 ha). Därutöver planeras mindre utbyggnadsområden för 
verksamheter i Blentarp (2,5 ha).

KOMMUNIKATIONER
Väg 11
En utbyggnad av väg 11 är en förutsättning för att förbättra 
tillgängligheten till västra Skåne. Vägverket genomför 
utbyggnad av väg 11 till s.k. 2+1-väg mellan Veberöd 
och Sjöbo i två etapper. Dels etappen vattenskydd Vomb, 
somfärdigställdes under 2008 och dels Klostersågen-Sjöbo, 
som beräknas vara färdigställd 2009. Sjöbo kommun har 
fattat beslut om förskottering av sistnämnda etapp så att den 
senast ska vara färdigställd under 2009. Dessutom verkar 
Sjöbo kommun för att väg 11 byggs ut österut (delsträcka 
Anklam-Tomelilla) med minimistandard 2+1-väg, hela 
sträckningen till Simrishamn.

Väg 13
Väg 13 behöver bl a byggas med tanke på den ökade 
godstrafiken på sträckan. Ystads hamn tillhör de s k TEN-T 
hamnarna (transeuropeiska nätverket för transporter- 
höghastighetsleder till sjöss) och den planerade utbyggnaden 
av hamnen kan förväntas medföra väsentlig ökning av 
trafiken på väg 13. Vid Assmåsa planeras en omläggning av 
väg 13 i ny sträckning. I samband med utbyggnaden av Sjöbo 
Väst sker utbyggnad av trafikplatsen mot väg 13. 

Simrishamnsbanan
Sjöbo kommun verkar för att järnvägstrafik ska åter upptas 
på Simrishamnsbanan, sträckan Malmö-Staffanstorp-Dalby-
Sjöbo-Tomelilla-Simrishamn. Tågtrafik bedrevs på sträckan 
åren 1892-1970. Ett nätverk är etablerat bestående av 
kommunerna längs banan samt Skånetrafiken. Stråkstudie 
beträffande etapp 1 har avslutats våren 2002 och beträffande 
etapp 2 i november 2002. Etapp 1 omfattar sträckan Malmö-
Dalby och etapp 2 omfattar sträckan Dalby-Sjöbo-Tomelilla-
Simrishamn. Simrishamnbanans första utbyggnadsetapp 
är i Banverkets framtidsplan aktuell först efter år 2016 och 
etappen genom Sjöbo först efter år 2021. Primärt planeras 
Simrishamnsbanan för persontrafik, se Simrishamnsbanan 
under avsnitt 7.2. Utbyggnaden genom Fyledalen medför 
stora konflikter med naturvärden och grundvattentillgångar. 
I avvaktan på att Banverket prövar alternativa sträckningar 
av banan kommer kommunen att hävda ett reservat för 
utbyggnad av persontrafik på järnvägen i den gamla 
bansträckningen. 
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10.3 KOMMUNDEL CENTRUM

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN
I princip all utbyggnad inom kommundel centrum 
planeras ske i anslutning till Sjöbo tätort. En fördjupning 
av översiktsplanen planeras för delar av tätorten med 
avgränsning enligt figur 10.1. En huvudfråga i planeringen är 
Simrishamnsbanans utbyggnad och de konsekvenser som det 
får för samhället. 

Andra frågor som bör behandlas i planeringen är:

Stationens betydelse som resandecentrum, • 

trafiknätets utformning (bil-, gång- och cykeltrafik), • 

möjligheten till förtätning av bebyggelsen, • 

säkerställande av bevarandeintressen och • 

utvecklingen av tätortsnära rekreationsområden.• 

BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH BEHOV AV 
NYA BOSTÄDER
Kommundelen förväntas öka från 7800 invånare år 2006 
till ca 9500 invånare 2020. Samtliga åldersgrupper förutom 
antalet ungdomar (19-24 år) beräknas öka fram till år 
2020. Den förväntade befolkningstillväxten motsvarar ett 
utbyggnadsbehov av ca 750 lägenheter. 

Detaljplanerna för Sjöbo väst, Grimstofta 4:1, Grimstofta 
Söder möjliggör tillsammans en utbyggnad av ca 290 (180, 
79, 30 lgh.) lägenheter. Övriga mindre planer bedöms 
möjliggöra en utbyggnad av ca 40 lägenheter. Utöver 
dessa planer finns således ett behov av ytterligare ca 420 
lägenheter under planperioden. Möjligheterna till förtätning 
av bebyggelsen i centrum bör studeras bl a med hänsyn till 
behovet av mindre lägenheter. 

VERKSAMHETER
Ett nytt verksamhetsområde, Södra Åsums företagspark, 
planeras inom den nordvästra delen av Sjöbo. Detaljplan 
för området rymmer ca 39 ha mark för såväl stora som små 
verksamheter. Planområdet bedöms tillgodose behovet av 
mark för verksamheter under planperioden.

SERVICE
Handeln har under senare år kompletterats med en 
livsmedelshall vid Södergatan och detaljplanering har gjorts 
för en utbyggnad av befintlig livsmedelshall vid Östergatan.
Detaljplanen för Sjöbo Väst möjliggör handelsutbyggnad i 
anslutning till trafikplatsen för vägarna 11 och 13.

Figur 10.1
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KOMMUNIKATION
Bil
En ombyggnad av Sandåkravägen har genomförts i två 
olika etapper i syfte att avlasta de centrala delarna av 
samhället från genomfartstrafik. En ombyggnad planeras 
av Tolångavägen i syfte att förbättra trafiksäkerheten och 
standarden, bl a med hänsyn till den bostadsutbyggnad som 
planeras på ömse sidor av vägen. 

En utbyggnad av Idrottsgatan planeras fram till 
Tolångavägen. Vägens profil är anpassad för att möjliggöra 
en planskild korsning av Simrishamnsbanan.

Gång- och cykel
En studie av gång- och cykelvägnätets utbyggnad har 
tidigare genomförts tillsammans med vägverket. Studien 
utgör ett värdefullt underlag för den kommande planeringen.
Från Sjöbo Väst planeras en gång- och cykelförbindelse in 
mot centrum med planskild korsning av väg 13. Separata 
gc-vägar planeras längs de aktuella vägutbyggnaderna för 
Tolångavägen och Idrottsgatan. 

Järnväg
En översiktlig studie av Simrishamnsbanans utbyggnad längs 
den gamla bansträckningen genom Sjöbo genomfördes år 
2003 (SWECO FFNS 2003) I utredningen redovisades en 
översiktlig studie av banprofilen och tänkbara korsningar för 
bil- och gc-trafik. Alternativa stationslägen och sträckningar 
av banan har därefter studerats (Infraplan 2006. Stellan 
Lundberg). Slutsatsen av denna utredning var att bibehålla 
det centrala stationsläget i samhället. Den gamla sträckningen 
genom Sjöbo ska säkerställas i planeringen i avvaktan på att 
Banverket närmare utreder frågan.

TÄTORTSNÄRA NATUR- OCH 
REKREATIONSOMRÅDEN
Närrekreation och grönstruktur
Det är viktigt att människors närområden innehåller miljöer 
där invånarna i vardagen kan rekreera sig. Sjöbo har en god 
tillgång på natur- och kulturmiljöer med stora rekreativa 
värden.

Möjligheterna att förbättra tillgängligheten till befintliga 
natur- och rekreationsområden bör studeras i den 
kommande översiktsplanen för tätorten. Vidare bör 
grönstrukturperspektivet lyftas fram inom de mer centrala 
delarna av samhället.

Sjöbo Ora
Sjöbo Ora är ett populärt natur- och skogsområde strax öster 
om Sjöbo tätort. I området ligger Orebackens camping med 
bl a stuguthyrning. I nära anslutning till campingen ligger 
utomhusbadet Orebadet. Badet har en 50-meters bassäng 
som renoverades under 2007. På Ora-området finns det även 
anläggningar för bangolf , tennis och det finns motionspår 
för löpning som vintertid kan användas för längdåkningsspår. 
Här ligger även Sveriges sydligaste skidbacke för 
utförsåkning.

Sjöbo Golf
Norr om väg 11 och väster om centralorten Sjöbo ligger 
Sjöbo Golfbana. Banan har 18 hål och omges av tät gran- och 
tallskog.

Sjöbo idrottsplats
Huvudarenan vid Sjöbo idrottsplats är belägen vid 
Idrottsgatan. Därutöver finns ett stort antal bollplaner belägna 
i anslutning till idrottsplatsen.

Utvecklande av rekreationsstråk längs 
Åsumsån
Åsumsåns sträckning norr om Sjöbo tätort rymmer 
många kvaliteter. Natur- och kulturvärden i anslutning till 
ånsamt möjligheterna till fiske gör området intressant som 
utflyktsmål för såväl boende i Sjöbo som för besökare. För de 
boende i Sjöbo ligger det tillräckligt nära för att kunna nyttjas 
dagligdags som promenadstråk. Området kan bli ett nordligt 
komplement till Sjöbo Ora söder om tätorten. Åsumsån är 
ett viktigt reproduktionsområde för öring vilket innebär att 
det även kan vara känsligt för störningar. Det bör dock vara 
möjligt att förbättra tillgängligheten till området utan att 
störningar uppstår för fisket.

UTREDNINGSOMRÅDEN
Översiktsplanen redovisar följande  utredningsområden i 
anslutning till tätorten:

U1  Utredningsområde för blandad bebyggelse.

U2  Utredningsområde för bostäder inom den   
 fördjupade översiktsplanen för Grimstofta.

U3  Utredningsområde för utbyggnad av ca 10 bostäder  
 som ska komplettera befintlig bebyggelse.

U4  Utredningsområde för utbyggnad av bostäder.

U5  Utredningsområde för utbyggnad av bostäder.

U6  Utredningsområde för utbyggnad av bostäder.

Inom dessa områden erfordras närmare studier i samband 
med fördjupningen av översiktsplanen, innan ställning kan 
tas till den framtida markanvändningen.

Utomhusbadet Orebadet är ett populärt utflyktsmål för Sjöbobor.
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Figur 10.2

10.3 KOMMUNDEL SÖDER

BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH BEHOV AV 
NYA BOSTÄDER
Kommundel söder beräknas öka från 3479 personer 2006till 
4040 personer vid slutet av 2015 och ca 4300 personer år 
2020. Samtliga åldersgrupper förväntas öka fram till 2020och 
antalet pensionärer förväntas öka kraftigt under perioden.
Befolkningstillväxten motsvarar ett utbyggnadsbehov 
av ca 260 lägenheter under planperioden. Det innebär 
en utbyggnad av i snitt ca 34 lägenheter per år. Den nya 
bebyggelsen koncentreras huvudsakligen till Blentarp. 
Utbyggnadsmöjligheterna i Sövde studeras i den pågående 
fördjupningen av översiktsplanen.

BLENTARP
Fördjupning av översiktsplanen
En fördjupning av översiktsplanen för Blentarp har antagits 
av kommunfullmäktige under 2008, se figur 10.2. Enligt 
planen ska Blentarp byggas ut med bostäder mot väster 
i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Bebyggelsen 
lokaliseras utmed båda sidor om vägen mot Simontorp och 
utmed Prästavägens södra del. De befintliga grönstråken ska 
bevaras och utvecklas. Centrumområdet ska kompletteras 
med ny bebyggelse och den kulturhistoriskt värdefulla 
miljön vid t ex kyrkan bevaras.Utbyggnadsområdena för 
bostäder är fördelade på 8 olika delområden tillsammans 
med 2 reservområden. Det ger en sammanlagd summa av 
417 lägenheter (inklusive pågående detaljplaner). Planen 
möjligör även utbyggnad av verksamheter beläget norr om 
de befintliga verksamheterna på Smedjevägen. Prognosen 
sträcker sig fram till 2025. Se figur 10.2.

Pågående detaljplan
Detaljplan för Blentarp 5:16 innebär en utbyggnad av 
bostäder med ca 35 lägenheter.

Bostadsområde i Blentarp.

SÖVDE

Fördjupning av översiktsplanen
Vy mot kyrkan i Blentarp.
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Figur 10.3

SÖVDE
Fördjupning av översiktsplanen
Sövde är en attraktiv bostadsort med natursköna omgivningar 
vid Sövdesjön med en traditionell och måttfull bebyggelse.
Trycket på lediga bostäder och tomter i Sövde har ökat men 
idag är all detaljplanelagd mark utbyggd och det finns ingen 
planberedskap för nybebyggelse. Sövde regleras av två 
detaljplaner som antogs under 1970-talet.

För att skapa möjlighet till nya och attraktiva tomter studeras 
f n samhällets utveckling i en fördjupning av översiktsplanen.
Planen föreslår en utbyggnad av bostadsbebyggelse norrom 
Sövdesjön. För att skilja befintlig bebyggelse mot ny 
bebyggelse föreslås att vegetation eller annan naturlig gräns 
skiljer områdena åt. Avgränsningen för den nya bebyggelsen 
redovisas i figur 10.3. Den nya bebyggelsen bör utformas 
med en småskalig struktur och den bör ta hänsyn till ortens 
traditionella måttfulla byggnadsstil.

Viktiga aspekter att ta hänsyn till är bl a Sövdes säregna 
kulturmiljö med kyrkan och prästgården. Längs med 
Sövdesjöns norra strand ligger ett Natura 2000-område som 
är ett skyddsområde enligt fågeldirektivet (SPA-område). Se 
karta 5.

Bastubåt på Sövdesjön.  
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10.4 KOMMUNDEL ÖSTER 

BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH BEHOV AV 
NYA BOSTÄDER
Befolkningen för kommundel öster förväntas öka från 
3139 personer år 2006 till 3 220 personer vid slutet 
av år 2020. Antalet pensionärer förväntas öka kraftigt 
och antalet skolbarn förväntas minska. Den förväntade 
befolkningstillväxten motsvarar ett utbyggnadsbehov av ca 
170 lägenheter inom kommundel öster. Det innebär i snitt ca 
14 lägenheter per år och motsvarar ett markanspråk på 17 ha 
(10 lgh/ha).

Utbyggnaden av bostadsbebyggelse bör främst skei 
kommundelens serviceort; Lövestad samt i byarna 
Äsperödoch Klasaröd.

Bostäderna i kommundelen kan fördelas på följande sätt:

Lövestad; 100 lägenheter• 

Äsperöd; 20 lägenheter• 

Klasaröd; 20 lägenheter• 

Landsbygden; 30 lägenheter• 

Till skillnad från kommundel centrum och söder finns 
det ingen omfattande fritidshusbebyggelse i den östra 
kommundelen.

LÖVESTAD
För närvarande finns det drygt 30 tomter (areal ca 2 ha) 
lediga för bostadsutbyggnad i Lövestad. Tomterna ligger 
främst vid skolan och vid Högparken. Fram till år 2020 finns 
således ett behov av att planlägga en utbyggnad av ytterligare 
ca 70 lägenheter. Det motsvarar ett markanspråk på ca 7 ha 
(enbart tomtmark).

Den framtida utbyggnaden bör preciseras genom en 
fördjupning av översiktsplanen för Lövestad, se avgränsning 
figur 10.4. Planen bör omfatta en ortsanalys med redovisning 
av bevarandeintressen och möjligheter till förtätning av 
bebyggelsen.

ÄSPERÖD OCH  KLASARÖD
En begränsad utbyggnad förväntas ske inom Äsperöd och 
Klasaröd. Ny bebyggelse bör föregås av ortsanalyser för 
att rätt kunna anpassa förändringarna till byarnas speciella 
karaktär och särdrag.

Figur 10.4

Infart till Lövestad.
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10.5 KOMMUNDEL NORR

BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH BEHOV AV 
NYA BOSTÄDER
Befolkningen i kommundel norr förväntas öka från 3 
342 invånare 2006 till 3 400 invånare vid slutet av 2020. 
Antalet pensionärer förväntas öka medan antalet skolbarn 
minskar.Den förväntade befolkningsökningen medför ett 
behov av ca 140 nya bostäder under perioden fram till år 
2020. Det motsvarar ca 12 lägenheter per år och motsvarar 
ett markanspråk på 14 ha (10 lgh/ha).Utbyggnaden bör i 
huvudsak ske av serviceorten Vollsjö med en begränsad 
utbyggnad av byarna Fränninge och Bjärsjölagård. Till 
viss del kan utbygganden även ske på landsbygden. 
Fritidshusbebyggelsen inom kommundelen är begränsad.

Utbyggnaden inom kommundelen kan fördelas på följande 
sätt:

Vollsjö; 100 lägenheter• 

Fränninge; 10 lägenheter• 

Bjärsjölagård; 20 lägenheter• 

Landsbygden; 10 lägenheter• 

VOLLSJÖ OCH FRÄNNINGE
För närvarande finns det drygt 30 tomter lediga för 
utbyggnad i Vollsjö och Fränninge (areal ca 2 ha). I Vollsjö 
ligger merparten av de lediga tomterna vid Solkullen men 
behov av ytterligare ca 70 lägenheter i Vollsjö och ca 10 
lägenheter i Fränninge föreligger under perioden fram till år 
2020. Det motsvarar ett markanspråk på 7 respektive 3 ha 
(enbart tomtmark). Utbyggnaden av Vollsjö och Fränninge 
bör föregås av en fördjupning av översiktsplanen, se figur 
10.5. Planen bör omfatta en ortsanalys med redovisning 
av bevarandeintressen och möjligheterna till förtätning av 
bebyggelsen.

BJÄRSJÖLAGÅRD
För närvarande finns det ca 25 lediga tomter i Bjärsjölagård 
(sammanlagd areal 1.7 ha) vilket bedöms täcka det framtida 
utbyggnadsbehovet fram till år 2020.

Figur 10.5

Figur 10.6
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11. OMRÅDESVISA BESKRIVNINGAR 
MED REKOMMENDATIONER FÖR 
BEBYGGELSEUTVECKLINGEN

11.1 BEBYGGELSEREGLERING

Beroende på var i kommunen som en byggnad planeras 
kommer olika lagregler enligt plan- och bygglagen 
(hädanefter PBL) att tillämpas. En kort beskrivning av olika 
regleringar redovisas nedan. 

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller i vissa fall 
ändra en byggnad eller en anläggning. Tillstånd att bygga, 
riva eller göra vissa markåtgärder enligt PBL lämnas av 
miljö- och byggnadsnämnden i form av bygglov, rivningslov 
eller marklov. Lovprövningen regleras enligt PBL. 

1. GENERELLA RIKTLINJER
För kommunens landsbygd gäller generella riktlinjer för 
bygglov enligt 8 kap PBL. Riktlinjerna är inte bindande 
vilket innebär att lovpliktens omfattning bedöms från fall till 
fall. Bygglov krävs inte för alla typer av åtgärder.

Dessa fall berörs vanligtvis inte av allmänna intressen 
andra än de areella näringarna och ibland av ekologiskt 
särskilt känsliga områden. Inom dessa bör den pågående 
markanvändningen, huvudsakligen jord- och skogsbruk, 
fortgå. Rekommendationer för markanvändning 
och byggande tas med hänsyn till vägar, ledningar, 
grundvattentäkter m m. 

2. SAMLAD BEBYGGELSE
Samlad bebyggelse definieras som bebyggelse med 10-20 
hus på tomter i princip gränsande till varandra. Även för 
samlad bebyggelse gäller lovplikt. Lovpliktens omfattning 
bedöms från fall till fall. Kommunfullmäktige har 2009-03-
25 beslutat vilka områden som skall anses utgöra samlad 
bebyggelse enligt PBL. Dessa framgår av karta 8. 

3. DETALJPLANER
En detaljplan görs över en mindre del av kommunen, ofta ett 
eller ett par kvarter eller några fastigheter. I planen görs en 
avvägning mellan den enskilde fastighetsägarens intresse och 
intresset för samhället i övrigt. När planen är färdig och har 
vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är

bindande för efterföljande beslut, t ex bygglov. Planer består 
av karta med planbestämmelser samt planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning. Dessa redovisar till exempel hur 
gator och allmänna platser ska utformas och hur byggnader 
ska användas, utformas och placeras. 

4. OMRÅDESBESTÄMMELSER
Kommunen kan anta bindande områdesbestämmelser 
för begränsade områden. De får upprättas för att säkra 
riksintressen eller för att säkra syftet med översiktsplanen 
eller för att bevara vissa miljöer. Det kan vara att bestämma 
maximal tomtstorlek eller byggnadsarea inom ett område. 
Sådana bestämmelser är bindande för bygglovprövningen.

Möjligheten att reglera bygglovsprövningen genom 
områdesbestämmelser har inte tidigare utnyttjats inom Sjöbo 
kommun. I de särskilda riktlinjer som redovisas i avsnitt 
11.3 föreslås områdesbestämmelser upprättas för följande 
områden:

Tolånga• 
Björka• 
Röddinge• 
Vanstad-Vanstadtorp• 
Ö. Kärrstorp-Brandstad• 
Ilstorp, Kumlatofta och Everlöv• 
Östarp• 
Ågerup• 
Sövdeborg och Snogeholm med omgivningar• 
Heinge strövområde-Hallsbergs stenar• 
Övedskloster-Tullesbo• 
Knickarp• 

5. FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN
Fördjupning av ÖP för tätorter 
En fördjupning av översiktsplanen upprättas för 
mindre geografiska delar och gäller parallellt med den 
kommunomfattande översiktsplanen. Det finns även 
möjlighet att göra tematiska tillägg till översiktsplanen. 

Fördjupade översiktsplaner har tidigare antagits för Blentarp 
och för Grimstofta Söder samt pågår för Sövde. Kommunen 
planerar fördjupningar av planen även för Sjöbo, Vollsjö-
Fränninge och Lövestad. Därutöver planeras en tematisk 
fördjupning av översiktsplanen för vindkraft.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan rådgivande 
för efterföljande beslut, exempelvis bygglov och detaljplaner.

Vägzon

39 § väglagen.     

Enskild körväg får ej anslutas till allmän väg utan 
väghållarens tillstånd. Inte heller får, utan sådant tillstånd, 

I detta kapitel redovisas hur bebyggelsen 
regleras och hur kommunen ser på den framtida 
bebyggelseutvecklingen inom olika delområden. 



Bygglovsprövning

 Detaljplanelagda områden t o m 2008

 Samlad bebyggelse

 Värdefull kulturmiljö

0 2 000 Meter

Sjöbo

SövdeBlentarp

Bjärsjölagård

Vollsjö

Klasaröd

Lövestad

Äsperöd

8 7

11. OMRÅDESVISA BESKRIVNINGAR MED REKOMMENDATIONER FÖR BEBYGGELSEUTVECKLINGEN

Ö V E R S I K T S P L A N  2 0 0 9 

KARTA 8;  BYGGLOVSPRÖVNING



8 8

11. OMRÅDESVISA BESKRIVNINGAR MED REKOMMENDATIONER FÖR BEBYGGELSEUTVECKLINGEN

 Ö V E R S I K T S P L A N  2 0 0 9

11.2 DELOMRÅDEN 

Inom kommunen har avgränsats 38 delområden där 
särskilda riktlinjer föreslås gälla, se karta 9. För dessa 
områden redovisas bl a områdets kvalitéer, särskilda 
bevarandeintressen, gällande reglering samt de riktlinjer 
som föreslås gälla för att säkerställa aktuella intressen. 
Avgränsningen av delområdena följer ofta vägar, 
ägoslagsgränser eller andra landskapselement. 

Tätorterna
01a. Sjöbo - centrala delen

01b. Sjöbo - västra delen

01c. Sjöbo - östra delen

02. Blentarp

03. Lövestad

04. Vollsjö-Fränninge

05. Bjärsjölagård

Byarna
06. Tolånga-Tolångaån

07. Björka

08. Sövde

09. Röddinge

10. Äsperöd

11. Vanstad-Vanstadtorp

12. Klasaröd

13. Ö. Kärrstorp

14. Brandstad

(Everlöv, Fränninge, Öved och vissa mindre byar ingår i 
större delområden).

Fritidsbebyggelsen
15. Sjöbo och Svansjö sommarbyar

16. Hemmestorp eke, Hemmestorp fure m fl.

17. Ågerup-Råsåkra

18. Sövde sommarby-Karups Nygård

19. Fränninge-Hårderupshult

20. Övedskloster 2:5 m fl 

Områden med särskilda natur/kulturvärden
21. Område öster om Sniberup (även Hörby kommun).

22. Sjöbo Ora-Fyledalen.

23. Fyledalen-Ållskog (även Ystads kommun).

24. Klingavälsåns dalgång med Karups ängar, Everlöv   
     och Kumlotofta byar (även Lunds kommun). 

25. St. Rödde-Everlöv.

26. Humlarödshus fälad m m (även Lunds kommun).

27. Romeleåsens nordostsluttning med Ågerups                 
     herrgård.

28. Sövdeborg, Sövdesjön-Snogeholmsjön.

29. Ellestadsjön med omgivningar (även Ystads kommun).

30. Navröd-Bellinga gård (även Ystads kommun).

31. Lövestads åsar.

32. Heinge strövområde-Hallbergs stenar.

33. Kulturlandskapet norr och öster om Lövestad.

34. Bjärsjölagårds gods med omgivningar.

35. Övedskloster med omgivningar.

36. Borstbäcken-Skartofta (även Eslövs kommun).

37. Område NO Alestad.

38. Vägsträckningen Hylla-Knickarp (även Ystad kommun).

Planering och byggande i kulturmiljöer
Sjöbo är en arealmässigt stor kommun där bebyggelsen 
fördelas på ett antal större samhällen och ett flertal mindre 
byar. Bebyggelsetrycket har i första hand riktat sig mot 
samhällenas ytterområden varför förändringarna inom den 
äldre bebyggelsen har varit förhållandevis små. Behovet av 
att omvandla och förändra bebyggelsen ökar, vilket i sin tur 
ställer ökade krav på hänsynstagande i planeringen. Region 
Skåne har drivit projektet ”Att bygga i Skåne” som syftar 
till att öka medvetenheten om den skånska bebyggelsens 
identitet och kvaliteter. Kulturmiljön ska ses som en resurs i 
planeringen som långsiktigt ska öka byarnas och landskapets 
attraktivitet för boende och för besökare. Genom att förstå 
den historiska utvecklingen och att se de enskilda husen i 
sitt sammanhang kan förändringar och tillägg till den äldre 
bebyggelsen upplevas som positiva tillskott. 

En ortsanalys som beskriver ortens karaktär, bebyggelsens 
utveckling, rumsliga sammanhang, etc. bör tas fram i 
samband med att översiktsplanen fördjupas för tätorterna 

Vy vid Navröd.
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11.3  SÄRSKILDA RIKTLINJER FÖR  
 DELOMRÅDEN

SJÖBO
Sjöbo tätort indelas i denna redovisning i tre delområden 
(01a-c), som hänger samman men också har vitt skilda 
bebyggelse- och planeringsproblem.

01a Sjöbo - centrala delen
Centrala Sjöbo är till stora delar färdigbyggt. Förnyelse 
och förtätning av samhället torde emellertid fortgå under 
planperioden, bl a genom omvandling av området med 
lagerbyggnader vid järnvägsområdet. Samhället inrymmer 
ett flertal intressantare miljöer som Gamla torg med Gästis 
och kommunkontoret (f d tingshus), Västergatan och 
Norregatan. Åsumsån med närmaste omgivning utgör ett 
vackert landskapsparti. Södra Åsums välbevarade gamla 
kyrka, ån och de till kvarnindustrin knutna anläggningarna 
och den gamla stenvalvsbron utgör en unik miljö som är 
av riksintresse för kulturmiljövården. Se även kapitel 6; 
Allmänna intressen.

Detaljplaner finns för hela centrala Sjöbo och är tillgängliga 
hos Miljö- och byggnadsförvaltningen i Sjöbo. 

Generellt strandskydd 100 meter gäller kring Åsumsån.

Inom detaljplanelagda områden regleras markens användning 
och byggnadssätt m m genom detaljplanens bestämmelser. 
Inom intresseområdet för tätortens utveckling bör detaljplan 
föregå byggande. Detta krävs dock ej för bygglov om 
åtgärden är ringa och ej bedöms föregripa eller försvåra 
framtida planläggning. Vid upprättande av nya detaljplaner 
i Sjöbo tätorts centrala och norra delar avses bevarandevärd 
bebyggelse säkerställas genom t ex q-bestämmelse.

01b Sjöbo - västra delen
”Sjöbo Väst” utgörs av dels ett till stor del skogsbevuxet 
markparti kring väg 11, dels ett ca 10 meter lägre beläget, 
öppet parti norr därom som stiger mot norr mot Björkaån 
-Åsumsån och väg 104. Björkaån har i denna del av sitt lopp 
en utomordentligt vacker sträckning.

Generellt strandskydd 100 meter gäller kring Björkaån.

Området är idag till stora delar obebyggt. Kommunens 
reningsverk är beläget söder om Björkaån.

I anslutning till reningsverket ligger även värmeverket 
och ett mindre verksamhetsområde. Delar av området vid 
reningsverket utnyttjas för deponering.

Ett större område inom den västra delen upptas av den 18-
håls golfbana som drivs av Sjöbo golfklubb. Detaljplaner har 
upprättats för stora delar av området. Inom området norr om 
väg 11 kommer Sjöbos nästa större bostadsområde, Sjöbo 
Väst, att utvecklas. Förutom bostadsbebyggelse planeras 
service, handel och icke störande verksamheter.

Inom området norr om Björkaån planeras Sjöbos nya 
verksamhetsområde, Södra Åsums företagspark.

Ett område kring Björkaåns dalgång avses skyddas enligt 

MB kap 7med hänsyn till landskapsbilden och av sociala, 
geologiska och biologiska skäl. Ny bebyggelse bör därför 
undvikas inom detta område.

01c Sjöbo - östra delen
Östra delen domineras av Grimstofta, det viktigaste 
utbyggnadsområdet för bostadsändamål i Sjöbo under de 
senaste decennierna. För Grimstofta Söder har en fördjupning 
av översiktsplanen antagits under 2007. Se under kap 5.1. 
Inom ådalen vid Tolånga och Lillås gård finns värdefulla 
landskapspartier. 

Generellt strandskydd 100 meter gäller kring ån. 

En mindre del av detta område är av riksintresse för 
totalförsvaret.

Inom område 01c bör detaljplan föregå byggande i de delar 
där bebyggelsen ej regleras genom detaljplan. Detta krävs 
dock ej för bygglov om åtgärden är ringa och ej bedöms 
föregripa eller försvåra planläggning. Kring Tolångaåns 
dalgång avses med hänsyn till landskapsbilden och av 
geologiska skäl avsätta skydd för naturmiljö enligt MB kap 7. 
Ny bebyggelse bör därför undvikas inom detta område.

          Kommunens ställningstagande

Stenvalvsbron vid Åsumsån.

En fördjupning av översiktsplanen för Sjöbo • 
tätort föreslås. Syftet är att peka ut möjliga 
bebyggelseområden inom tätorten samt redovisa 
ortens bevarandeintressen. För det område 
kring Åsumsgården som är av riksintresse för 
kulturmiljövården och ej är detaljplanelagt föreslås 
områdesbestämmelser upprättas med innebörd att 
bygglovplikt skall gälla där i samma utsträckning 
som för detaljplanelagd mark. 



9 1

11. OMRÅDESVISA BESKRIVNINGAR MED REKOMMENDATIONER FÖR BEBYGGELSEUTVECKLINGEN

Ö V E R S I K T S P L A N  2 0 0 9 

BLENTARP
02 Blentarp
En fördjupning av översiktsplanen för Blentarp har antagits 
under 2008. Enligt planen bör samhället byggas ut med 
bostäder mot väster i nära anslutning till befintlig bebyggelse. 
Bebyggelsen lokaliseras utmed båda sidor av vägen mot 
Simontorp och utmed Prästavägens södra del. De befintliga 
grönstråken ska bevaras och utvecklas. 

Centrumområdet ska kompletteras med ny bebyggelse och 
den kulturhistoriskt värdefulla miljön vid t ex kyrkan ska 
bevaras. I norr vid Smedjevägen förutsätts bostäder och icke 
störande verksamheter kunna kombineras. 

Utbyggnadsområden för bostäder är fördelade på 8 olika 
delområden tillsammans med 2 reservområden. Planen 
möjliggör även utbyggnad av verksamheter norr om de 
befintliga verksamheterna på Smedjevägen. 

I anslutning till  tätorten finns det också viss 
fritidsbebyggelse i sydvästra delen.

Kyrkan med sitt fria och höga läge utgör ett riktmärke i 
landskapet. Kyrkans runda västtorn är speciellt och den 
intilliggande tegelbebyggelsen med skola, prästlöneboställe 
och bostadshus, alla uppförda år 1931, utgör idag en 
kulturhistorisk värdefull miljö.

Inom område med detaljplan regleras byggande genom 
bestämmelser i gällande plan. Där sådan saknas fordras för 
bygglov antingen att detaljplan upprättas. Detta krävs dock 
ej för bygglov om åtgärden är ringa och ej bedöms föregripa 
eller försvåra framtida planläggning. Spridd nybebyggelse 
bör undvikas.        

Inom området med detaljplan regleras byggande genom 
bestämmelser i gällande plan. Där sådan saknas fordras för 
bygglov antingen att detaljplan upprättas eller planutredning 
genomförs. Detta krävs dock ej för bygglov om åtgärden 
är ringa och ej bedöms föregripa eller försvåra framtida 
planläggning.

VOLLSJÖ-FRÄNNINGE
04 Vollsjö-Fränninge
Område 04 utgör intresseområde för Vollsjös och Fränninges 
utbyggnad. Det sträcker sig på ömse sidor om Vollsjöåns 
tämligen kuperade bevuxna dalgång mellan Vollsjö kyrkby 
och Fränninge.

Vollsjö kyrkby har kvar en del av sin äldre bebyggelse från 
tiden strax efter skiftet. Vollsjö stationsområde med pumphus, 
banvaktstuga (numera Piratenmuseum) och järnvägsbro 
utgör historiskt värdefull miljö. Även bebyggelsen kring 
torget - hotell Svea och en del sekelskifteshus - ger Vollsjö en 
särprägel.

Fränninge utgör en för tiden efter skiftet typisk by med 
huvudsak bostadshus och hantverks- och affärslokaler. 
Den markant belägna kyrkan och den gatustensbelagda 
landsvägen utgör viktiga inslag i miljön. 

Inom område med detaljplan regleras byggande genom 
bestämmelser i gällande plan. Där sådan saknas fordras för 
bygglov antingen att detaljplan upprättas eller planutredning 
genomförs. Detta krävs dock ej för bygglov om åtgärden 
är ringa och ej bedöms föregripa eller försvåra framtida 
planläggning.

LÖVESTAD
03 Lövestad
Område 03 utgör intresseområde för Lövestads utbyggnad. 
Utanför tätortsbebyggelsen domineras området, i varje fall i 
södra delen av öppen åker och betesmark. I norr är marken 
mer kuperad med visst inslag av vegetation.

Lövestad kyrkby har skonats från större förändringar under 
1900-talet genom att ett nytt stationssamhälle växt upp 
norr om själva bykärnan. Miljön kring kyrkan har tack vare 
åns naturliga lopp, det relativt intakta vägsystemet samt 
de av skiftena ej berörda byggnaderna kvar sin karaktär 
av medeltida sockencentrum. De offentliga byggnaderna - 
kyrkan, Kungsgården - och gatuhusen är däremot resultat av 
efterskiftestidens byggande. 

       Kommunens ställningstagande
Blentarps utveckling bör följa intentionerna i den • 
nyligen antagna fördjupningen av översiktsplanen. 

       Kommunens ställningstagande 
En fördjupning av översiktsplanen för Lövestad • 
tätort föreslås. Syftet är att peka ut möjliga 
bebyggelseområden inom tätorten samt redovisa 
ortens bevarandeintressen.

       Kommunens ställningstagande 
En fördjupning av översiktsplanen för Vollsjö • 
och Fränninge tätort föreslås. Syftet är att peka ut 
möjliga bebyggelseområden inom tätorten samt 
redovisa ortens bevarandeintressen.
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05 Bjärsjölagård
Område 05 utgör intressezon för Bjärsjölagårds utbyggnad. 
Samhället omges av öppen jordbruksmark.

Bjärsjölagård upplevde en blomstringstid i och med 
järnvägens tillkomst år 1865 och ett mindre stationssamhälle 
uppstod, vilket stationsområdet med sin tegelbyggnad minner 
om. Inom område med detaljplan regleras byggande genom 
bestämmelser i gällande plan. Där sådan saknas fordras för 
bygglov antingen att detaljplan upprättas eller planutredning 
genomförs. Detta krävs dock ej för bygglov om åtgärden 
är ringa och ej bedöms föregripa eller försvåra framtida 
planläggning.

ÖVRIGA BYAR OCH OMRÅDEN 
06 Tolånga- Tolångaån
Tolånga utgör med sin kyrka, bostadshus, vägsystem och 
vattendrag en bymiljö efter skiftenas genomförande från 
1800-talet. Dalgången har här befunnits äga de största 
sammanlagda naturvårdsvärdena. Detta agrart inriktade 
kulturlandskap utgörs av betesmarker och lövskogspartier av 
stort värde för landskapsbilden. Björka-Tolångaån-Vollsjöån 
utgör nationellt särskilt skyddsvärt vatten med bl a Natura 
2000-arten tjockskalig målarmussla (Unio crassus). 

Tolångaån.

08 Sövde
Sövde by med sin längs bygatan koncentrerade bebyggelse 
är präglat av Sövdeborgs gods genom bl a gatehusen och 
klockaregården, f d arrendegård. På en kulle i byns sydvästra 
del ligger socknens medeltidskyrka med kyrkogård belägen 
på en udde ute i Sövdesjön. Dessa äldre delar ingår i ett 
större område (jfr delområde 28) som är av riksintresse för 
kulturmiljövården. Översiktsplanen syftar till en måttlig 
utbyggnad av Sövde med småskalig bostadsbebyggelse. På 
lång sikt kan bebyggelse komma ifråga nordost om byn; 
bostäder och/eller rekreationsanläggningar.

Inom område med detaljplan regleras byggande genom 
bestämmelser i gällande plan. Där sådan saknas fordras 
för bygglov antingen att detaljplan upprättas eller att 
planutredning genomförs. Detta krävs dock ej för bygglov 
om åtgärden är ringa och ej bedöms föregripa eller försvåra 
framtida planläggning. Vid upprättande eller ändring och 
detaljplan och vid bygglovsprövning bör hänsyn tas till 
områdets kulturhistoriska värde.

         Kommunens ställningstagande       
 

07 Björka
Björka utgör med sin väl bevarade äldre bebyggelse - kyrka, 
skolhus, handelsbod, m m - en god representant för 1800- 
talets små kyrkbyar.

        Kommunens ställningstagande
Områdesbestämmelser föreslås upprättas för Björka.• 

       Kommunens ställningstagande
En fördjupning av översiktsplanen för Bjärsjölagård • 
föreslås. Syftet är att peka ut möjliga bebyggelse- 
områden inom tätorten samt redovisa ortens 
bevarandeintressen.

Områdesbestämmelser föreslås upprättas för Tolånga.• 

Med hänsyn till landskapsbilden och av geologiska • 
skäl avses ett skydd för naturmiljön enligt MB  
avsättas kring Tolångaåns dalgång. Ny bebyggelse   
bör undvikas inom detta område.

       Kommunens ställningstagande
Kommunen har beslutat att studera Sövde i en • 
fördjupning av översiktsplanen. Samråd förväntas 
hållas under 2009.
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09 Röddinge
Byns kyrka ligger väl synlig som riktmärke på områdets 
högsta punkt och nedanför, samlad längs bygatan, 
följer gatehusbebyggelsen som tillsamman med de små 
trädgårdstäpporna bildar en väl sammanhållen gatumiljö. 
Röddingeberg ger genom form och byggnadsskick en god 
bild av äldre tids mindre herrgårdsanläggningar. 

Området söder om väg 11 ingår i ett större markparti, som är 
av riksintresse för naturvården (jfr delområde 22-23) och där 
nybebyggelse bör undvikas. 

Sluttningen söder om Röddinge ingår i större område över 
Fyledalen (jfr delområde 23) som omfattas av ett skydd för 
landskapsbilden enligt f d 19§ naturvårdslagen (NVL) med 
förbud att utan länsstyrelsens tillstånd uppföra byggnad, 
anordna upplag, plantera barrskog m m.

10 Äsperöd
Enstaka byggnader är av visst kulturhistoriskt intresse, främst 
stationshuset.

Detaljplan finns för Äsperöd. Markanvändning 
och byggande i samhället regleras således genom 
detaljplanebestämmelserna. Detaljplanen har kompletterats 
med en planutredning 1993.

11 Vanstad - Vanstadtorp
Vanstad har kvar sin karaktär av jordbruksbygd med ett 
flertal ännu aktiva jordbruk. Vanstad har även kvar ett 
antal byggnader med ”officiell karaktär”. Prästgården och 
spruthuset utgör byns mer speciella byggnader.

Vanstadtorp, som haft stort inflytande på byns utveckling, 
utgör med sina byggnader och omgivande odlingslandskap 
viktiga delar i förståelsen av den totala miljön.

12 Klasaröd
Detaljplan finns för Klasaröd. Markanvändning 
och byggande i samhället regleras således genom 
detaljplanebestämmelserna. 

13 Ö. Kärrstorp,  14 Brandstad
Ö. Kärrstorp är en av kommunens få bevarade rundbyar som 
än i dag har kvar sin 1700-tals prägel genom bebyggelsens 
placering, vägsträckningen samt aktivt jordbruk. Flertalet av 
byns gårdar och hus är oskiftade och tillkomma från slutet av 
1700-talet fram till 1800-talets mitt.

Brandstad med sin kyrka, prästgård och äldre bebyggelse 
har kvar sin prägel av en by, skapad i samband med 
skiftesreformernas genomförande. Speciellt området kring 
kyrkan, gamla prästgården, församlingshem och klockaregård 
utgör en väl samlad enhet som har sitt äldre byggnadsskick 
speglar gångna tiders bycentrum. 

15 Sjöbo och Svansjö sommarbyar
Fritidsbebyggelsen ligger inbäddad i den vegetationsklädda 
sydsluttningen mot slätten sydväst om Sjöbo. En stor del av 
husen används som helårsbostäder.

Markanvändning och byggande regleras genom detaljplan.

Fyledalen söder om Röddinge.

        Kommunens ställningstagande
Områdesbestämmelser föreslås upprättas • 
för Röddinge. 

        Kommunens ställningstagande
Områdesbestämmelser föreslås upprättas för  • 
Vandstad-Vandstadtorp. 

       Kommunens ställningstagande
Pågående markanvändning bör fortgå. • 
Pågående omvandling av fritidsbebyggelsen till 
permanentboende bör fortgå.

       Kommunens ställningstagande
Pågående markanvändning bör fortgå med • 
beaktande av områdets kulturvärden.

       Kommunens ställningstagande
Pågående markanvändning bör fortgå• 

       Kommunens ställningstagande
Områdesbestämmelser föreslås upprättas för  • 
Ö. Kärrstorp och Brandstad.
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21 Område öster om Sniberup (även Hörby 
kommun)
Odlingslandsskap med naturbetesmark och intressant flora 
som utgör ett mindre område i Sjöbo kommun. Området 
anknyter till ett betydligt större landskapsparti i Hörby 
kommun, vilket angetts vara av riksintresse för naturvården. 

22 Sjöbo Ora – Fyledalen 
På båda sidor om riksväg 11 utbreder sig ett stort 
platåområde, som begränsas av mycket branta 
sluttningszoner och ravindalar, Sjöbo Ora. Området är 
till största delen skogsbevuxet. Söder därom öppnar sig 
Fyledalen. Den omväxlande terrängen har gjort området 
populärt för friluftsliv. Speciellt utnyttjad är den västra delen, 
där det finns ett antal olika fritidsanläggningar. 

16 Hemmestorps eke, Hemmestorps fure m fl
Fritidsbebyggelsen ligger grupperad i eller nedanför 
Romeleåsens nordostsluttning. Bebyggelsegrupperna omges 
oftast av strövområden, till stor del bestående av skogsmark.

Område 16 omfattas av ett större område av riksintresse 
för naturvården som karakteriseras av sandavlagringar med 
nedskurna erosionsrännor, fossilt sanddynfält, fälads- och 
hagmarker m m. 

För bebyggelsegrupperna finns detaljplaner, som således 
reglerar markanvändning och byggande där. 

17 Ågerup - Råsåkra
Markanvändning och byggande inom området regleras i 
huvudsak genom detaljplan. Sydligaste delen av området       
(Ramnakullen) är avsatt som naturreservat.

Reservatet består av en säregen åsformation av stort 
vetenskapligt värde, belägen i anslutning till en ravindal. 
Reservatet syftar till att behålla områdets öppna karaktär 
och utsikten över landskapet kring Sövdesjön. Bebyggelse 
eller landskapsförändrande åtgärder kan ej tillåtas enligt 
länsstyrelsens beslut.

18 Sövde sommarby - Karups Nygård
Norra delen av Karups Nygård som exploateras av Malmö 
kommun är ej utbyggd och inrymmer ett 100-tal tomter. 
Totalt omfattar området ca 500 tomter. Fritidsbebyggelsen 
replierar på bad- och idrottsanläggningar vid Sövdesjön. 

Markanvändning och byggande regleras genom detaljplan.

19 Fränninge - Hårderupshult
Området är delvis avsett för fritidsbebyggelse. Fränninge 
föreslås ingå i en fördjupning av översiktsplanen tillsammans 
med Vollsjö. Området avses repliera på den service, som 
finns i Vollsjö och Fränninge.

Hemmestorps fure.

       Kommunens ställningstagande
Utanför detaljplanelagda områden bör med hänsyn • 
till friluftslivet intresse spridd bebyggelse undvikas.

Bebyggelse och landskapsförändrande åtgärder • 
som kan inverka menligt på områdets karaktär bör 
undvikas.

        Kommunens ställningstagande 
 Byggande måste föregås av ytterligare studier  • 
 av bebyggelselokalisering med kanske andra        
 områdesavgränsningar som följd som underlag för   
 planutredning och detaljplanläggning. 

Detta krävs dock ej för bygglov som avser  • 
byggnadsåtgärder vilka bedöms ej föregripa eller 
försvåra framtida planläggning.

       Kommunens ställningstagande
Bebyggelse bör undvikas. • 

20 Övedskloster 2:5 m fl
Området är detaljplanelagt för fritidsbebyggelse. 
Markanvändning och byggande regleras således genom 
detaljplanebestämmelserna.

       Kommunens ställningstagande
Pågående markanvändning bör fortgå med • 
beaktande av områdets natur- och kulturvärden.

       Kommunens ställningstagande
Sövde studeras f n i en fördjupning • 
av översiktsplanen. Omvandlingen av 
fritidsbebyggelse till permanentboende bör 
fortgå.

       Kommunens ställningstagande
Pågående markanvändning bör fortgå med • 
beaktande av områdets kultur- och naturvärden.
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Merparten av område 22 är av riksintresse för naturvård. 
Höjdplatån med sluttningszoner omfattas av ett förordnande 
för landskapsbildsskydd enligt f d 19§ NVL.

23 Fyledalen - Ållskog (även Ystads kommun)
Fyledalen och dess bidalar bildar storslagna avbrott i det 
böljande jordbrukslandskapet. Dalen utmärks av branta 
sluttningar omkring en plan dalbotten. Där växlar åkrar 
och öppna betesmarker, medan sluttningarna i regel 
består av buskmarker eller lövskogspartier. Välkända 
för sin naturskönhet och sin intressanta vegetation är de 
bokskogsklädda sluttningar söder om Röddinge. Hela 
området är tillsammans med område 22 av riksintresse för 
naturvården. Fyledalen med omgivningar omfattas av ett 
skydd för landskapsbildsskydd enligt f d 19§ NVL.

Inom område med landskapsbild gäller utan länsstyrelsens 
tillstånd förbud att uppföra byggnad, anordna upplag, 
schakta, fylla och plantera barrskog.

24 Klingavälsåns dalgång med Karups ängar, 
Everlöv och Kumlatofta byar (även Lunds 
kommun)
De flacka och på vårarna normalt översvämmade ängarna 
mellan Sövdesjön och Vombsjön, som omger den  
slingrande och lugnt framflytande Klingavälsån, har sedan 
länge varit berömda för sitt rika fågelliv. 

Klingavälsåns dalgång.

       Kommunens ställningstagande  
Områdesbestämmelser föreslås upprättas för Ilstorp, • 
Kumlatofta och Everlöv.

Områdesbestämmelser föreslås även upprättas • 
för hela det område som är av riksintresse för 
kulturmiljövård med innebörd att bygglovsplikt 
skall gälla där i samma utsträckning som för 
detaljplanelagt område. 

       Kommunens ställningstagande 
Nuvarande markanvändning inom området bör bestå. • 
Eftersom höjdplatån med sluttningar är intensivt 
utnyttjat som ströv- och rekreationsområde och 
fritidsaktiviteterna kan komma att utvecklas än 
mer, kan konflikt uppstå mellan friluftslivets och 
jordbrukets intressen. Området har bedömts vara 
ekonomiskt lämpligt för skogsbruk. 

I princip bör ny bebyggelse utan anknytning • 
till friluftslivet och areella näringarna liksom 
landskapsändrande åtgärder undvikas inom området. 
Inom området med landskapsbildsskydd gäller utan 
länsstyrelsens tillstånd förbud uppföra byggnad, 
schakta och plantera barrskog. Viss bebyggelse kan 
dock tillåtas utom i den västligaste delen och i ett 
mindre område vid  Vitabäck. Sydöstra delen av Oran 
inklusive Vitabäckshällorna är naturreservat. 

       Kommunens ställningstagande
Nuvarande markanvändningen bör så långt möjligt • 
bestå  med beaktande av områdets betydande 
naturvärden.

Nybyggnad annat än för jord- och skogsbrukets behov • 
bör undvikas. 

Dalgången är från biologisk, geologisk, markhistorisk 
och landskapsestetisk synpunkt mycket värdefull och är 
därför av riksintresse för den vetenskapliga och kulturella 
naturvården. Detta stråk är i huvudsak naturreservat enligt 
kap 7 MB. För den sydligaste delen vid Sövdemölla gäller 
landskapsbildskydd enligt f d 19§ NVL.

Centrala delen av område 24 är även av riksintresse för 
kulturmiljövården. Stråket Ilstorp - Everlöv utgör ett 
kulturlandskap med månghundraårig bebyggelsekontinuitet. 
Viktiga komponenter i miljön är de medeltida kyrkorna med 
accenturerat läge och Kumlatoftas slutna bymiljö.

Kumlatofta by har en sällsynt väl bevarad ålderdomlig struktur 
med tre oskiftade, kringbyggda gårdar, oregelbundet och tätt 
grupperade kring den slingrande bygatan. Everlöv präglas 
av den medeltida kyrkan från 1100-talet som byns gamla 
mittpunkt. Prästgården och skolhusen understryker byns 
karaktär av äldre sockencentrum. Ilstorps kyrka vars exteriör 
förblivit intakt genom seklen ligger på en svagt markerad höjd 
och dominerar den för övrigt flacka slätten. Bykärnan har 
sedan skiftet förblivit obebyggd.
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26 Humlaröds hus fälad m m (även Lunds 
kommun)
Humlardshus fälad är naturreservat och är en av de 
vackraste resterna av de tidigare vittutbredda fäladsmarkerna 
på Romeleåsen. Med hänsyn till landskapsbilden 
är det angeläget att även miljön kring fäladsmarken 
bevaras. Landskapet kring Humlarödshus utgör även ett 
kulturhistoriskt värdefullt avsnitt. Sluttningszonen strax 
söder därom, vid Lottarp, inrymmer också landskapsestetiska 
värden. Hela området 26 ingår i ett större område, som är av 
riksintresse för det rörliga friluftslivet.

27 Romeleåsens nordostsluttning med 
Ågerups herrgård
Området inrymmer attraktiva strövområden, delvis bestående 
av skogsmark. För dess södra del kring Ågerup, som är ett av 
de vackraste avsnitten utefter Romeleåsens nordostsluttning, 
gäller med hänsyn till landskapsbilden och av sociala och 
biologiska skäl förordnande för landskapsbildsskydd enligt  
f d 19§ NVL. 

28 Sövdeborg, Sövdesjön - Snogeholmssjön
Sövdesjön och dess omgivningar erbjuder fina upplevelser 
för natur- och zoologintresserade. Det ovanligt rena vattnet 
lämpar sig väl för bad. Omgivningarna kring Sövdesjön och 
Snogeholmssjön är viltrika. Inom området finns Snogeholms 
strövområde med vandringsleder, fiske, camping och 
inkvarteringsmöjligheter. Sövdeborgs slott från 1590-talet 
är beläget i områdets norra del, fortfarande omgivet av en 
bred vallgrav. I slottsmiljön ingår ett flertal välbevarade 
byggnader i såväl korsvirke som tegel. De är belysande för 
sätesgårdarnas omfattande byggnadsbestånd.

Vy vid Snogeholms strövområde.

       Kommunens ställningstagande
Nuvarande markanvändning bör bestå med    • 
beaktande av natur- och kulturvärden i området.

Nybebyggelse och landskapsförändrande åtgärder • 
bör undvikas. Miljön kring Humlarödshus fälad 
liksom sluttningszonen vid Lottarp avses få ett 
skydd för naturmiljön enligt MB.

        Kommunens ställningstagande
Pågående markanvändning bör fortgå med • 
beaktande av områdets natur- och kulturvärden. 
Dessa bör så långt som möjligt beaktas även vid 
den ombyggnad av vägen Blentarp-Stenberget 
som kommunen anser önskvärd för att förbättra 
kontakterna med E 65 och Malmö Airport.

Ny spridd bebyggelse bör undvikas. Eventuellt  • 
tillkommande bebyggelse bör ej exponeras så, 
att den  verkar störande på landskapsbilden 
och utformas så att den anknyter till lokal 
byggnadstradition. Åtgärder bör ej vidtas som gör 
marken svårtillgänglig för rörligt friluftsliv. Inom 
landskapsbildsskyddet gäller utan länsstyrelsens 
tillstånd bl a förbud mot nybyggnad och anordna 
upplag. Vissa landskapsförändrande åtgärder och 
viss bebyggelse  kan dock ske.

Områdesbestämmelser för Ågerup med närmaste • 
omgivningar föreslås upprättas.

25 St. Rödde - Everlöv
Område 25 på Romeleåsens nordostsluttning hänger samman 
med stråket Ilstorp-Everlöv i område 24. Landskapsbilden är 
här varierande. Stengärden och fäladsmarker ger tillsammans 
med den äldre bebyggelsen åssluttningen en ålderdomlig 
prägel. I St. och L. Rödde bildar småsamhällen och torp 
mindre byar. I Kulturens Östarp bildar den fyrlängande 
gamlegården från tidigt 1800-tal centralpunkt. Åssluttningens 
småbrutna odlingsmarker med stengärden i ägogränser och 
den äldre smågårds- och torpbebyggelsen innebär att området 
är av intresse för kulturminnesvården. Område 25 omfattas 
även av ett större område av riksintresse för naturvården 
som karakteriseras av sandavlagringar med nedskurna 
erosionsrännor, fälads- och hagmarker m m. 

I Everlöv finns det en sandtäkt vars verksamhet kan hamna i 
konflikt med kultur- och naturintressen om den utökas. 

       Kommunens ställningstagande 
Pågående markanvändning bör fortgå med • 
beaktande av kulturvärdena.

Spridd ny bebyggelse bör därför undvikas.  • 
Nybebyggelse och om- och tillbyggnader bör 
beakta lokal byggnadstradition och landskapsbild. 

Täktverksamheten bör inte utökas.• 

Områdesbestämmelser föreslås upprättas för • 
Östarp.

Hela område 27 är av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Mitt i området ligger Ågerups herrgård som en av de 
äldsta och bättre representanterna för den karolinska stilen 
och utgör en för kommunen sällsynt och värdefull miljö. 
Landskapets åker- och betesmarker, vägsystem och den glest 
utspridda bebyggelsen är ett resultat av 1700- och 1800- 
talens herrgårdsdrift.



9 7

11. OMRÅDESVISA BESKRIVNINGAR MED REKOMMENDATIONER FÖR BEBYGGELSEUTVECKLINGEN

Ö V E R S I K T S P L A N  2 0 0 9 

29 Ellestadssjön med omgivningar (även 
Ystads kommun)
Området är en del av sjölandskapet Sövdeborg-Snogeholm 
- Krageholm. Den starkt kuperade terrängen runt sjöarna 
erbjuder fina strövmarker. Det har ett utomordentligt artrikt 
växt- och djurliv. Området är av riksintresse för naturvården 
och det rörliga friluftslivet. Hela området omfattas av 
sociala, biologiska och geologiska värden. Med hänsyn till  
landskapsbilden gäller förordnande enligt f d 19§ NVL.

       Kommunens ställningstagande 
Pågående markanvändning bör fortgå med • 
beaktande av de betydande natur- och 
kulturvärdena. En fortsatt utveckling av etablerade 
rekreationsanläggningar bör understödjas, där 
kompletterande anläggningar ej bör uteslutas.

Spridd nybebyggelse och landskapsförändrande • 
åtgärder annat än för friluftslivets och areella 
näringarnas behov bör i princip undvikas. Inom 
naturvårdsområdena tillåts i princip ingen 
nybebyggelse eller landskapsförändrande åtgärder 
enligt länsstyrelsens beslut.

Områdesbestämmelser föreslås upprättas för • 
Sövdeborg respektive Snogeholm med omgivningar. 
Dessa avses även innefatta hela det område som är 
av riksintresse för kulturmiljövården med innebörd 
att bygglovplikt skall gälla där i samma utsträckning 
som för detaljplanelagd mark.

       Kommunens ställningstagande
Pågående markanvändning bör bestå med • 
beaktande av naturvärdena.

Nybebyggelse utom för de areella näringarnas • 
behov bör därför undvikas. Enligt länsstyrelsens 
beslut tillåts i princip ingen nybebyggelse eller 
landskapsförändrande åtgärder. Ellestadssjön avses 
bli avsatt som limnologiskt naturreservat.

       Kommunens ställningstagande 
Pågående markanvändning bör fortgå med • 
beaktande av naturvårdsintressena.

Spridd nybebyggelse bör undvikas. Inom Navröds-   • 
reservatet gäller enligt föreskrifterna förbud mot att 
uppföra byggnad och vidtaga landskapsförändrande 
åtgärder. Höjdpartiet söder därom avses också bli 
avsatt som naturreservat efter samma principer.

       Kommunens ställningstagande
Pågående markanvändning bör fortgå med beaktande • 
av områdets naturvärden.

Nybebyggelse inom området bör undvikas. Inom • 
området med förordnande enligt f d 19§ NVL gäller 
förbud  att utan länsstyrelsens tillstånd bl a uppföra 
ny byggnad anordna upplag annat än för jordbrukets 
behov m m. Områdets centrala del avses avsättas 
som naturreservat och enligt MB, utökas mot väster. 
I områdets nordöstra del bör en inskränkning av 
områdets avgränsning dock prövas med hänsyn till 
jordbrukets intressen.

Snogeholm är naturskönt beläget på en udde i 
Snogeholmssjön. Anläggningen är uppförd på 1870-talet 
och fungerar som restaurang och konferensslott.
Viktiga beståndsdelar i kulturlandskapet förutom 
slottsanläggningarna är ädellövskogen, betes- och 
odlingsmarkerna, alléerna och det äldre, till godsen knutna 
byggnadsbeståndet. Hela område 28 är av riksintresse för 
naturvården och det rörliga friluftslivet, områdets norra 
del även för kulturmiljövården. För stora områden kring 
Sövdesjön och Snogeholmssjön gäller förordnande enligt  
f d 19§ NVL till skydd för landskapsbilden. Större delen bör 
betraktas som ekologiskt särskilt känsligt område.

30 Navröd - Bellinga gård (även Ystads 
kommun)
Området är en del av ett insjölandskap med mångfacetterade 
naturmiljöer och tillhör Sveriges viltrikaste marker. Markerna 
vid Navröd söder om Sövdesjön omfattar ett vackert 
beteslandskap, välkänt för sina mängder av rastande fåglar, 
som avsatts som naturreservat. Från den sockertoppsliknande, 
skogsbeklädda höjden söder om Navrödsreservatet har men 
en storslagen utsikt både över sjölandskapet i öster och 
Vombslätten i norr. Hela område 30 är av riksintresse för 
naturvården. 

31 Lövestads åsar
Området präglas av ett helt säreget åskomplex som i princip 
saknar sin motsvarighet i länet. Bokskogen i östra delen 
framhäver vackert åsarna i landskapet som är dessutom 
ett värdefullt strövområde, som för övrigt genomkorsas av 
Skåneleden. Området är av riksintresse för den vetenskapliga 
och kulturella naturvården. Av geologiska och biologiska skäl 
och med hänsyn till landskapsbilden gäller för stor del av 
området förordande till skydd för landskapsbilden enligt f d 
19§ NVL.
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33a, b. Kulturlandskapet norr och öster om 
Lövestad
Området domineras av ett böljande småkuperat landskap 
med höjder och dalar. Flera åsformationer ger landskapet en 
omväxlande och tilltalande karaktär.

Av dessa skäl och på grund av karaktären av ålderdomligt 
odlingslandskap är området av riksintresse för naturvården. 

Landskapet i Övedsklosters omgivning.

       Kommunens ställningstagande
Pågående markanvändning bör fortgå med • 
beaktande av områdets natur- och kulturvärden.

Ny bebyggelse och om- och tillbyggnader • 
föreslås anpassas till lokal byggnadstradition 
och landskapsbild. För kalkstensbrottet kan 
en förstärkning av gällande strandskydd med 
förordnande enligt MB, bli aktuell. Med hänsyn 
till naturvårdsintressena bör nybebyggelse      
undvikas här.

32 Heinge strövområde - Hallsbergs stenar
Området inrymmer Heinge strövområde, som utgör en rest 
av det gamla odlingslandskapet. Den småkuperade terrängen 
med lövskogspartier enefälader och betesmarker inramade 
med stengärdesgårdar är ett landskap som alltmer försvinner. 
Strövområdet inrymmer vandringsstigar, bl a Skåneleden. 
Med hänsyn till landskapet gäller förordnande till skydd 
för landskapsbilden enligt f d 19§ NVL. Området är av 
riksintresse för naturvården, se vidare område 33.

Omedelbart sydväst om strövområdet ligger Hallsbergs 
stenar. Här skapade möllaren Nils Nilsson under senare 
delen av 1800-talet sin egenartade stenträdgård med ett 
stort antal egenhändigt huggna stenar, fyllda med bilder och 
inskrifter med bibliska motiv. Omgivningen med sina åkrar, 
skogsdungar, betesängar och stenmurar speglar förhållandena 
vid tiden efter skiftet. Hallsbergs stenar med omgivning är av 
riksintresse för kulturmiljövården. 

       Kommunens ställningstagande
Pågående markanvändning bör fortgå med • 
beaktande av områdets natur- och kulturvärden. 
Områdets funktion som strövområde och 
utflyktsmål bör bestå och utvecklas.

Områdesbestämmelser föreslås att upprättas över • 
området av riksintresse för kulturmiljövården med 
innebörd att bygglovplikt skall gälla där i samma 
utsträckning som för detaljplanelagt område.

Ny bebyggelse annat än för områdets funktion bör • 
undvikas. Inom område med förordnande enligt 
MB eller f d § 19 NVL och som avses utvidgas 
mot nordväst gäller förbud att utan länsstyrelsens 
tillstånd bl a uppföra nybyggnad. I princip kan vissa 
landskapsförändrande åtgärder tillåtas men      
ingen ny bebyggelse enligt länsstyrelsens beslut.

34 Bjärsjölagårds gods med omgivningar
Bjärsjölagårds gods med sina historiska lämningar visar på 
en lång och kontinuerlig historia från försvarsanläggning 
fram till ståndsmässig gård och kalkindustri. Det omgivande 
slottslandskapet karakteriseras av vidsträckta fält, hagmarker 
och allékantade vägar.

F d kalkstensbrottet öster om godset är en väl utnyttjad 
geologisk och geografisk exkursionslokal med artrik flora. 
Stenbrottet, som omges bl a av lummiga lövskogspartier med 
artrik flora, är av riksintresse för naturvården.

35 Övedskloster med omgivningar
Slottsmiljön kring Övedskloster med ett av Sveriges 
vackraste rokokoanläggningar och tillhörande 
ekonomibyggnader, arrendegårdar, arbetar- och hantverkshus, 
änkesätena Tullesbo och Charlottenlund samt kyrkan, utgör 
en enhet som tillsammans illustrerar slottets välplanerade 
utveckling under 1700- och 1800-talet.

Det omgivande landskapet med odlings- och betesmarker, 
park och lövskogar är alla ett resultat av slottsdriften. Det 
unika vägsystemet uppbyggt på vägmurar och kantat med 
alléer har satt sin prägel på området, samt sammanbinder 
slottsanläggningens olika beståndsdelar.

       Kommunens ställningstagande
Nuvarande fördelning mellan öppen och • 
skogsklädd mark bör därför behållas och pågående 
markanvändning fortgå med beaktande av områdets 
natur- och kulturvärden.
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Med smärre undantag är hela område 35 av riksintresse för 
kulturmiljövården. Med undantag av den sydligaste delen och 
Skartofta är området även av intresse för den vetenskapliga 
och kulturella naturvården. För närvarande är endast vissa 
alléer skyddade som naturminnen. 

Av särskilt intresse är området nordost om Vombsjön, som 
med omväxlande skogspartier och betesmark är väl utnyttjat 
som rekreationsområde. Dalgången öster om Djurgådshus har 
en vacker utformning inrymmande bl a en rik ängsbokskog. 

Frualid med omgivning består av ett markerat höjdstråk 
med en bergart av stort geologiskt intresse och utgör ett 
omväxlande strövområde med en intressant flora. Skogs- 
och betesmarkerna sydväst om Blåstenshuset utgör en 
rest av ett äldre kulturlandskap med en intressant flora. 
Skallabacken bildar ett framträdande element i landskapet 
med ett landskapsestetiskt värde. Generellt bör områdena 
vid Vombsjön och kring Frualid betecknas som ekologiskt 
särskilt känsliga områden. Frualid med omgivningar, 
Borstbäcken och Skartofta ängar (se område 36) är av 
riksintresse för naturvården.

Södra delen bör dock med utgångspunkt från Vombsjöns 
närområde kunna även inrymma anläggningar för 
friluftslivet. Väg 104 leder genom området och följer det 
äldre vägnätet kring Övedskloster, som bör förbli intakt. 

Vombsjön, som varit ett av Skånes finaste och 
fiskrikaste vatten, är idag inte i bästa skick genom 
näringsämnesbelastning. Åtgärder mot detta vidtages              
f n genom Kävlingeåns vattenvårdsförbund och berörda 
kommuner. Sjön är av riksintresse för yrkesfisket.

36 Borstbäcken – Skartofta , även Eslövs 
kommun
Borstbäcken är en dalgång med vacker sträckning som skär 
vinkelrät genom sluttningszonen mot Vombsjön. Skartofta 
ängar inrymmer lövskogar och rik markvegetation. Hela 
område 36 är av riksintresse för naturvården.

37 Område NO Alestad
Området omfattar en i landskapet vackert utformad 
diabasgång. Floran inom området är mycket artrik.

38 Vägsträckningen Hylla - Knickarp, Knickarps 
by, även Ystads kommun
Vägen Hylla - Knickarp leder genom ett kuperat, 
ålderdomligt och naturskönt kulturlandskap. Vägen har kvar 
sin ursprungliga sträckning och den slingrande och kuperade 
vägen är väl anpassad efter terrängens naturliga topografi. 
Vägens placering är vald med omsorg då vägsträckningen 
mellan höjdstråk och slättbygd utgör ett naturligt dränerat 
underlag. Vägen utgör ett bra exempel på forna tiders 
vägsystem.

Vägens sträckning och bredd samt anpassning till terrängen 
är av största betydelse.

       Kommunens ställningstagande
Områdesbestämmelser för Knickarp föreslås • 
upprättas. Samråd med Ystads kommun om denna  
planering torde komma att krävas.

      Kommunens ställningstagande
Området är av stor betydelse för jord- och • 
skogsbruket. Pågående markanvändning bör 
därför fortgå med beaktande av de betydande 
natur- och kulturvärdena. 

Spridd nybebyggelse bör undvikas. Där • 
nybyggnad eller om- och tillbyggnad kan 
tillåtas bör utformningen ansluta till omgivande 
bebyggelses karaktär. 

För Övedskloster med med omgivningar liksom • 
Tullesbo föreslås områdesbestämmelser upprättas.

För ovan nämnda intresseområden för • 
naturvården bör det avsättas förordnande enligt 
kap 7 MB.

       Kommunens ställningstagande
För större delen av område 36, som är av • 
riksintresse för kulturmiljövården föreslås 
områdesbestämmelser upprättas med innebörd att 
bygglovsplikt skall gälla där i samma utsträckning 
som för detaljplanelagd mark. 

Pågående markanvändning bör fortgå med • 
beaktande av områdets naturvärden.

Nybebyggelse, barrskogsplantering eller andra   • 
markförändrande åtgärder bör undvikas. Av 
vetenskapliga och biologiska skäl bör Borstbäcken 
ges ett förordnande enligt MB till skydd för 
naturmiljön.

        Kommunens ställningstagande 
Med hänsyn till naturvårdsintressena bör • 
nybebyggelse undvikas. Området avses bli avsatt 
som naturreservat.
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12. KONSEKVENSER

Översiktsplanens konsekvenser ska kunna utläsas utan 
svårigheter, enligt plan- och bygglagen. Syftet med detta är 
att intressekonflikter tidigt ska kunna uppmärksammas och 
tas hänsyn till. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument 
med en lång tidshorisont och innehåller därför en rad 
osäkerhetsmoment. Konsekvensbeskrivningen gör inte 
anspråk på att vara heltäckande och hålls på en övergripande 
strategisk nivå. För miljökonsekvenserna finns speciella 
lagkrav i miljöbalkens 6 kapitel. Dessa konsekvenser 
beskrivs därför separat i kapitel 13; Miljöbedömning.

12.1 DET REGIONALA 
PERSPEKTIVET

Regional trafikstruktur
Sjöbo kommun ligger mitt i södra Skåne och erbjuder på 
nära avstånd till den befolkningstäta skånska västkusten 
boendemöjligheter i rika natur- och kulturmiljöer. Idag är 
dock kommunikationerna inte tillfredsställande. Det finns 
busslinjer till Lund, Malmö, Simrishamn och Ystad. Genom 
utbyggnaden av Simrishamnsbanan och kopplingen till 
Citytunneln kan det i framtiden skapas bra förutsättningar för 
arbetspendling till Malmö-Köpenhamn. Kastrups flygplats 
blir mer lättillgänglig, likaså Malmö högskola och Lunds 
universitet.   Väg 11 håller f n på att förbättras. Väg 13 bör 
förbättras i framtiden. Se kap.10; Förändrad användning av 
mark och vatten.

Översiktsplanen medger ökat bostadsbyggande främst i 
Sjöbo tätort där närheten till kollektivtrafik i framtiden 
kan bli mycket god.  Idag pendlar knappt hälften av de 
förvärvsarbetande i Sjöbo kommun till en annan kommun. 
Större delen, ca 13 % pendlar till Lund.  I och med 
utbyggnaden av Simrishamnsbanan kan detta mönster 
komma att ändras då pendlingstiden till Malmö ändras 
drastiskt från över en timme med buss eller 50 min med bil 
till 30 min med tåg.  

Grundvatten och vattentäkter
Inom Sjöbo finns vattentillgångar av regional betydelse. 
Större delen av Malmö liksom orterna Harlösa, Veberöd, 
Dalby, Bara, Burlöv och Staffanstorp försörjs med 
dricksvatten från Vombsjön (Vombverket). Översiktsplanen 
anger skyddszoner för de flesta av kommunens 
vattentillgångar. Den planerade förändringarna enligt 
översiktsplanen bedöms därför inte påverka tillgången på och 
kvaliteten av regionala vattenresurser.

Energi 
Sjöbo kommun har efter utställningen av översiktsplanen 
antagit en ny policy för vindkraftsutbyggnaden. Enligt denna 
policy ges möjlighet till vindkraftsutbyggnad i kommunen. 
Kommunen avser att fördjupa denna genom att ta fram ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen och kommer därmed att 
bidra till att det regionaliserade planeringsmålet för vindkraft 
kan uppnås. 

Rekreation
För att bibehålla och stärka de natur- och rekreationsområden 
som finns i Skåne har ett regionalt grönstrukturprogram 
arbetats fram där viktiga kärnområden och utvecklingsbara 
sammanbindande gröna stråk identifieras. 

Sjöbo kommun har stora rekreations- och naturvärden och 
flera utvecklingsbara stråk som förbinder olika grönområden 
pekas ut i programmet, t.ex. Nybroån i Fyledalens dalgång 
och Lövestadsstråket. I översiktsplanen värnas befintliga 
natur- och kulturmiljöer. Kommunen arbetar för närvarande 
fram ett naturvårdsprogram, som skulle kunna innehålla även 
utveckling av de stråk som nämns i Grönstrukturprogram för 
Skåne.

I detta kapitel redovisas tänkbara konsekvenser 
av översiktsplanen. 

Väg norr om Åsum som enligt Grönstrukturprogram för Skåne 
skulle kunna utvecklas till ett stråk mellan grönområden.
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12.2 SOCIALA ASPEKTER

Barnperspektiv
Barn och ungdomars särskilda behov bör beaktas i den 
fysiska planeringen. Enligt kommunens befolkningsprognos 
kommer antalet barn i Sjöbo kommun (0-5 år) att öka med 
ca 200 personer och skolungdom (6-15 år) med ca 150 barn 
fram till 2020. Det är en relativt liten andel av den förväntade 
befolkningsökningen. Satsningar på attraktiva och trygga 
lekmiljöer, gång- och cykelvägar etc bör prioriteras för barn 
och ungdom i kommunen. Viss bostadsutbyggnad planeras 
ske i byarna, huvudsakligen i serviceorterna som alla har 
tillgång på skola i åtminstone förskola – klass 5. Därefter 
krävs busskjuts till högstadieskolan i Sjöbo. Det är viktigt att 
arbeta med säkerhetsfrågorna kring dessa. 

Den prognostiserade låga ökningen av barn i kommunen 
är oroande, då antalet äldre ökar i mycket större grad. En 
åldrande befolkningsstruktur är varken bra ur social eller 
kommunalekonomisk synvinkel. För att locka till sig nya 
barnfamiljer som kommuninvånare, bör Sjöbo kommun 
arbeta med attraktiviteten ur ett barnperspektiv, t ex genom 
bra skolmiljöer, trygga och säkra stads- och bymiljöer samt 
god tillgång på service och kommunikationer.   

Jämställdhet
Enligt de nationella transportpolitiska målen skall 
transportsystemet bl a vara utformat så att det svarar mot 
både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor har en lägre 
pendlingsbenägenhet än män, särskilt om kollektivtrafiken är 
bristfällig, vilket skapar obalans på arbetsmarknaden. 

Sysselsättningsobalanserna mellan män och kvinnor längs 
Simrishamnsbanestråket är påtagliga. Arbetsmarknaderna 
för kvinnor i bl a Sjöbo är bristfälliga. Sjöbo är den 
kommun längs Simrishamnsbanan öster om Malmö som 
har den lägsta sysselsättningen för kvinnor i jämförelse med 
rikssnittet. Sjöbos sysselsättningsnivå för kvinnor ligger 
under rikssnittet med mer än 5 %. Redan idag pendlar dock 
en hel del kvinnor till västra Skåne, dock inte i samma 
utsträckning som männen. I Sjöbo kommun är det redan 
idag kvinnounderskott och risken är att kvinnounderskottet 
ökar om inte kollektivtrafiken förbättras. Med en förbättrad 
kollektivtrafik i form av utbyggd Simrishamnsbana 
förbättras sysselsättningen för kvinnor och en jämställd 
sysselsättningsnivå uppnås. För att underlätta arbetspendling 
även för kvinnor och därmed lika möjligheter som män 
till ett bra arbete krävs god bostadsnära service i form 
av dagis/förskolor, livsmedelsbutik samt möjlighet till 
sociala och fysiska aktiviteter i en trygg närmiljö även efter 
mörkrets inbrott. Översiktsplanen medför en fokusering av 
bostadsbyggandet till centralorten och serviceorterna vilket 
gör det lättare att hitta möjliga åtgärder för att åstadkomma 
en mer jämställd boendemiljö. Detta blir en viktig fråga för 
kommande fördjupningar av översiktsplanen.  

En åldrande befolkning
Enligt befolkningsprognosen kommer kommuninvånarna i 
Sjöbo framöver bestå av en större andel äldre än idag. Enligt 
Region Skånes befolkningsprognos förväntas den äldre 
befolkningen (65 och uppåt) öka med ca 1500 antal personer 
fram till 2025. Konsekvenserna kommer bli ett ökat behov av 
äldreomsorg, äldreboende och tillgänglighetsanpassning av 
offentliga miljöer.

Trygghet och säkerhetsaspekter
I dagens samhälle blir det allt viktigare att arbeta med 
trygghet- och säkerhetsaspekter. Frågan berör alla – barn, 
kvinnor, män, äldre, funktionshindrade. Begreppen trygghet 
och säkerhet får olika innebörd beroende av vem som ges 
tolkningsföreträde. För kvinnor kan gångtunnlar, parker och 
avskilda cykelvägar på kvälls- och nattetid kännas otrygga, 
medan planskilda trafiklösningar och trafikseparering kan 
vara positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Genom att arbeta 
med t ex belysning och utformning av miljöerna, kan en del 
av otryggheten bekämpas. Frågan är viktig att arbeta med i 
kommande fördjupningar av översiktsplanen. 

Tillgänglighet
Den fysiska miljön ska vara tillgänglig för alla. Det 
finns många hinder för såväl barn som gamla och 
funktionsnedsatta att ta sig till viktiga målpunkter och 
mötesplatser. Gång och cykelstråk kan vara utformade så 
att de är svåra och otrygga för barn eller funktionsnedsatta 
att använda. Allmänna platser och offentliga byggnader 
kan vara byggda så att de är svåra att nå eller vistas på om 
man är funktionsnedsatt. Vid planläggning och byggnation/
ombyggnation behöver större vikt än hitills läggas på att 
säkra tillgängligheten för alla i samhället. Ett aktivt arbete för 
att åtgärda enkelt avhjälpta hinder pågår redan i kommunen. 
Kommunen har en tillgänglighetspolicy, vilken hanterar 
bl a tillgänglighetsfrågor för alla i plansammanhang samt 
beträffande kollektivtrafiken. Översiktsplanen konkretiserar 
inte arbetet med att förbättra tillgängligheten i Sjöbo 
kommun, utöver vad gäller kollektivtrafikutbyggnad och 
den övergripande diskussionen om tillgänglighet till bl.a. 
service och rekreationsområden. Vid kommande arbete med 
fördjupningar av översiktsplanen behöver tillgängligheten i 
de olika tätorterna studeras närmre.

Skolungdomar skjutsas fr o m högstadiet in till Sjöbo.
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Arbete och utbildning
Sjöbo kommun har idag i princip en balans mellan dag- och 
nattbefolkning, vilket innebär att det finns ungefär lika många 
arbetsplatser i kommunen som det finns förvärvsarbetande 
befolkning i kommunen. Andra kommuner i Skåne kan 
utgöra antingen en bostadskommun, där man bor men inte 
verkar, eller huvudsakligen en arbetsplatskommun, där man 
arbetar men inte bor. Sjöbos vision är att bibehålla sin balans 
vilket innebär att vid ökat bostadsbyggande behöver även 
näringslivet stärkas. Trots denna balans är arbetslösheten 
relativ hög i kommunen. Den är allra högst i den östra 
kommundelen. Östra och nordöstra Sjöbo kommun utgör 
också en del av det stråk i Skåne med mest resurssvag 
befolkning (enligt Regions Skånes; Att bo och arbeta i 
Skåne). 

Utbildningsnivån är låg i Sjöbo kommun. Högre utbildning 
väljs i betydande grad på så kort restidsavstånd som möjligt. 
Detta gäller särskilt för ungdomar utan utbildningstradition 
i hemmet samt även för fortbildningsstuderande. Genom att 
jobba med regional integration med bättre kommunikation 
ges en ökad möjlighet till pendling till universitet och 
högskola i Malmö-Lund. Förbättrade kommunikationer leder 
också till att folk med högre utbildning lättare kan utnyttja 
det attraktiva boendet i Sjöbo och ändå arbeta i Malmö-Lund. 
Bättre kompetensförsörjning i kommunen leder i sin tur till 
förbättrade möjligheter att utveckla det lokala näringslivet.  

12.3 EKONOMISKA ASPEKTER

Översiktsplanens övergripande strategi med förslag 
och riktlinjer för samhällsutvecklingen medför att den 
påverkar och påverkas av samhällsekonomin. En god 
samhällsekonomi är en förutsättning för en hållbar 
samhällsutveckling. Viktigt för en god samhällsekonomi är 
aspekter som en hög sysselsättning, regional balans, rättvis 
och jämn fördelning av levnadsstandarden och ekonomisk 
tillväxt.   

Näringsliv och pendling
Översiktsplanen skapar utrymme för utveckling av 
näringslivet. Ytterligare markområden avsätts för 
verksamhetsområden. Förbättrandet av kommunikationerna 
med framförallt realiserandet av Simrishamnsbanan 
kommer att förbättra möjligheten för ett positivt 
näringslivsklimat. Genom tillgång på mark och lokaler i 
goda kommunikationslägen, tillgång på attraktivt boende och 
däribland tillgång på god service i form av dagis, skola, vård 
kan näringslivet i kommunen utvecklas positivt. 

Östra Skåne har betydande dagsturism och många 
fritidsboende. Turismen är emellertid i all huvudsak 
bilberoende. Med en utbyggd Simrishamnsbana kommer 
dessa attraktiva områden att bli tillgängliga med 
kollektivtrafik för turism från västra Skåne och Köpenhamn. 

Kostnaderna för bilpendling är idag en fråga som har 
stor betydelse för tillväxten inom Sjöbo kommun. 
Simrishamnsbanan kommer att bidra till att boende i västra 
Skåne får möjlighet att flytta till ett attraktivt småskaligt 
boende till rimliga priser i östra Skåne. Därmed kan 
Simrishamnsbanan bidra till jämställd livskvalitet för östra 
och västra Skåne.

Infrastruktur
Översiktsplanens största infrastrukturkostnad är byggandet 
av Simrishamnsbanan. Finanseringen av detta projekt är ännu 
inte beslutad. 

Genom att huvudsakligen planera för en bostadsutbyggnad 
i centralorten kan de kommunalekonomiska kostnaderna för 
infrastruktur som vägar, VA, energiförsörjning etc begränsas 
jämfört med en spridd utbyggnad på landsbygden. Genom att 
enbart bygga ut i Sjöbo tätort skulle kostnaderna ytterligare 
kunna minskas, dock på bekostnad av målet om en levande 
landsbygd med ett starkt näringsliv.

Handel- och service
Den huvudsakliga utbyggnaden i kommunen planeras till 
centralorten samt serviceorterna. På detta vis kan kommunen 
erbjuda en god närhet till grundläggande service som vård, 
skola och omsorg samt kultur. Antalet förskolebarn och 
skolbarn ökar något i kommunen under planperioden, dock 
inte i den utsträckning att nya skolor planeras fram till år 
2010. Det är dock viktigt med tillgång på en skola för de 
mindre barnen även i de mindre orterna i kommunen, för 
att gynna en framtida ökad inflyttning av barnfamiljer i 
kommunen.

I serviceorterna finns idag även tillgång på livsmedelsbutik. 
Ett ökat kundunderlag i tätorterna bör öka möjligheten för att 
dessa livsmedelsbutiker ska kunna finnas kvar.

Turismen är en viktig näringslivsgren i Sjöbo kommun. Här 
cykelturister vid Vombsjön. 
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Översiktsplanens konsekvenser för miljön ska kunna 
utläsas ur planen. Sedan 2004 finns i miljöbalken krav på 
miljöbedömning, vilka omfattar bland annat översiktsplaner. 
Därför görs numera en särskild miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) av översiktsplaner. För Sjöbo översiktsplan redovisas 
MKBn som en separat bilaga. Huvuddragen av MKB:n 
sammanfattas dock i översiktsplanen.  

13.1 ALLMÄNT

Bostadsutbyggnad och trafikalstring
Större delen av bostadsutbyggnaden planeras ske i Sjöbo 
tätort. Syftet med detta är att stärka centralorten och 
kunna erbjuda god samhällsservice för kommuninvånarna. 
När Simrishamnsbanan realiseras får även fler 
kommuninvånare tillgång till god kollektivtrafik, genom 
att bostadsutbyggnaden koncentrerats till Sjöbo som blir 
den enda tätorten med station i kommunen. Därigenom kan 
biltrafikökningen minskas. Detta motverkas dock samtidigt 
av att viss bebyggelse planeras även i de mindre tätorterna i 
kommunerna. Den relativt glesa utbyggnaden i dessa tätorter 
ger en ökad biltrafik, med ökade luftutsläpp och risk för 
bullerstörning. 

Energianvändning
Vad gäller energianvändningen kommer troligen även 
denna att leda till ökande luftutsläpp och användning av 
fossila bränslen i kommunen till följd av översiktsplanen. 
Utbyggnaden i Sjöbo och Blentarp kan till viss del komma 
att omfattas av fjärrvärmenätet. Övriga utbyggnadsområden 
kommer dock att huvudsakligen värmas upp lokalt.

Hälsa och säkerhet
Kommunens vision är att kunna erbjuda en attraktiv 
boende- och näringslivsmiljö. I detta ingår hälsoaspekter 
och säkerhetsfrågor. Föreslagna bostadsområden ligger 
utanför skyddsområdena för befintliga verksamhetsområden. 
Planerade verksamhetsområden förläggs huvudsakligen på 
tillräckligt avstånd från befintliga och planerade bostäder. Vid 
Blentarp och verksamhetsområdet utmed väg 11 vid västra 
Sjöbo är avståndet till befintliga och planerade bostäder dock 
mindre, vilket innebär att det endast kan bli aktuellt med 
verksamheter av mindre störande art. 

Natur, kulturmiljö och rekreationsvärden
Ett viktigt mål för kommunen är även att bevara och 
utveckla de stora natur- och kulturmiljövärden som finns i 
kommunen. Översiktsplanen föreslår inga utbyggnader inom 
skyddade naturområden, vare sig strandskyddade områden, 
naturreservat eller inom Natura 2000-område. Dock föreslås 
visst intrång i riksintresseområden. Simrishamnsbanan kan i 
föreslagen sträckning göra intrång på känsliga naturmarker, 
se nedan. 

Kommunens kulturmiljövärden beaktas i översiktsplanen.  
I Blentarp föreslås en utbyggnad i anslutning till ett 
regionalt värdefullt område för kulturmiljövården, dock 
bedöms kulturmiljövärdena inte påverkas. I tätorterna 
Sjöbo, Vollsjö, Klasaröd, Äsperöd, och Lövestad finns också 
regionalt intressanta kulturmiljöer eller kulturmiljöstråk.  
Översiktsplanen föreslår viss förtätning i dessa miljöer, 
vilken dock ska grundas på analyser av tätorternas 
kulturmiljövärden. Påverkan på de regionala värdena bedöms 
därför kunna minimeras. 

Sjöbo kommun har ur ett regionalt hänseende unika värden 
med tysta natur- och kulturmiljöer, vilket alltmer blir en 
bristvara i det skånska landskapet. Översiktsplanen medger 
framförallt utbyggnad av bostäder och verksamhetsområden 
utmed de större vägarna. Dock medför den kommande 
utbyggnaden av Simrishamnsbanan intrång i tysta områden.

Grundvatten och dricksvattenförsörjning
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och vattendrag. Sjöbo kommun har 
flera områden med mycket stora - stora grundvattentillgångar. 
Vombsjön utgör råvattentillgång till Vombs vattenverk som 
försörjer delar av sydvästra Skåne med vatten. Samtidigt är 
sårbarheten för punktutsläpp av förorenande ämnen stor inom 
stora delar av kommunen. Risk finns att föroreningar tränger 
ned i grundvattnet och gör det obrukbart som dricksvatten. 
En del av grundvattentillgångarna är skyddade, dock inte 
alla. Det finns fem skyddade vattentäkter. 

Enligt översiktsplanen föreslås utbyggnad av bostadsområden 
och verksamhetsområden i Blentarp och Sjöbo tätort, som 
ligger nära viktiga vattentäkter och/eller i områden med stor 
tillgång på grundvatten i jordlagren. Utsläpp av förorenat 
dagvatten och andra farliga ämnen från verksamheterna eller 
trafiken kan komma att skada vattenkvaliteten. Därför bör 
stora krav ställas på skyddsåtgärder som t ex omfattande 
dagvattenhantering. Särskilt vid Sjöbo tätort är sårbarheten 
hög vad gäller infiltrationsrisk till grundvattnet. Det finns 
två farligt godsleder i Sjöbo kommun, väg 11 och 13, 
vilka medför en risk för förorening av grundvattnet vid en 
eventuell olycka. Översiktsplanen stödjer ombyggnaden av 
väg 11 till 1+2-väg. I samband med ombyggnaden av vägen 
utförs tätning av vägdiken, för att förhindra möjligheten för 
föroreningar vid trafikolycka att tränga ner i grundvattnet.

I detta kapitel redovisas en bedömning av 
översiktsplanens påverkan av kommunens mark- 
och vattenområde.
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13.2 MILJÖPÅVERKAN PÅ
PLANERAD UTBYGGNAD

Sjöbo tätort
Större delen av bostadsutbyggnaden planeras ske i Sjöbo 
tätort med en utbyggnad motsvarande ca 60 lägenheter/år 
(exploateringsgrad på 8-12 lgh/ha). Utbyggnaden sker bl a 
på Sjöbo Väst enligt gällande detaljplan, men det planeras 
även bostäder i östra Sjöbo vid Grimstofta 4:1 norr om 
Tolångavägen och Grimstofta söder, söder om Tolångavägen. 
Dessa ligger nära viktiga vattentäkter, vilket kommer 
att medföra krav på skyddsåtgärder som t ex omfattande 
dagvattenhantering, för att kunna genomföra utbyggnaden.

Området vid Grimstofta Söder ligger delvis inom ett 
riksintresseområde för naturvården, N75 Sjöbo Ora - 
Fyledalen Utbyggnadsområdet ligger dock på gränsen 
till kärnområdet och bör inte påverka kärnområdet. 
Utbyggnadsområdet kan även komma att påverka 
landskapsbildsskyddade Sjöbo-Ora. 

Verksamhetsområdet i nordvästra Sjöbo vid Sandbäck ligger 
just i anslutning till riksintresseområde för kulturmiljövården; 
MK:180 Södra Åsum. Detaljplan för verksamhetsområdet 
är antagen. Även för detta område ställs omfattande krav 
på dagvattenhantering för att skydda vattenkvaliteten i 
Björkaån/Åsumsån. 

Betydande positiva värden ur rekreationssynpunkt skapas 
genom utvecklande av det föreslagna rekreationsstråket 
utmed Björkaån/Åsumsån. Vid utvecklandet av 
rekreationsstråket är det viktigt att hänsyn tas till 
naturvärdena och fiskeintressena i ån. 

Utredningsområdet norr om Sjöbo tätort angränsar till 
fornlämningen Södra Åsums bytomt och ett par fyndplatser 
finns inom och i anslutning utredningsområdet. En eventuell 
exploatering kommer att behöva ta hänsyn till dessa. Det 
behöver även utredas om och hur exploateringen av området 
kan samordnas med värdena i riksintresseområde för 
kulturmiljövården; MK180 Södra Åsum.

Några av de utredningsområden som föreslagits vid Sjöbo 
tätort ligger i anslutning till väg 11 och 13, där det sker 
transport med farligt gods. Inom en zon på 150 meter 
från dessa gäller vissa restriktioner för ny bebyggelse och 
eventuella krav på åtgärder beroende på vilken typ av 
bebyggelse som planeras, enligt Länsstyrelsen i Skånes 
rapport RIKTSAM. Föreslagna bostadsområden ligger dock 
på tillräckligt avstånd från farligt godslederna.

Blentarp
I Blentarp föreslås utredningsområden och bostadsutbyggnad 
i ett riksintresseområde för naturvården (N85). Utbyggnaden 
sker dock i anslutning till befintlig bebyggelse och inte 
i riksintresseområdets kärnområde. Kulturmiljövärdena 
bedöms därför inte påtagligt skadas. Intrång görs även 
i riksintresse för friluftsliv: Sjö- och åslandskapet vid 
Romeleåsen, vilket inte heller bedöms vara betydande, då 
det finns god tillgång på rekreationsområde i anslutning till 
Blentarp. 

I Blentarp föreslås ett verksamhetsområde i nordost som 
kan komma att beröra en fornlämning. Bedömningen 
är dock att fornlämningen kan skyddas vid kommande 
detaljplaneläggning. 

Konsekvenserna av föreslagen utbyggnad i Blentarp finns 
ytterligare beskrivet i miljökonsekvensbeskrivning till 
Fördjupning av översiktsplanen för Blentarp. 

Sövde
Bostadsområdet som föreslås i Sövde ligger delvis inom 
riksintresseområde för kulturmiljövården, MK:104 
Sövde-Sövdeborg samt inom riksintresseområde för 
naturvården, N81 Klingavälsån. Risk för påverkan på 
riksintresseområdena bör utredas inom arbetet med en 
fördjupning av översiktsplanen för Sövde.

Översiktsplanen föreslår ett utbyggnadsområde vid Sövde, 
nära Natura 2000-området utmed Klingavälsån. Eventuell 
påverkan på Natura 2000-området bör studeras vidare inom 
det fortsatta arbetet med fördjupning av översiktsplanen.

Hemmestorp
Ett bostadsområde föreslås även vid Hemmestorp. Området 
utgörs idag av skogsmark och ingår i riksintresseområde 
för naturvården N85, vars värde ligger i sandurlagringarna 
mellan Veberöd och Blentarp. Området är även utpekat i det 
regionala naturvårdsprogrammet på grund av sin intressanta 
terrängform. Området utgör ett nationellt särskilt värdefullt 
vatten, där naturmarkerna kring Klingavälsån skyddas 
som Natura 2000-område. Det föreslagna bostadsområdet 
ligger ca 1 km söder om Natura 2000-området. Fortsatt 
planläggning bör belysa potentiella konflikter mellan 
naturvärdena och bostadsutbyggnaden. Natura 2000-området 
anges vara känsligt för bl a avverkning av tallbeståndet, ökat 
icke kontrollerat friluftsliv samt förändringar i områdets 
vattenföring. 

Det planerade bostads området gör även intrång i ett primärt 
rekreationsområde enligt 4 kap miljöbalken, Sjö- och 
åslandskapet vid Romeleåsen. Föreslaget bostadsområde 
ligger dock i anslutning till befintlig bebyggelse och i 
riksintresse områdets ytterkant och en väl utformad utbyggnad 
behöver inte stå i konflikt med friluftslivets intressen. 
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Simrishamnsbanan
Simrishamnsbanan utgör ett riksintresse för 
kommunikationer. Den föreslagna utbyggnaden av 
Simrishamnsbanan följer den gamla spårsträckningen, 
där trafiken lades ner på 1970-talet. Alternativa 
järnvägssträckningar har diskuterats mellan Sjöbo och 
Tomelilla i anslutning till väg 11. Tills vidare anges i 
översiktsplanen ett spårreservat i den gamla sträckningen 
i avvaktan på att alternativa sträckningar analyserats. 
Sjöbo kommun förutsätter att Banverket utreder alternativa 
sträckningar.

I Sjöbo kommun gör den gamla sträckningen av 
Simrishamnsbanan intrång i riksintresseområde N75 
Fyledalen, även utpekat som landskapsbildsskyddat område 
(f d 19§ NVL, numera miljöbalken). Eftersom en hastighet 
av160 km/h skall medges kommer det att krävas bl a 
uträtningar och planskildheter i den befintliga sträckningen, 
vilket innebär ingrepp i omkringliggande ostörda områden. 
Det finns en risk för påtaglig skada på riksintresseområdet, 
speciellt vid området söder om Röddinge, där det finns 
värdefulla bokskogspartier. Frågan bör utredas närmre i 
kommande järnvägsplanering. 

Simrishamnsbanans sträckning genom Fyledalen kan även 
komma att påverka Natura 2000-området Fyledalen. I dess 
bevarandeplan anges just exploatering med väg/järnväg som 
ett hot mot områdets naturtyp. För Natura 2000-områdena 
Tannhuset, Vitabäckskällan etc nämns förändring av de 
hydrologiska förhållandena i närheten som ett hot mot 
naturvärdena. Den gamla sträckningen av Simrishamnsbanan 
går strax söder om dessa Natura 2000-områden. Närmare 
studier av eventuell påverkan behöver ske vid fortsatt 
järnvägsplanering. 

Simrishamnsbanans potentiella påverkan på 
grundvattentillgången i kommunen är störst främst i västra 
delen av kommunen, där det finns mycket stora till ovanligt 
stora grundvattentillgångar. Även i sydöstra delen av 
kommunen leder den gamla sträckningen över område med 
stor tillgång på grundvatten. Denna grundvattenresurs ligger 
dock under ett tätt jordlager, där sårbarheten är något lägre 
(se figur 6.8 i översiktsplanen). 

Det bedöms för närvarande inte sannolikt att godstransporter 
kan komma att ske på den planerade Simrishamnsbanan. 
Bedömningen av risk för miljöpåverkan och säkerhetsfrågor 
vid eventuell godstransport på kommande tågförbindelse 
hänskjuts därför till kommande järnvägsplanering. 
Godstransport på befintlig spårsträckning skulle medföra bl a 
en potentiellt stor konflikt med grundvattentillgångarna.

13.3 MÖJLIGHETEN ATT UPPNÅ 
MILJÖKVALITETSMÅLEN

Miljökvalitetsmålen är; 
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och   
       skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14 Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Översiktsplanen bidrar till uppfyllandet av miljömålen 
myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag samt 
bevarandet av ett rikt odlingslandskap och utvecklandet 
av en god bebyggd miljö. Översiktsplanen riskerar dock 
att medföra negativ påverkan på miljömålet Grundvatten 
av god kvalitet, vilket till stor del beror på att Sjöbo 
tätort ligger inom ett område med stora - mycket stora 
grundvattentillgångar. Området är dessutom sårbart med stor 
risk för infiltration vid eventuella utsläpp av förorenande 
ämnen. Det är dock viktigt för kommunen att kunna utveckla 
centralorten för att stärka servicestrukturen, kunna erbjuda 
god kollektivtrafikförsörjning och en god livsmiljö för 
invånarna. 

Även miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och 
djurliv påverkas mer negativt av översiktsplanens förslag 
än av nollalternativet. Detta beror huvudsakligen på 
Simrishamnsbanans dragning genom Fyledalen och den 
potentiella störning detta kan leda till. 
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13.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

• Vid kommande planläggning i anslutning till befintliga 
vattentäkter i Blentarp och Sjöbo är det särskilt viktigt att 
uppmärksamma frågor kring vattenkvalitet.

• Det bör studeras om även väg 13 bör byggas om med tätade 
vägdiken utmed vissa sträckor för att förhindra föroreningar 
att tränga ner till grundvattnet. 

• Kommande planläggning vid Sövde behöver redovisa 
påverkan på riksintresseområde. Utbyggnaden vid Sövde 
måste beakta värdena i Natura 2000-området. 

• Utbyggnaden vid Sjöbo Ora behöver ta hänsyn till 
landskapsbildsskyddet.

• Kommunen bör värna om tystnaden i kvarvarande 
tysta områden i kommunen och här inte tillåta bullrande 
verksamheter. Detta är speciellt viktigt med tanke på att 
Simrishamnsbanan enligt nuvarande överenskommelse 
sträcker sig genom Fyledalen. Om detta sträckningsalternativ 
realiseras kommer således ett av kommunens tysta område att 
exploateras,

• Vid planerandet av Simrishamnsbanan behövs detaljerade 
studier av påverkan på växt- och djurlivet, de hydrologiska 
förhållandena samt risken för fragmentering av naturvärden 
och barriäreffekter. 

• Vid föreslagna utredningsområdena behöver bullerpåverkan 
från väg 11 och 13 särskilt belysas. 

• Vid utvecklandet av rekreationsstråk utmed Björkaån-
Åsumsån är det viktigt att hänsyn tas till fiskeintresset så att 
detta inte stört. 

Generella åtgärdsförslag 
• Kommunen och Skånetrafiken bör prioritera arbetet med att 
göra kollektivtrafiken attraktiv. Konkreta åtgärder kan vara 
att anlägga pendlarparkeringar som underlättar transportbyte 
till kollektivtrafik och att utöka antalet bussturer till 
kommande tågstation i Sjöbo vid pendlingstimmarna. 

• Väl utbyggda cykelvägar är ett annat sätt att minska 
biltrafiken och öka folks fysiska aktivitet.

• En energiplan för Sjöbo kommun skulle kunna inrikta sig 
på att identifiera potentiella energieffektiviseringsåtgärder 
och möjligheten till förnybar energiproduktion. Sjöbo 
kommun har idag ingen aktuell energiplan.

• En ny vindkraftspolicy har tagits fram och denna ska 
fördjupas genom ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
Arbetet med denna ska påbörjas under våren 2009.

• Kommunen kan i exploateringsavtal påverka exploatörer att 
i så stor utsträckning som möjligt ansluta till fjärrvärmenätet.

• Kommunen kan ta fram lokala föreskrifter för vedeldning.

• Genom exploateringsavtal kan kommunen ställa krav på att 
byggnation sker med de hälsosammaste materialen. 

• Kommunen kan vid produktion av vägar och ledningar 
välja de miljövänligaste materialen.

• Grundvattnets sårbarhet för infiltration av förorenande 
dagvatten bör hanteras vid all planläggning av 
bostadsområden och verksamhetsområden i kommunen.

• För att öka antalet våtmarker i kommunen kan kommunen 
ta fram ett planeringsunderlag. Bidrag finns för närvarande 
att söka hos Länsstyrelsen i Skåne. 

• Kompensation genom plantering av ny lövrik skog bör ske 
vid exploatering av skogsmark. Effekterna av fragmentering 
av skogsområden bör så långt möjligt minimeras.

• Kommande fördjupningar av översiktsplanen för tätorterna 
bör innehålla analys av tillgängligheten till tätortsnära natur. 
I fördjupningarna bör även bevakas att trygghetsfrågor och 
attraktiva vistelsemiljöer för barn och ungdomar beaktas. 

• Ett grönstrukturprogram bör tas fram, alternativt 
naturvårdsprogrammet kompletteras med ett 
grönstrukturperspektiv, där biologiska perspektivet 
kompletteras med ett socialt perspektiv.   

• Satsningar på förbättrad barnomsorg nära bostaden bör 
ske, så att vårdnaden om barnen lättare kan delas på båda 
föräldrarna.

13.5  FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNING

Kommunen har för avsikt att följa upp huruvida Banverket 
vid planerandet och utbyggandet av Simrishamnsbanan tar 
hänsyn till natur- och kulturmiljövärdena i Fyledalen, samt 
verka för att de negativa konsekvenserna på värdena kan 
minskas.

Kommunen bör följa upp hur grundvattenkvaliteten 
i kommunen säkerställs. Skyddsåtgärder och förslag 
till uppföljning bör identifieras i det arbete som pågår 
för närvarande med att ta fram en vattenbruksplan för 
kommunen. I kommunens uppföljning bör även ingå att 
uppmärksamma huruvida tillkommande detaljplaner tar 
hänsyn till grundvattenfrågan.
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ÖVRIGA DOKUMENT
Arbetsskyddsstyrelsen, Boverket och Elsäkerhetsverket 
m fl; Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa 
elektriska och magnetiska fält - en vägledning för 
beslutsfattare.  

Fortifikationsverket 2003; Försvarsmakten. Block 1-5. 
Garnisionsplan Revingehed 2003. 

Infraplan 2006; Simrishamnsbanan, stationsläge i Sjöbo.  

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
2007; IPCC Fourth Assessment Report 

KAAB Prognos 2007; Befolkningsprognos för Sjöbo 
kommun 2007-2020. 

Länsstyrelsen 2004; Hästar och bebyggelse, Skåne i 
utveckling 2004:17. 

Länsstyrelsen; Kulturmiljöprogram för Skåne. 

Länsstyrelsen 2007; RIKTSAM 2007:06

Region Skåne 2002; Strategi och grönstruktur i Skåne 

Region Skåne 2006; Att bo och arbeta i Skåne.

Region Skåne 2005; Strategi för en grön struktur i Skåne. 

Riksantikvarieämbetet; Riksintresse för kulturmiljövård. 

SMHI, Rossby Centre 2002; SWECLIM:s scenarioresultat 
(med RCAO-modellen).

SWECO FFNS 2003; Simrishamnsbanan genom Sjöbo - 
översiktlig studie - spårutbyggnad och tätortsutveckling.

SWECO VIAK AB 2004; Vattenskyddsområden Sjöbo - 
Hydrogeologisk undersökning.  

Vägverket 2006; Underlagsmaterial för samhällsplanering 
2006:1.

Vägverket och Länsstyrelsen 2006; Bullerfria områden i 
Skåne. 2006:1. 

KÄLLHÄNVISNING 

KOMMUNALA DOKUMENT
Sjöbo kommun 1975; I Centrum 

Sjöbo kommun 1993a; Sjöbo Översiktsplan 1992. Antagen 
av kommunfullmäktige 1993-04-29. 

Sjöbo kommun 1993b (uppdaterad 2003); Bevarandevärda 
kulturmiljöer inom Sjöbo kommun. 

Sjöbo kommun 1997; Grundvattenplan och åtgärdsprogram 
för grundvattenskydd.

Sjöbo kommun 2001; Trafikplan för Sjöbo kommun. 
Antagen 2001-12-19. 

Sjöbo kommun 2003; Riktlinjer för bygglovsprövning 
av tele- radio och datakommunikationsmaster inom Sjöbo 
kommun. Antagen 2003-04-09. 

Sjöbo kommun 2005; Kartläggning av hästrelaterade 
utvecklingsmöjligheter i Sjöbo kommun.  

Sjöbo kommun 2006 (uppdaterad 2007); Fördjupad 
Översiktsplan för Sövde. Programhandling. 

Sjöbo kommun 2007a; Avfallsplan Sjöbo kommun. Antagen 
av kommunfullmäktige 2007-03-28 

Sjöbo kommun 2007b; Fördjupad Översiktsplan för 
GRIMSTOFTA SÖDER. Antagen av kommunfullmäktige 
2007-09-26. 

Sjöbo kommun 2007c; Tillgänglighetspolicy för Sjöbo 
kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-11-02. 

Sjöbo kommun 2008; Fördjupning av Översiktsplanen för 
Blentarp, Sjöbo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 
2008-03-20. 

KÄLLHÄNVISNING
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LÄNSSTYRELSENS 
GRANSKNINGSYTTRANDE

Sjöbo kommun har överlämnat förslag till översiktsplan 
i samband med utställning enligt 4 kap 6 § Plan- och 
bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har den 19 januari 2003 
yttrat sig över ett samrådsförslag. Länsstyrelsen skall under 
översiktsplanens utställningstid avge ett granskningsyttrande. 
Av yttrandet skall enligt 4 kap 9 § PBL framgå om

• ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap Miljöbalken  
 (MB) inte tillgodoses, 

• regleringen av sådana frågor om användning av  
 mark- och vattenområden som angår flera   
 kommuner inte samordnats på ett lämpligt sätt, 

• en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB inte iakttas,  
 eller en bebyggelse annars blir olämplig med   
 hänsyn till de boendes och övrigas hälsa   
 eller säkerhet eller till risken för olyckor,   
 översvämning eller erosion. 

I granskningsyttrandet får kommunen en bekräftelse på om 
de synpunkter som framförts i samrådsskedet tillgodosetts 
eller om länsstyrelsen har invändningar som kvarstår, 
främst när det gäller de statliga ingripandegrunderna. 
Granskningsyttrandet skall i enlighet med bestämmelserna 
i 4 kap 2 § PBL fogas till översiktsplanen. Den antagna 
översiktsplanen skall sedan spridas till sådana myndigheter 
och övriga som har väsentligt intresse av den eller som 
använder översiktsplanen som beslutsunderlag. 

Syftet med översiktsplanen för Sjöbo kommun 2008 är att 
formulera en långsiktig strategi för markanvändning och 
utveckling av miljö och landskap i kommunen. Länsstyrelsen 
vill inledningsvis framföra att översiktsplanen som helhet 
kommer vara ett värdefullt underlag för kommunens 
kommande planering på mer detaljerad nivå. Översiktsplanen 
är väl genomarbetad. Uppbyggnaden är logisk och den 
innehåller en mängd tydliga kartor och diagram som 
förstärker läsbarheten. Länsstyrelsen vill dock framföra 
att Markanvändnings-kartan är alltför dold och otydlig. 
Det ska tydligt framgå att Markanvänd-ningskartan har en 
överordnad status. För att eventuella konflikt-områden lätt 
ska kunna identifieras bör den även kunna läsas tillsammans 
med Restriktionskartan på ett enkelt sätt. Det framgår 
tydligt av Översiktsplanen att kommunen avser att arbeta 
för att förstärka de särdrag och tillgångar som gör Sjöbo 
kommun unikt och Länsstyrelsen finner det mycket positivt 
att kommunen i första hand avser exploatera i tätorter med 
utbyggd service och etablerad kollektivtrafik. 

Översiktsplanen sätter in Sjöbo i ett regionalt perspektiv 
och aktuella regionala frågor behandlas. Länsstyrelsen 
finner dock att översiktsplanens mål och strategier också 
bör belysas i relation till Region Skånes RUP, regionalt 
utvecklingsprogram för Skåne. 

Slutligen vill Länsstyrelsen anmärka på den långa tiden 
mellan samråd och utställning. Samrådsyttrande är daterat 
2003-01-19. 

Riksinstressen - Kommunikation 
Kommunen gör ett tydligt ställningstagande att riksintresset 
för kommunikation, Simrishamnsbanan, är överordnat 
övriga riksintressen. Länsstyrelsen vill upplysa om att ett 
riksintresse ej kan vara överordnat utan att det i planeringen 
först prövats gentemot de övriga riksintressen som berörs. 
Om de värden ett riksintresse representerar riskerar att skadas 
genom Simrishamnsbanans dragning kommer Länsstyrelsen 
att ingripa enligt 12 kap PBL. Simrishamnsbanans påverkan 
på värdefulla natur- och kulturmiljöer bör, som kommunen 
också påtalar, noga utredas i kommande planering.

Riksinstressen - Kulturmiljövård 
Sjöbo kommun har i Översiktsplanen redovisat alla de 
riksintressen för kulturmiljövården som finns inom Sjöbo 
kommun. Riksintressenas värdetexter är väl redovisade men 
Länsstyrelsen finner att kommunen aktivt bör arbeta med att 
konkretisera dessa för att genom relevanta skydd säkerställa 
riksintressena. Kommunen hävdar i Översiktsplanen att 
den södra gränsen till riksintresset M180, Södra Åsum, bör 
ändras. För att en bedömning ska kunna göras huruvida 
detta är lämpligt eller ej fordras en motivering kring varför 
gränsen bör ändras. Länsstyrelsen kan således inte ta 
ställning till föreslagen ändring av riksintressets avgränsning. 
Avgränsningen enligt Riksantikvarieämbetet ligger därför 
kvar. 

Det föreslagna utredningsområdet, U2, ligger i direkt 
anslutning till riksintresset, M 180, Södra Åsum. 
Länsstyrelsen kan i detta skede inte avgöra om utbyggnaden 
i området kan komma att med föra en påtaglig skada på 
riksintresset, då omfattning, placering och skala på planerad 
utbyggnad inte finns hanterad i ÖP. Om riksintresset riskerar 
att skadas kommer Länsstyrelsen att ingripa enligt 12 kap 
PBL. 

Riksinstressen - Naturvård 
Översiktsplanen visar överlag god hänsyn till områden 
utpekade som riksintresse för naturvård samt redovisar 
kommunens målsättning att värna om befintliga naturvärden. 
Föreslagen utbyggnad inom riksintresse naturvård N 75 och 
N 85 kan komma att ha negativ inverkan på de utpekade 
värdena. Om riksintresset riskerar att skadas kommer 
Länsstyrelsen att ingripa enligt 12 kap PBL. 

Kommunen hävdar i Översiktsplanen att den södra gränsen 
till riksintresset N75, Sjöbo Ora, bör ändras. För att en 
bedömning ska kunna göras huruvida detta är lämpligt 
eller ej fordras en diskussion och en motivering kring 
varför gränsen bör ändras. Länsstyrelsen kan således inte ta 
ställning till föreslagen ändring av riksintressets avgränsning. 
Avgränsningen enligt Naturvårdsverket ligger därför kvar. 

Riksinstressen - Friluftsliv
Översiktsplanen visar överlag god hänsyn till områden 
utpekade som riksintresse för friluftsliv samt redovisar 
kommunens målsättning att värna om befintliga naturvärden. 
Länsstyrelsen finner att kommunen inte fullt ut tagit ställning 
till utpekade riksintressen för friluftsliv.

BILAGOR
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Föreslagen utbyggnad inom riksintresse för friluftsliv, Sjö- 
och åslandskapet vid Romeleåsen, kan komma att ha negativ 
inverkan på de utpekade värdena. Om riksintresset riskerar 
att skadas kommer Länsstyrelsen att ingripa enligt 12 kap 
PBL. 

Natura 2000-områden
Sjöbo kommun omfattas av 17 Natura 2000-områden. Vid 
fortsatt planering av föreslagen utbyggnad i närheten av 
dessa Natura 2000-områden måste eventuell påverkan på 
områdena klargöras. Länsstyrelsen vill erinra om att åtgärder 
som på ett betydande sätt kan påverka Natura 2000-områden 
kräver tillstånd, vilket även gäller åtgärder som sker utanför 
Natura 2000-områden. Förutsättningarna för att tillstånd ska 
kunna lämnas är att verksamheten eller åtgärden inte kan 
skada den livsmiljö (eller naturtyper) som avses skyddas i 
Natura 2000. 

Hälsa och säkerhet 
Ett flertal utredningsområden är förlagda intill det 
spårreservat för Simrishamnsbanan som kommunen redovisar 
i Översiktsplanen. Där ny bebyggelse planeras vid järnvägen 
bör problematiken kring vibrationsstörningar utredas i 
detaljplaneskedet. Kommunen måste räkna med att även 
farligt gods skall kunna gå på denna järnväg. 

Det går av den översiktliga nivå som Översiktsplanen utgör 
inte att avgöra om en exploatering av de i Översiktsplanen 
föreslagna områdena kan innebära en fara för hälsa och 
säkerheten. 

Vid fortsatt planläggning kan Länsstyrelsen därför komma 
att ingripa enligt 12 kap PBL gällande hälsa och säkerhet 
rör byggnation för nära farligt godsleder. För att få en 
uppfattning om risker för översvämning, erosion och 
höjda grundvattennivåer till följd av klimatförändringarna 
ska potentiella konsekvenser redovisas vid kommande 
detaljplaneläggning (se krav i plan-PM Stigande havsnivåer). 

Miljökvalitetsnormer 
I Översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning görs 
bedömningen att planen inte kommer medföra att 
miljökvalitetsnormerna överskrids. Länsstyrelsen delar 
kommunens uppfattning. 

Mellankommunala frågor 
Översiktsplanen belyser på ett tydligt sätt aktuella 
mellankommunala frågor. Dessa illustreras även på en karta 
vilket förtydligar läsbarheten ytterligare. 

Även regionala frågor är väl behandlade. Länsstyrelsen 
finner dock att översiktsplanens mål och strategier också 
bör belysas i relation till Region Skånes, RUP, regionalt 
utvecklingsprogram för Skåne.
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