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INLEDNING
Handlingar

Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Planbeskrivning 2018-10-10
• Plankarta med planbestämmelser 2018-10-10
• Fastighetsförteckning 2018-10-10
• Behovsbedömning 2018-10-10
Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade 2016-06-30 § 98 att en ny detaljplan över
skolområdet i Hammenhög skulle tas fram. Vid detta tillfälle togs också beslut om att
planprövning ska ske med standardförfarande. Ansökan om planmedgivande har gjorts av
fastighetsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan är gjord för att möjliggöra
framtida försäljning av mark till privata aktörer.
Syfte

Syftet med denna detaljplan är att reglera markanvändningen så att den stämmer överens med
den aktivitet som råder i området idag och för att en framtida försäljning av mark till privata
aktörer ska vara möjlig. Vidare är syftet att ta tillvara på de kulturvärden som finns inom
planområdet.
Plandata

Planområdet ligger i västra delen av
Hammenhög och omfattar en yta på ca 49
hektar. Följande fastigheter ingår i
planområdet: Hammenhög 13:12, 13:13,
13:5, 13:6, 13:8, 17:1, 86:1, 129:1, 129:2,
129:3, 130:8, 27:105, del av Östra Herrestad
20:1 samt del av Hammenhög S:9. Den del
av Hammenhög 28:20, som ingår i gällande
detaljplan, föreslås upphävas.
Simrishamns kommun äger marken inom
fastigheterna Hammenhög 13:12, 17:1 och
27:105. Trafikverket är väghållare för
Ystadsvägen. Fastigheten Östra Herrestad
20:1 ägs av Svenska kyrkan och övriga
fastigheter inom planområdet är privatägda.
Hammenhög S:9 är utlagd som samfälld för
Hammenhögs by i samband med enskiftet år
1809. Denna del av samfälligheten är upplåten till Hammenhög ga:4 som förvaltas av
Södergårda östra vägsamfällighet.
Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken
Enligt 3 kap i miljöbalken (MB) ska mark- och vattenområden användas för de ändamål de är
mest lämpade för, med hänsyn till läge, beskaffenhet och föreliggande behov. Användning som ur
allmän synpunkt medför en god hushållning ska ges företräde. Fjärde kapitlet innehåller särskilda
bestämmelser som berör vissa områden i landet som utgör riksintresse för natur- och kulturvärden.
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Det femte kapitlet innehåller föreskrifter om miljökvalitetsnormer för luft, vatten och miljö.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kapitlet i miljöbalken.
Miljöpåverkan

Detaljplanen omfattar ett redan planlagt område. Planen innebär en reglering av ändamål och
innebär ingen större förändring gentemot rådande förhållande.
Detaljplanens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6
kap. 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen, varför behov av särskild
miljöbedömning inte förekommer.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Gällande detaljplan

För fastigheten Hammenhög 13:12 gäller Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för
Hammenhögs stationssamhälle, antagen av kommunfullmäktige 1964 och laga kraft vunnen
1965. Detaljplanen medger kvartersmark för allmänt ändamål (A) samt kvartersmark för
friliggande bostäder.

Del av Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för
Hammenhögs stationssamhälle som berör planområdet.

Allmänt ändamål (A) är en beteckning enligt den äldre lagstiftningen som innebär all
verksamhet med ett offentligt organ som huvudman (stat, landsting, kommun, statskyrka).
Efter att Plan- och bygglagen infördes 1987 togs beteckningen allmänt ändamål (A) bort.
Söder om den befintliga gång- och cykelvägen finns en stor obebyggd yta på ca 9 hektar som
idag används som jordbruksmark, planlagd som allmänt ändamål. Detaljplanen reglerar också
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ett område söder om skolfastigheten. Ett långsmalt område inom fastigheten Östra Herrestad
20:1 är planlagt som allmän plats gata. En del av detta område används som tillfartsväg och
parkering till skolområdet. Östra Herrestad 20:1 är i övrigt och i stort jordbruksmark.
Öster om föreslagen planområdesgräns och inom den gällande planens avgränsningsområde
finns också kvartersmark för bostadsändamål och allmän platsmark för gata samt ett mindre
område för park.
Nordöst om planområdet gäller Detaljplan för Hammenhög 44:22 och 121:2 i Hammenhögs
samhälle, Simrishamns kommun, Skåne län, 1997-07-22 som bl. a. medger användning av
kvartersmark för gästgiveri. Byggnaderna inom detaljplanen är q-märkta vilket innebär att
ändring av byggnad inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivning. Ny
bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart.
Norr om planområdet finns även en fastighet som omfattas av Förslag till stadsplan för
Hammenhög, Kristianstads län, 1953, som medger bostadsändamål.
Översiktsplan

Simrishamns kommuns nya översiktsplan Framtiden antogs av kommunfullmäktige den 30
november 2015 och vann laga kraft den 15 mars 2017. Hammenhög beskrivs i
översiktsplanen som en sammanhållen ort belägen mitt i det böljande odlingslandskapet.
Vidare anges att vid exploatering i redan planlagda områdena är det viktigt att bebyggelsen
utformas småskaligt och anpassas till omgivningens karaktär, skala och proportioner.
Planförslaget bedöms inte strida mot
översiktsplanens intentioner.
Fastighetsplaner

Planområdet öster om Södergårdsvägen
omfattas av fastighetsplan från 1983-0303: Förslag till tomtindelning för del av kv
Skolan i Hammenhögs stadsplaneområde,
Simrishamns kommun och Kristianstads
län. (Se nästa sida).
Den gällande fastighetsplanen anger att
Hammenhög 13:12 ska vara en tomt och
att fastigheterna Hammenhög 13:5/6, 13:8,
13:13, 17:1, 86:1 och 130:8 ska vara sex
tomter.
Väster om Södergårdsvägen gäller
Tomtindelning av kvarteret PLOGEN inom
Hammenhögs stadsplaneområde och
kommun, Kristianstadslän, (1967-10-23)
för de tre fastigheterna Hammenhög 129:13. Fastighetsplanen anger att fastigheterna
ska vara tre tomter.
Tomtindelning av kvarteret PLOGEN inom
Hammenhögs stadsplaneområde och kommun,
Kristianstadslän, (1967-10-23
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Planförslaget innebär att båda fastighetsplaner upphävs.

Fastighetsplan Förslag till tomtindelning för del av kv Skolan (1983-03-03). Hammenhög 13:12,
17:1, 86:1, 13:5/13:6, 130:8, 13:8, 13:12.
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Bygglov

Inom planområdet har ett flertal bygglov beviljats. I den södra delen finns ett tidsbegränsat
bygglov för en matsalspaviljong (2016-2018).
2018-09-14 beviljades bygglov för en återvinningsstation inom parkeringen till idrottshallen i
planområdets södra del. Återvinningsstationens omfattning är att ta hand om avfall från
hushållskällsortering.
Riksintressen

Planområdet berörs inte av några riksintressen.
Övriga beslutsunderlag
Det regionala kulturmiljöprogrammet

Hammenhög är som ort utpekad som särskilt värdefull kulturmiljö i Länsstyrelsens regionala
kulturmiljöprogram. Orten lyfts fram som ett bra exempel för hur centralorterna på
landsbygden var gestaltade under 1800-talets senare hälft och 1900-talets första del. Det äldre
byggnadsbeståndet samt bebyggelsens struktur är av speciellt kulturhistoriskt intresse.
I planområdets norra del är området utpekat som ett värdefullt bebyggelseområde. Inom
sådana områden ska stor varsamhet beaktas vid förtätning, tillbyggnad och vid yttre
förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas. Inom områden som
markerats som värdefull bebyggelsemiljö råder lovplikt för de åtgärder som annars är
bygglovsbefriade. Stor varsamhet bör beaktas vid förtätning, tillbyggnad och yttre
förändringar så att befintliga karaktärsdrag bibehålls och skyddas. Ny bebyggelse bör
anpassas efter ortens bebyggelsestruktur och täthet för bevarande av bebyggelsemiljön.
Kulturmiljöstråk

Väg 9, Ystadsvägen, är i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram utpekat som ett kulturmiljöstråk.
Väg 9 finns återgiven på karta redan under början av 1800-talet och är till största del väl
bevarad och följer samma sträckning idag som tidigare.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet

Planområdet är beläget kring skolan i Hammenhög och omfattar till största del fastigheten
Hammenhög 13:12. Vidare omfattas i planområdet även Hammenhög 13:5, 13:6, 13:8, 13:13,
17:1, 86:1, 129:1, 129:2, 129:3, 130:8, del av fastighet Hammenhög 27:105 samt del av Östra
Herrestad 20:1. Planområdet avgränsas i norr, söder och väst där gällande detaljplanegräns
går, och avgränsas i öster där område för allmänt ändamål möter bostadsbebyggelse. I den
allra sydligaste delen av Södergårdsvägen, ingår planområdet i en samfällighet för enskild
väg: Hammenhög S:9.

13:5

130:8
13:13
13:8

27:105
86:1

13:6

17:1

13:12

129:1

129:2

129:3
Östra Herrestad 20:1
28:20

Hammenhög S:9
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Mark och vegetation

Inom fastigheten Hammenhög 13:12 är marken anlagd i en typisk skolgårdsmiljö med ytor för
lek- och spel, gräsytor med häckar, platser med träd och buskar, in- och utfartsområde,
parkeringsplatser samt en gång- och cykelväg som löper igenom skolområdet. Söder om
gång- och cykelvägen finns en stor obebyggd yta på ca 9 hektar som idag används som
jordbruksmark. I västra och sydvästra delen av fastigheten finns parkeringsytor till
skolverksamheterna.

Utemiljö.
Naturmark

Hammenhög ligger mitt i ett karaktäristiskt odlingslandskap – och det finns en avsaknad av
naturmark och grönområden inom orten där ortens invånare kan uppehålla sig.
Befintlig bebyggelse

Bebyggelsen inom fastigheten Hammenhög 13:12 är huvudsakligen byggnader för
skolverksamhet.
Närmast Ystadsvägen ligger
den äldsta byggnaden, som är
uppförd på 1870-talet.
Byggnaden var ursprungligen
uppförd som skola och under
åren har den använts som
lärarbostad och
vaktmästarbostad. Under
senare tid och nutid används
den som
administrationsbyggnad.

Administrationsbyggnad
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Byggnaden vid Södergårdsvägen används som förskola och administrationsbyggnad.

Förskolebyggnad/adm.
Själva huvudbyggnaden inom planområdet har sedan den uppfördes under slutet av 1800-talet
använts som skolbyggnad. Den uppfördes som en envåningsbyggnad, och ändrades under
slutet av 1920-talet till en tvåvåningsbyggnad.

Skolbyggnad

Skolbyggnad
8

DNR 2016/474
Detaljplan för Hammenhög 13:12 m.fl. (Hammenhögs skolområde)

De större byggnaderna i söder tillkom under 1960-talet, den västra byggnaden är en
skolbyggnad och den östra är en idrottsbyggnad. Byggnaden i söder är en pavilong för kök
och klassrum. Öster om den södra parkeringsplatsen finns sedan ca 15 år sedan en radiomast
med teknikbod. Marken arrenderas av ett teleföretag.
På parkeringen vid idrottsbyggnaden, vid radiomasten, har det 2018-09-04 givits bygglov för
uppförandet av en återvinningsstation. Denna är inte uppförd än men kommer att anläggas
snarast eftersom den tidigare platsen för återvinningsstation inte längre är tillgänglig för detta
ändamål. Tidigare lokalisering har tagits i anspråk för annat ändamål.

Idrottsbyggnad

Förskola

Radiomast

Matsalspaviljong

Längst upp till vänster idrottsbyggnad med tillhörande parkering. Längst upp till höger radiomast med
teknikbod. Längst ned till vänster förskolebyggnad. Längst ned till höger det tidsbegränsade bygglovet;
matsalspaviljong.
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Bebyggelsens kulturvärden

Bebyggelsen inom planområdet har ett flertal kulturhistoriskt
intressanta värden.
För att Hammenhög ska behålla sin karaktäristiska
tegelarkitektur och de kulturhistoriskt intressanta
byggnaderna - men utan det att bebyggelsen inte kan
utvecklas - är det viktigt att vid förändring av befintlig
bebyggelse ta hänsyn till följande aspekter: formspråket,
proportioner (volym), detaljrikedomen på fasaderna,
fasadmaterialet (främst tegel, även puts), fönster: indelning,
placering, form, färgsättning.

Detaljrikedom på fasader

Byggnadernas formspråk

Fönsterindelning
Byggnadernas volym,
proportioner och formspråk

Byggnadernas
volym och
proportioner

Fasadmaterial
och färgsättning
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Omgivande bebyggelse

Hammenhög är en gammal by med anor från medeltiden som har växt fram utmed en
landsväg. Åkermarken sträckte sig långt in mot bygatan, längs vilken byggnaderna har
strukturerats. Hammenhögs samhälle har i de västra delarna, där planområdet är beläget,
behållit sin äldre, långsträckta byform.
Bebyggelsen domineras till stor del av sekelskiftets tegelarkitektur. Vissa äldre byggnader i
orten, som exempelvis tingshuset, gästgivargården, kyrkan och prästhuset, är liksom
bebyggelsens struktur av speciellt kulturhistoriskt intresse.

Det gamla tingshuset

Karaktäristisk
tegelbyggnad

Gästgiverigård
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Gator och trafik

Ystadsvägen ingår i planområdets norra del och förbinder Ystad med Simrishamn.
Trafikverket är väghållare. Hastighetsbegränsningen är 40 km/h. Precis öster om planområdet
är Ystadsvägen skyltad till 30 km/h. Arbete pågår med att sänka hastigheten till 30km/h i och
med att vägen ligger i anslutning till ett skolområde.
Ystadsvägen

Södergårdsvägen

Hammenhög S:9

Blå väg – statlig, orange väg – kommunal, grön väg - enskild/samfällighet.

Södergårdsvägen, i planområdets västra del, går söderut från Ystadsvägen och leder bland
annat till skolverksamheternas parkeringsytor. För den bit av vägen som löper igenom
planområdet är kommunen väghållare. En liten bit av Södergårdsvägen samt infart till
idrottsverksamheten, i planområdets södra del, är enskild väg och tillhör samfälligheten
Hammenhög S:9.
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Parkeringsytor på Hammenhög 13:12.
Parkering

Parkering till skolverksamheterna och idrottshallen sker på sydvästra och södra delen av
planområdet. Norr om planområdet, på fastigheten 27:105, finns en parkeringsyta på
kommunens mark som används av skolverksamheternas personal.
Kollektivtrafik

Busshållplats finns cirka 600 meter från planområdet och är belägen på Hammenhögs torg.
Hållplatsen trafikeras av busslinje 570 som går till Simrishamn och Ystad ca 25 ggr/dag enligt
2017 års tidtabell vilket anses som relativt god turtäthet. I nuläget går ingen buss mellan
Hammenhög och Gärsnäs/Smedstorp, vilket försvårar pendlingsmöjligheterna för de som
arbetar i t. ex Lund med omnejd.
Gång- och cykelvägar

Inom planområdet finns en gång- och cykelväg som binder samman skolgården med
bostadsområdet i öster. Det är en koppling som erbjuder en passage helt fri från angränsande
motortrafik, till skillnad från de trottoarer som kantar Ystadsvägen. Bakom idrottsbyggnaden
finns en upptrampad stig som ansluter till gång- och cykelvägen. I den nya översiktsplanen
utrycks en vilja att se över kopplingarna till skolmiljön för att skapa tryggare skolvägar.

Gång- och cykelvägen i sydöstra delen av
Hammenhög 13:12. Den obebyggda marken
som idag är jordbruksmark syns till höger i
bilden.
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Handel och service

Inom planområdet består bebyggelsen av skolverksamhet med tillhörande byggnader. I
skolområdets omedelbara närhet finns ett stort serviceutbud med bl. a. gästgiveri,
matvarubutik, advokatbyrå, bensinstation, frisör, gatukök, butiker, bilmekaniker, gallerier,
lampaffär, blomsterbutik, bilaffär, B&B, restauranger, loppisar, möbelbutik, designbyrå,
friluftsbad och idrottsplats. ”Garaget” är Hammenhögs gamla bilfirma vid torget som
utvecklats till en levande plats för konst, teater, film och musik. I Hammenhög finns även
boende för äldre med dagcentral och tillhörande restaurang.
Skola och förskola

Hammenhög fick 2014 en friskola (den som idag ligger inom planområdet) F-5, med plats för
140 elever i årskurserna F-6 och 70 barn på förskolan. Fram till våren 2013 var skolan en
kommunal F6-skola med ca 100 elever.
Tillgänglighet

Planområdet anses vara tillgänglighet då dess flacka topografi inte utgör något hinder för
rörelsehindrade.
Geoteknik

Jordarten i planområdet består av lerig morän samt morängrovlera. Den odlingsbara marken
inom och i anslutning till området är klassad som jordbruksmark av högsta kvalitet. Markens
klassificering uppgår till 10 på den tiogradiga nationella skalan.
Markföroreningar

Inga kända markföroreningar har registrerats.
Radon

Enligt SGUs kartdatabas är marken inom planområdet klassificerat som normalrisk för radon,
vilket gör att eventuell ny bebyggelse måste uppföras radonskyddad. Ytterligare
radonundersökningar kan behöva genomföras i samband med exploatering.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning och värme

Inom fastigheten Hammenhög 13:12 har E.ON Elnät lågspänningsledningar, samt
servisledningar i mark. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3
meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller
marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras.
Radiomast

Inom Hammenhög 13:12, söder om idrottsbyggnaden, finns en radiomast med tillhörande
teknikbod. Marken tillhörande denna arrenderas av ett teleföretag.
Vatten- och avlopp

Planområdet ligger inom område för kommunalt vatten- och avlopp.
Hälsa och säkerhet
Miljötillstånd

För återvinningsstationen gäller att beroende på mängd på mängd mellanlagrat avfall kan
anläggningen vara anmälnings- eller tillståndspliktig. Anmälningsplikt C gäller om den totala
avfallsmängden vid något tillfälle är större än 10 ton. Eventuellt miljötillstånd hanteras genom
separat tillståndspliktighet och inte inom ramarna för denna detaljplan.
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Mängden avfall som hanteras på platsen bedöms ligga långt under den gräns på 10 ton som
medför anmälningsplikt.
Översvämning av spill- och dagvattenledningar

Stora delar av Hammenhög är historisk våtmark som har dikats ut. Ett kulverterat vattendrag,
så kallat dikningsföretag, löper genom planområdet. Delar av planområdet utgörs av
båtnadsområde varpå det föreligger en risk för översvämning av spill- och dagvattenledningar
samt av dikningsföretag inom kommunens verksamhetsområde.

Dikningsföretag

Båtnadsområde

Dikningsföretaget Hammenhög-Kyrkogård och dess båtnadsområde inom planområdet.
Farligt godsled

Väg 9 som går igenom Hammenhög är listad som ett farligt godsled. Enligt Länsstyrelsens
rekommendationer för riskavstånd gällande farligt godsled bör skolområde och
bostadsområde, som ligger i zon C, inte placeras närmare än ca 150 meter från sådan led.
Denna detaljplan syftar till att reglera markanvändningen så att den överensstämmer med
dagens användning. Ingen ny bebyggelse föreslås i planförslaget, och inom planområdet finns
redan utbyggd befintlig bebyggelse, därför görs bedömning att en riskutredning angående
farligt gods inte behöver genomföras.
Buller

Ystadsvägen löper igenom norra delen av planområdet. Vid nybyggnation måste riktlinjer för
bullerbegränsningar följas. I planförslaget föreslås ingen ny bebyggelse och därför görs
bedömningen att en bullerutredning inte behöver utföras. En eventuell framtida
hastighetsbegränsning till 30 km/h medför minskade bullernivåer.
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Elektromagnetisk strålning

Sydöst om idrottshallen är en radiomast med tillhörande teknikbod uppförd. Arrendatorn är
ansvarig för att verksamheten inte medför störningar eller andra olägenheter för jordägaren
eller nyttjanderättshavare inom fastigheten eller för data-, tele, radio-, TV- eller annan
elektronisk utrustning inom fastigheten eller dess närhet. Skulle sådana störningar uppstå
åligger det arrendatorn att omedelbart efter påpekande svara för och bekosta erforderliga
åtgärder för att undanröja störningarna och att åtgärda problemen. Om olägenheterna inte
skyndsamt kan undanröjas, ankommer det på arrendatorn att ta basstationen ur drift till dess så
skett. Antennanläggningen skall placeras och utföras så att omgivningen inte utsätts för
elektromagnetiska fält (strålning) som överstiger vid varje tid gällande gränsvärde för
allmänhetens exponering för elektromagnetiska fältutfärdade av statens strålskyddsinstitut
eller behörigt internationellt organ. Arrendatorn garanterar att det elektromagnetiska fältet
från antennanläggningen utanför skyddszonen alltid understiger detta värde.
Kulturmiljö
Fornlämningar

Planområdets norra del är markerat som fornlämningsområde. Området utgörs av en bytomt
som är ca 800 x 150-250 m med äldsta skriftliga belägg från år 1340. Marken inom denna är
bebyggd. Vid arkeologisk förundersökning år 2005, i form av schaktningsövervakning,
påträffades inget av antikvariskt intresse. På fastigheten Hammenhög 13:8 finns en
hembygdsgård som enligt Riksantikvarieämbetet klassificeras som övrig kulturhistorisk
lämning. Hembygdsgården är av kalkstensflis med korsvirke och har ett sadeltak av halm med
brädfodring på
övre delen av
gavelfälten.
Fornlämningsområde

Övrig
kulturhistorisk
lämning
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DETALJPLANENS UTFORMNING OCH INNEHÅLL
Övergripande förslag

Planförslaget innefattar huvudsakligen att fastigheten Hammenhög 13:12 – med nuvarande
bestämmelse A (allmänt ändamål) - ersätts med kvartersmark för skola, besöksanläggning och
för bostadsändamål. Ett område blir allmän platsmark för park. De gällande
fastighetsindelningsbestämmelserna föreslås upphävas.
Planförslaget innebär att:
•
•
•
•
•

Befintligt skolområde planläggs som kvartersmark för skoländamål - S – som
överensstämmer med dagens användning samt R – besöksanläggning- för att
detaljplanen ska vara flexibel inför eventuellt ändrade framtida behov.
Jordbruksmarken på Hammenhög 13:12 i sydöst – som idag är planlagd som allmänt
ändamål – planläggs som parkmark. Den gång- och cykelväg som går i östra delen av
planområdet kan således i framtiden förlängas sydöst över parkmarken.
Vägen i söder planläggs som lokalgata.
Idrottshallen och tillhörande parkering planläggs som R – besöksanläggning.
Inom parkeringsytan tillhörande idrottshallen tillåts även återvinningsstation att finnas
genom egenskapsbestämmelsen n2.
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•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Den äldre befintliga bebyggelsen får varsamhetsbestämmelse (k) som huvudsakligen
handlar om att vid ändring av befintlig äldre bebyggelse ska hänsyn tas till de
kulturvärden som är specifika för bebyggelsen i Hammenhög.
Varsamhetsbestämmelserna är indelade i k1 och k2.
- Varsamhetsbestämmelsen k1 innebär att vid ändring av byggnad ska hänsyn tas till
befintligt fasadmaterial, formspråk och proportioner.
- Varsamhetsbestämmelsen k 2 innebär att vid ändring av befintlig byggnad ska den
ursprungliga karaktären avseende fasadmaterial, fönsterindelning och proportioner
bibehållas. Fönster ska till form, material, indelning och proportioner vara lika
ursprungliga. Fasaddekorationer ska bibehållas till sin huvudsakliga omfattning
och utformning.
Exploateringsgraden begränsas inom planområdet för att säkerställa friytor inom
skolområdet. För bostadsbebyggelsen kvarstår bestämmelsen om att en femtedel av
respektive fastighetsyta får bebyggas.
De gällande fastighetsplanerna upphävs.
Utformningsbestämmelser för ny bebyggelse – (f1) Ny bebyggelse ska utformas med
hänsyn till omgivande bebyggelses karaktärsdrag.
Utformningsbestämmelser som reglerar höjd och takvinkel.
Gällande detaljplan är i södra delen planlagd för förbifart Hammenhög och då detta
inte längre är aktuellt finns det inget syfte med att planlägga del av Hammenhög 28:20
som berörs. Därför föreslås att gällande detaljplan upphävs för Hammenhög 28:20 och
inte ersätts med ny. Detta gäller även för resterande mark på fastigheten Östra
Herrestad 20:1 som ligger söder om den föreslagna lokalgatan.
Markreservat y1 medger att marken ska vara tillgänglig för in- och utfart för
intilliggande fastigheter. Ett markreservat – y2 – planläggs för att säkerställa infart för
varuleverans på kvartersmark för skoländamål.
Inom planområdet planläggs att mark ska vara tillgängligt för allmännyttiga
underjordiska ledningar – u-område.
Radiomast med tillhörande teknikbod planläggs som E.
På prickmark får byggnad ej uppföras. På korsmark får endast uthus uppföras.
Trappa till fastighet (n1) får finnas för ett fåtal byggnader som ligger längs med
Ystadsvägen.
Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner laga kraft.

Byggrätt inom skolområdet
Exploateringsgraden har räknats ut för att säkerställa att skolområdet har friytor men att
skolområdet fortfarande kan utvecklas med ny bebyggelse.

Inom egenskapsområde som har bestämmelsen e235:Utöver befintlig bebyggelse medges en
byggrätt på ca 400 m2
Inom egenskapsområde som har bestämmelsen e230: Utöver befintlig bebyggelse medges en
byggrätt på ca 570 m2
Inom egenskapsområde som har bestämmelsen e245: Ingen utökad byggrätt utöver befintlig
bebyggelse
Inom egenskapsområde som har bestämmelsen e210: I anslutning till idrottsplanen medges en
byggrätt på ca 400 m2
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Upphävande av planlagd allmän platsmark inom gällande detaljplan

I gällande detaljplan finns det i södra delen av planområdet mark som är planlagd för
Förbifart Hammenhög – en förbifart som idag ej är genomförd och inte heller möjlig att
genomföra då bebyggelse tillkommit i Hammenhög som förhindrar förbifarten att anläggs
enligt ursprungsidén. I planförslaget föreslås därför att del av mark som är planlagd för detta
ändamål upphävs och ej ersätts med nya bestämmelser, se kartan nedan.

Inom rödmarkering och streckad mark förslås gällande detaljplan upphävas och ej ersättas med ny
detaljplan eller nya bestämmelser.
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KONSEKVENSER
Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen

Bestämmelserna i plan– och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömmas
och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas om man vid behovsbedömningen kommer
fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.
Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts:
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § planoch bygglagen (2010:900).
Miljökvalitetsnormer

Enligt 2 kap § 10 plan- och bygglagen ska gällande miljökvalitetsnormer i 5 kap miljöbalken
följas i planläggningen.
Luftföroreningar

Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft (luftkvalitetsförordningen 2010:477),
normerna är huvudsakligen baserade på krav i EU-direktiv. Miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen,
partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium, nickel, bensen(a)pyren och ozon. Inga
miljökvalitetsnormer för luft överstigs i Simrishamns kommun. Planförslaget bedöms inte
medföra att nivåerna inom planområdet förändras.
På skolgårdar och förskolegårdar är det lämpligt att eftersträva så låga halter av PM10 och
kvävedioxid som möjligt. De främsta källorna för luftföroreningar är utsläpp från fordon,
vägslitage och energiproduktion. Miljökvalitetsnormerna för luft baseras huvudsakligen på
EU-direktiv men det är påvisat att exponering för kväveoxid och partiklar ger upphov till en
rad hälsoeffekter vid halter som ligger under miljökvalitetsnormerna. WHO rekommenderar,
med hänsyn till befolkningens hälsa, lågrisknivåer och riktvärden för kvävedioxid (40 ug/m3
halvårsmedelvärde) och PM10 (30 ug/m3 dygnsmedelvärde).
Vatten

Närmaste vattenrecipient är Tommarpsån som ligger ca 4 kilometer från planområdet.
Stora delar av Hammenhög är historisk våtmark som har dikats ut. Ett kulverterat vattendrag,
så kallat dikningsföretag, löper genom planområdet. Delar av planområdet utgörs av
båtnadsområde varpå det föreligger en risk för översvämning av spill- och dagvattenledningar
samt av dikningsföretag inom kommunens verksamhetsområde. För att minska risken för
översvämning bör byggnation på dikningsföretag undvikas, på tillhörande båtnadsområde bör
nybyggnation ske med restriktioner. Omhändertagande av dagvatten ska i första hand lösas på
fastigheten och i andra hand kopplas på det kommunala va-nätet. Ny dagvattenledning ska
inte belasta dikningsföretag eller vattendrag.
Buller

Riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för
planeringen. Ingen ny bebyggelse föreslås inom planområdet som kommer tillföra mer trafik
till eller från området. På skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dBA
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ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och
pedagogisk verksamhet. En målsättning är att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA.
Ystadsvägen är riksväg för genomfartstrafik vilket innebär att de fordon som färdas mellan
Ystad och Simrishamn passerar genom Hammenhög. Inom planområdet finns ett plank mellan
förskolans utemiljö och Ystadsvägen som bidrar till att dämpa bullernivåerna från vägen.
Resterande skolgårdsmiljö är främst belägen på baksidan av skolbebyggelsen, och befintlig
bebyggelse dämpar bullernivåer. En eventuell hastighetssänkning till 30km/h bidrar till ytterligare
minskade bullernivåer.
Planförslaget innebär ingen större förändring av hur det ser ut i nuläget, därför bedöms
bullernivåerna inte förändras i och med planen.
Riksintressen
Planförslaget berörs inte av några riksintressen.
Natur
Biologisk mångfald, djurliv och växtliv

Ingen ny bebyggelse planeras för området och därför bedöms den biologiska mångfalden med
djurliv och växtliv inte få någon negativ påverkan av planförslaget.
Kulturmiljö
Kulturmiljö, bebyggelse och fornlämningar

Då ingen ny bebyggelse planeras bedöms planen inte påverka kulturmiljön negativt i
Hammenhög. Varsamhetsbestämmelsen som den äldre bebyggelsen fått – hindrar inte
skolområdet från att utvecklas. Bestämmelsen innebär att hänsyn ska tas till de specifika värden
som bebyggelsen har. Att bebyggelsen får k –bestämmelse innebär inte att bebyggelsen inte
kan utvecklas – det är utformningsbestämmelser som man ska ta hänsyn till vid en eventuell
förändring.
Sociala konsekvenser
Bostadsbehov/bostadsbebyggelse

Fastigheten används idag som skola och förskola och planläggs enligt nuvarande
användningsområde. På en fastighet (Hammenhög 17:1) som idag är planlagd för
bostadsändamål, föreslås ca två tredjedelar av ytan övergå till användning för skoländamål. Idag
är fastigheten planlagd som bostadsfastighet men består endast av en gräsyta då den tidigare
byggnaden är riven sedan en tid tillbaka. Att ändra användningen från bostadsändamål till
skoländamål för del av fastigheten bedöms inte påverka Hammenhög negativt då det finns en stor
outnyttjad planreserv inom orten.
Rekreation, tillgänglighet, trygghet & säkerhet

Trottoarerna är smala inom Hammenhög och det finns ett uttalat behov att förbättra
tillgängligheten och tryggheten i orten. Planförslaget innebär att tillgängligheten för området
förbättras för Hammenhögs invånare då gång- och cykelvägen föreslås förlängas öster om
idrottshallen (över parkmarken). Medborgarnas rekreationsmöjligheter och tillgänglighet bedöms
påverkas positivt av planen.
Barnperspektivet

Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn tagits till barns intressen, behov och situation i
enlighet med barnkonventionen. Planförslaget medger parkområde i sydöstra delen av
planområdet, där marken idag brukas som jordbruksmark. I Hammenhög finns behov av mer
grönytor för barn, speciellt träddungar och grönområden, där förskole-/skolbarn kan uppehålla sig
i skolområdets närområde. Att planlägga jordbruksmarken (idag planlagd som A – allmänt

21

DNR 2016/474
Detaljplan för Hammenhög 13:12 m.fl. (Hammenhögs skolområde)

ändamål) som parkmark bedöms positivt utifrån barns – och övriga medborgares - intressen,
behov och situation.
Fastighetskonsekvenser

Fastighet

Ägarförhållanden

Förändrade
Föreslagna åtgärder
ägarförhållanden

Östra
Herrestad 20:1

Svenska kyrkan

Simrishamns
kommun

Hammenhög
17:1

Kommunen

-

Hammenhög
13:12

Kommunen

-

Den del av fastigheten som ingår i
planområdet (befintlig infartsväg och
jordbruksmark) föreslås överföras till
Simrishamns kommun.
För den resterande biten som ligger
söder om infartsvägen, upphävs
gällande detaljplan och ersätts inte
med en ny.
Ca 60% föreslås få ändrad
användning; skolverksamhet.
Resterande mark är kvartersmark för
bostadsändamål.
Ca 17 hektar (ca 60%) av fastigheten
föreslås bli kvartersmark för
skoländamål. Ca 9 hektar (ca 30%) av
fastigheten föreslås bli parkmark.
Idrottshallen och tillhörande parkering
föreslås få användning R –
besöksanläggning. Gång- och
cykelvägen planläggs efter sitt
ändamål. Radiomast med tillhörande
teknikbod planläggs som E. Nya
utformningsbestämmelser och
exploateringsgrad för hela området.
Den gällande fastighetsplan som finns
förslås upphävas för de fastigheter
som berörs inom planområdet.
Markreservat y1 medger att marken
ska vara tillgänglig för in- och utfart
för intilliggande fastigheter. Ett
markreservat – y2 – planläggs för att
säkerställa infart för varuleverans på
kvartersmark för skoländamål.

Hammenhög
13:13

Privatägd

-

Hammenhög
13:8

Privatägd

-

Hammenhög
13:6
Hammenhög
13:5
Hammenhög
86:1

Privatägd

-

Får ändrad användning – från allmänt
ändamål (A) till kvartersmark för
bostadsändamål (B). Nya
utformningsbestämmelser och
exploateringsgrad.
Får ändrad användning – från allmänt
ändamål (A) till kvartersmark för
bostadsändamål (B). Nya
utformningsbestämmelser och
exploateringsgrad.
Ingen förändring i användning – B.

Privatägd

-

Ingen förändring i användning – B.

Privatägd

-

Ingen förändring i användning – B.
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Hammenhög
130:8
Hammenhög
129:1-3

Privatägd

-

Ingen förändring i användning – B.

Privatägda

-

Hammenhög
27:105

Kommunen/Trafikverket

-

Hammenhög
28:20

Privatägd

-

Gällande
fastighetsindelningsbestämmelser
föreslås upphävas.
Blir planlagd som HUVUDGATA
(Ystadsvägen) och LOKALGATA
(Södergårdsvägen och infartsvägen till
idrottshallen).
Gällande detaljplan upphävs för den
del fastigheten som ingår i
planområdet och ersätts inte med nya
bestämmelser.
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Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor
Tidplan
Planen beräknas tas upp för beslut om samråd under hösten 2018. Planen handläggs enligt
standard förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.
Markägarförhållande

Simrishamns kommun äger marken inom fastigheterna Hammenhög 13:12, 17:1 och 27:105.
Fastigheten Östra Herrestad 20:1 ägs av Svenska kyrkan och övriga fastigheter inom
planområdet är privatägda. Hammenhög S:9 är utlagd som samfälld för Hammenhögs by i
samband med enskiftet år 1809. Samfälligheten är inte utredd. Emellertid är denna del av
samfälligheten upplåten till Hammenhög ga:4 som förvaltas av Södergårda östra
vägsamfällighet.
Ansvarsfördelning
Simrishamns kommun ansvarar för iordningsställande av allmän platsmark. Fastighetsägare
ansvarar för iordningsställande av kvartersmarken inom sin fastighet.
Huvudmannaskap
Simrishamns kommun är huvudman för allmän platsmark förutom för Ystadsvägen där
Trafikverket är väghållare.
Avtalsfrågor

Infartsvägen, i söder, till idrottshallen ägs idag av Östra Herrestad 20:1. Planförslaget innebär
att del av fastigheten Östra Herrestad 20:1 blir kommunal.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

De gällande fastighetsplaner som finns för planområdet förslås upphävas. En eventuell ny
fastighetsbildning sker vid en förrättning hos Lantmäteriet där respektive fastighetsägare står
för initiering av och kostnad för fastighetsbildning och eventuell nybildning av
gemensamhetsanläggningar.
Samfällighet/gemensamhetsanläggning

Hammenhög S:9 är utlagd som samfälld för Hammenhögs by i samband med enskiftet år
1809. Den del av samfälligheten som ingår i planområdet är upplåten till Hammenhög ga:4
som förvaltas av Södergårda östra vägsamfällighet.
Det finns ett avtalsservitut gällande vattentäkt som innefattar Hammenhög 13:5, 13:6, 130:8.
Arrendeavtal

På Hammenhög 13:12 finns en radiomast med tillhörande teknikbod som arrenderas av
Teleservice Bredband Skåne AB. Upplåtelsen sker för att arrendestället ska bedrivas som
basstation för mobiltelefoni och bredbandsändning. Arrendeavtalet förlängs med ett år i
sänder om uppsägning ej sker senast 6 månader före arrendetidens slut. På arrendestället får
inte bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. Radiomasten är med sin
antenn 36 meter ovan jord.
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Ekonomiska frågor
Planekonomi
Plankostnaden för upprättande av ny detaljplan bekostas av Simrishamns kommun.
Tekniska frågor
Vatten- och avlopp
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för dricksvatten-, dagvatten- och
spillvattenledningar.
Ledningar

Inom planområdet där u-område är markerat ska marken vara tillgänglig för allmännyttiga
underjordiska ledningar. Det gäller bland annat inom fastigheten Hammenhög 13:12, där det
finns lågspänningsledningar, samt servisledningar i mark. För elledning i mark får byggnad
eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner
uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och
underhåll försvåras.
Radon

Planområdet är klassat som normalriskområde vilket innebär att vid eventuell nybyggnation ska
dessa uppföras radonskyddade.
Arkeologi
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och
länsstyrelsen underrättas enligt 2 kap 10 § 2st KML.

Medverkande tjänstemän
Planhandlingar har tagits fram av planarkitekt Katarina Wahlman och reviderats av
planarkitekt David Tufvesson. Därutöver har följande tjänstemän från kommunen deltagit i
detaljplanearbetet: Linda Larsson, planarkitekt, Eva Ferlinger, planarkitekt, Mikael Ferngård,
lantmäteriingenjör, Henrik Alvén, trafikingenjör, Malin Alm, exploateringsingenjör.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Plan- och exploateringsenheten

David Tufvesson, planarkitekt
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