Tidigare ställningstaganden

Områdesplaner har tidigare upprättats för de kulturhistoriskt värdefulla
byarna och senast antagits av kommunfullmäktige 1986-02-24. Planerna
omfattar inventering av befintlig bebyggelse, gräns för bevarandeområdet
och allmänna riktlinjer för bevarande och eventuell
kompletteringsbebyggelse.
Bösarps by utgör samlad bebyggelse. Samlad bebyggelse är i huvudsak
ett juridiskt grepp kopplat till bygglovspliktens omfattning i Plan- och
bygglagen. Trelleborgs byar utgör samlad bebyggelse fram till de blir
planlagda med områdesbestämmelser eller detaljplaner.
I förslaget till ny översiktsplan för Trelleborg ÖP 2001 skrivs att:
- Inriktningen är att arbetet med att planlägga med
områdesbestämmelser i byarna ska fortsätta.
- Platsens kvalitet och sammanhang i tid och rum skall utgöra underlag
för de åtgärder och den planering som aktualiseras.
- I den byggda miljön skall tidstypiska områden av god kvalitet ges
särskild hänsyn och skydd.
Byggnader eller andra anordningar får ej uppföras närmare väg än 12
meter om ej tillstånd från länsstyrelsen meddelas.

Sammanfattande
bedömning

Bösarps by utgör en värdefull kulturmiljö avseende såväl bebyggelsen
som dess omgivande vegetation. Byn ingår i ett större område av
riksintresse för kulturminnesvården (K139) där utvecklingen från
förhistorisk till modern tid kan utläsas utifrån såväl mångfalden av
fornlämningar, medeltidskyrkor som byar och det av skiftet skapade
landskapet. Bösarps 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 föreslås nedanstående områdesbestämmelser:
Området

Områdesgränsen är vald med hänsyn till skyddet av byn och dess
omedelbara närhet.

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.

