
Angående program till detaljplan för Elektronen 12, Sandskogen 2:1 m.fl. inom 

stadsdelen Östra industriområdet i Ystad, Ystads kommun, Skåne län  

Dnr 2013/482 

 

Ystads fornminnesförening (nedan YF) har tagit del av dokument enligt rubrik ovan. I egen-

skap av remissinstans för lov- och planärenden, främst sådana som berör eller kan tänkas 

beröra miljöer av särskilt kulturhistoriskt värde såväl under som ovan mark inom Ystads 

kommun, vill YF här presentera några synpunkter.  

 

1. Utgångspunkter – beskrivningar i dokumentet 

 

Syftet är att ”pröva förslag till framförallt lokalisering men även utformning av en ny acku-

mulatortank”. Den kommande tanken beskrivs som ett ” landmärke i form av en arkitektonisk 

pärla” (s. 3) och detta diskuteras utifrån form, gestaltning och ex. vis ljussättning. Byggnaden 

väntas bli drygt 55 m hög och kommer dominera stadsbilden, vilket också påpekas under 

Landskapsbildsanalys (s. 8) . Tanken är att den ska upplevas som en del av staden. I avsnittet 

Stads- och landskapsbild (s. 14) påpekas att det aktuella området i Staden Ystad 2030 är ett 

område där högre bebyggelse prövas från fall till fall. 

 

 

2. Synpunkter 

 

Angående planerna på att bygga högre inom Ystads stadsgräns liksom i stadens omnejd efter-

lyser YF en genomarbetad plan för när, hur, var och om dylika högre byggnader har en rele-

vant funktion att fylla. YF ser helst att stadens siluett bevaras och att högre byggnader inte 

konkurrerar med de byggnader som idag har ger staden dess särpräglade karaktär. Innan det 

byggs fler högre byggnader i Ystad vill YF gärna se en fördjupningsstudie i ämnet, som bl.a. 

tar upp aspekter kring stadsbilden, stadens varumärke och miljö – detta med utgångspunkt i 

den historiska atmosfär Ystad besitter. YF ifrågasätter inte nyttan av en ackumulatortank men 

ser gärna en diskussion kring möjligheten att göra byggnaden lägre. 
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