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1986-02-24. Planerna omfattar inventering av befintlig bebyggelse, gräns för
bevarandeområdet och allmänna riktlinjer för bevarande och eventuell
kompletteringsbebyggelse. För denna by skulle utöver redan bebyggda
tomtplatser ingen ytterligare bebyggelse medgivas. Områdesplanerna med
riktlinjer ingår i Trelleborgs Översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige
1990. Bodarps by utgör dessutom samlad bebyggelse. Genom byn löper allmän
väg, där enligt väglagen byggnadsfritt område om 12 meter gäller.
Sammanfattande
bedömning

Bodarps by utgör en värdefull kulturmiljö avseende såväl bebyggelsen som dess
omgivande vegetation. Byn ingår i ett större område av riksintresse för
kulturminnesvården (K136, 137 och 145), där utvecklingen från förhistorisk till
modern tid kan utläsas utifrån såväl mångfalden av fornlämningar,
medeltidskyrkor som byar och det av skiftet skapade landskapet. Bodarps gamla
bytomt är dessutom registrerad som fornlämning i Riksantikvarieämbetets
fornlämningsregister, inom vilken alla markingrepp kräver länsstyrelsens
tillstånd. Nuvarande jordbruksmark utanför bestämmelsegränsen avses
bibehållas.
OMRÅDESBESTÄMMELSER
För att värna om miljön och reglera bebyggelsen enligt bevarandeintentionerna
bör områdesplanen kompletteras med nedanstående områdesbestämmelser:

Användning

Området utgör en värdefull kulturmiljö, som i huvudsak skall användas för
bostads- och jordbruksändamål. Inslag av annan verksamhet av mindre
omfattning, som låter sig väl inpassas i miljön, kan också medgivas.
Vid prövning av enstaka ny byggnad, tillbyggnad eller förändring av byggnads
användning skall beaktas om företaget kan medverka till att den befintliga miljön
bevaras och levandegörs.
Åtgärder får inte vidtagas som kan skada miljön, vara störande för de boende
eller till men för pågående markanvändning.
Grönstrukturen inom bestämmelseområdet är av särskilt kulturhistoriskt och
miljömässigt värde och får inte förvanskas.

Placering och
utformning

Huvudbyggnad får inte placeras närmare gräns mot granntomt än 4 meter och
inte närmare gräns mot väg än 6 meter. Dock skall förstörd byggnad som
återuppföres och vars läge är av betydelse för miljön, placeras i huvudsak i
överensstämmelse med den tidigare byggnadens läge, så vitt detta inte är
uppenbart olämpligt.
Ny byggnad och ändring av byggnad skall anpassas till omgivningen vad gäller
såväl placering, skala, proportioner, materialval, färgsättning, höjd och taklutning
som yttre utformning i övrigt. Ändring av byggnad skall utföras varsamt och så
att byggnadens karaktärsdrag beaktas.

Utökad lovplikt

För området utökas lovplikten att gälla:
Rivning av byggnad eller del av byggnad (gäller således även ekonomibyggnad
för jordbruket).
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Omfärgning av byggnad, utbyte av tak- och fasadmaterial, utförande av takkupor
och takfönster, samt andra ändringar av byggnaden, som avsevärt påverkar dess
yttre utseende.
Nybyggnad, tillbyggnad och utvändig ändring inklusive utbyte av tak- och
fasadmaterial samt omfärgning av ekonomibyggnad för jordbruket.
Uppsättning eller väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning.
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