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INLEDNING
Bakgrund
VA-enheten har tagit initiativ till planen och planbesked beviljades av
samhällsbyggnadsnämnden den 19 oktober 2017 § 167. VA-enheten på
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill genom planläggning få bättre
utvecklingsmöjligheter för sin verksamhet på Stengården i framtiden. Reningsverket
ligger inom landskapsbildskydd vilket innebär att dispens från skyddet krävs vid
varje enskild åtgärd som planeras. Utöver det omfattas planområdet av flera
riksintressen som gör bygglovsprocesserna omfattande. Genom planläggning
behöver dispens inte sökas vid varje enskilt fall utan det prövas i planprocessen.
Genom planläggning kan också de delar av området som omfattas av höga
naturvärden säkerställas. Simrishamns kommun äger marken inom planområdet.
Nuvarande reningsverk uppfördes 1972 och har sedan dess successivt byggts ut och
moderniserats. År 1998 byggdes slamvassbäddar för behandling av avloppsslammet
från reningsverket. Vid Stengårdens avloppsreningsverk behandlas även slam från de
mindre reningsverken i kommunen, detta slam behandlas tillsammans med
reningsverkets avloppsslam och exporteras sedan mars 2018 till Sysav i Malmö för
förbränning. Under 2018 byggdes avloppsreningsverket ut ytterligare med
läkemedelsrening.
Syfte
Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp kring fastigheterna för att i
framtiden få bättre utvecklingsmöjligheter för reningsverkets verksamhet.
Plandata
Planområdet ligger omkring 3 km söder om Simrishamn och utgörs av fastigheterna
del av Simris 206:1, 20:31 och 20:33 vilka samtliga ägs av Simrishamns kommun.
Planområdet innehåller kontorsbyggnader, ombyggt bostadshus, åkermark,
betesmark och avloppsreningsverk med tillhörande anläggningar.

Planområdet ligger inom svart streckad linje.
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Planförfarande
Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande (PBL 2010:900) och inleds med
planprogram. Ett planprogram upprättas om kommunen finner det lämpligt, för att
utreda vissa frågor och förutsättningar samt för att sätta upp mål och riktlinjer för ett
fortsatt planarbete. Planprogrammet ställs ut och inkomna synpunkter sammanställs
därefter i en samrådsredogörelse tillsammans med planprogrammet och övriga
programhandlingar. Planprogrammet är vägledande i det fortsatta planarbetet.

Utredningar och övriga planeringsunderlag

- Projekterings PM Geoteknik och Översiktlig markteknisk undersökningsrapport,
geoteknik (MUR/GEO) SWECO 2015-07-01
- Stengården, Simrishamns kommun, Teknisk PM geoteknik ÅF 2017-09-11
- Provtagning av markföroreningar Eurofins Environment Testing Sweden (2018-0215)

- Översiktlig bedömning av naturmiljö och ekosystemtjänster på fastigheterna Simris
20:31, del av 20:33 och del av 206:1 (Stengården) Simrishamns kommun 2018-1108
Framtida behov av utredningar

- Dagvattenutredning
- Arkeologi
- Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöpåverkan
Detaljplanens genomförande antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap Miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen ska omfatta påverkan på
Natura 2000-området, miljöpåverkande och tillståndspliktig verksamhet
(reningsverk), verksamhetens påverkan på andra planers miljöpåverkan, risker för
omgivningen i eller i närheten av planområdet på grund av utbyggnad av
reningsverket, risker att verksamheten överträder miljökvalitetsnormerna, utökad
trafik och bullerproblematik, markföroreningar och riskhantering för transportvägar.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I Framtiden, Översiktsplan för Simrishamns kommun, pekas gröna pausområden ut
längs kusten med syfte att skydda områdenas samlade natur- och kulturvärden samt
att bevara värdena för turism och friluftsliv. De gröna pausområdena utgörs av glest
bebyggda landskapsrum som finns mellan kustorterna. Planområdet ligger inom
pausområde 3 som omfattar sträckan mellan Simrishamn och Brantevik.
Pausområdet är i stort sett obebyggt och utgörs av naturreservat, Natura 2000område, fornlämningar och betesmarker. I översiktsplanen anges att betesmarken
mellan Stengården och Brantevik bör bli naturreservat. Det anges också att små
ingrepp riskerar att förstöra upplevelsen av ett relativt orört uråldrigt landskap med
unika skönhetsvärden inom pausområdet. Vid plan- och bygglovsärenden bör det
finnas särskilda skäl då ny bebyggelse anses få betydande påverkan på omgivningen.
Vid Stengården ligger kommunens avloppsreningsverk.
Pausområdet karaktäriseras av betesmarkerna (B), bebyggelsen norr om
planområdet (C), cykelvägen utmed havet (D), naturreservatet/Natura 2000-området
(E) och havet. Området väster om planområdet karaktäriseras av det storslagna
jordbrukslandskapet (A).

Pausområde 3 från översiktsplanen, den röda markeringen visar planområdets läge.
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Detaljplaner
Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare och gränsar inte till tidigare
planlagt område.
Riksintressen
Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden och gäller geografiska områden
som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter.
Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men också
för yrkesfiske och rennäringen. Programområdet omfattas av flera riksintressen, helt
eller delvis och angränsar till några. Programområdet omfattas delvis av riksintresse
för högexploaterad kust/kustzon, rörligt friluftsliv och riksintressen för turism och
friluftsliv, röd färg på kartan på nästa sida. Programområdet angränsar till riksintresse
för friluftsliv, gult fält på kartan. Hela planområdet omfattas av riksintresse för
naturvård, horisontella linjer på kartan.
Riksintresset för högexploaterad kust/kustzon omfattar hela kommunens
kuststräcka. Riksintresset syftar till att skapa och bevara det allmännas tillgänglighet
till kusten och förbättra det rörliga friluftslivets möjligheter att röra sig i riktning mot
kusten.
Vid åtgärder längs kusten ska allmänna stråk möjliggöras och tillgängligheten främjas.
Riksintresset för turism och rörligt friluftsliv sträcker sig från Örnahusen till Åhus. I
området ska turismen och det rörliga friluftslivet särskilt beaktas. Riksintresset består
bland annat av närheten till både hav och kulturhistorisk bebyggelsemiljö, såväl som
bad, fiske och möjligheten att röra sig längs havet i långa obrutna sträckor.
Riksintresse för friluftslivet utgörs av områden som har stora friluftsvärden på grund
av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet
för allmänheten. Många olika svenska landskapstyper finns representerade i urvalet.
En av utgångspunkterna för urvalet av områdena är att dessa är viktiga för många
människors friluftsliv och att området kan nyttjas ofta och mycket av besökare från
stora delar av landet. Vid planområdet är kuststräckan är utpekad.
Värdena i riksintresseområde för naturvård utgörs av kusten mellan Mälarhusen och
Simrishamn som präglas av långa sandstränder med system av strandvallar i
sluttningarna ovanför stranden. Landskapet har en ålderdomlig karaktär med äldre
gårdsbildningar och få inslag av nya moderna hus i det öppna odlingslandskapet.
Även förekomst av naturbetesmarker med lång hävdkontinuitet anges som ett värde.
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Riksintresse för högexploaterad kust/kustzon, rörligt friluftsliv och riksintressen för
turism och friluftsliv, röd färg. Riksintresse för friluftsliv, gult fält på kartan. Hela
planområdet omfattas av riksintresse för naturvård, visas med horisontella linjer
Landskapsbildskydd, regionala intressen och strandskydd
Planområdet omfattas av landskapsbildskydd vars syfte är att skydda landskapet utan
att behöva göra reservat och gäller sedan år 1974. Landskapsbildskyddet innebär att
tillstånd måste sökas hos länsstyrelsen för att möjliggöra byggnation eller annat som
kan påverka landskapet. Dispens måste sökas för att uppföra nya byggnader,
förändra befintliga byggnader väsentligt, anordna upplag, utföra schaktning, dra
luftledningar, skogsodling, anordna campingplatser eller anordna matjordstäkt eller
husbehovstäkt av sten, grus, sand eller lera.
Planområdet omfattas delvis, i de östra delarna, av kulturmiljöstråket längs kusten
som utgörs av Skånelinjen. Skånelinjen, också kallad Per Albin-linjen, är en
försvarslinje med betongvärn som började byggas 1939 och som tydligt visar Skåne
som gränsprovins, samtliga värn är viktiga i den helhet som Skånelinjen utgör.
Kulturmiljöstråket är utpekat i länsstyrelsens kulturmiljöprogram.
De norra delarna av planområdet ligger inom särskilt värdefull kulturmiljö i
länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Hela centralorten Simrishamn, med sin till stora
delar medeltida stadsplan, och dess närmsta omgivningar är utpekat som särskilt
värdefull kulturmiljö.
Planområdet omges av värdefull natur och gränsar i söder och öster till
naturreservatet Simris strandängs naturreservat. På Simris strandängar växer
havsstrandväxter och orkidéer och här möter utpräglade kustfåglar inlandets fåglar.
En del av naturreservatet, öster om Branteviksvägen, är natura 2000-område. Natura
2000-område är ett nätverk med EU:s mest skyddsvärda naturområden. För
områden som omfattas av Natura 2000 har länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner
som bland annat beskriver områdets värden, vad som kan utgöra ett hot samt vilka
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bevarandemål som finns för de olika arterna och livsmiljöerna. Området är utpekat
utifrån art- och habitatdirektivet.
Strandskyddet är upphävt inom planområdet.

Kulturmiljöstråket är markerat med orange färg, lila visar särskilt värdefull
kulturmiljö, diagonala linjer visar landskapsbildskydd. Svart streckad linje visar
planområdet.

Strandskyddslinjen redovisas med blå streckad linje gult område utgör planområdet.
Miljöbedömning
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska
miljöbedömas och en MKB upprättas om man vid behovsbedömningen kommer
7
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fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen och
Miljöbalken att en miljöbedömning behöver göras. En behovsbedömning har gjorts
och samråtts med länsstyrelsen. Behovsbedömningen visar att en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska upprättas till plansamrådet.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation
Marken inom planområdet faller från omkring + 35 meter över havet i de västra
delarna vid Höga vägen till + 7 meter över havet vid planområdets gräns till
Branteviksvägen i öster.
Planområdets västra del mot Höga vägen består av jordbruksmark och åtta
slamvassbäddar som tillhör reningsverket. Inom den västra delen av planområdet
finns också en åkerholme som omfattas av ett generellt biotopskydd enligt
Miljöbalken kap 7 § 11. Fastigheten Simris 20:31 omgärdas i norr, väster och söder
av ett skyddande plank och längs det växer vildvuxna fläderbuskar, nypon och
hagtorn. I övrigt används marken för upplag av jordmassor. Inom planområdet finns
också en villaträdgård i anslutning till kontorsbyggnaden (ombyggd villa) som
avgränsas av en häck. I planområdets östra del ligger dels VA-anläggningen och dels
områden med höga naturvärden. De östra delarna betas idag av nötboskap och
området har en hedkaraktär med stora fuktigare delar längt i öster som utgörs av
kärrmarker.
Planområdet angränsar i öster och söder till naturreservat Simris strandängar. Strax
utanför planområdet i sydöstra hörnet av fastighet Simris 20:31 finns en mycket
fuktig till våt betesmark som idag inte ingår i naturreservat Simris strandängar,
området består till stor del av kärrmark.

Östra sidan av fastighet Simris 20:33 innehåller fin betesmark med ett kärr. Strax
söder om planområdet samlas vatten som bildar kärrmarker.
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Groddjur
Söder om programområdet finns groddjur som lövgroda, lökgroda och salamander
registrerade i artportalen. Sannolikheten för att grodor finns inom området för den
nya detaljplanen bedöms vara låg.

Röd stjärna söder om planområdet visar var groddjur har identifierats.
Geotekniska förhållanden
Enligt SGUs digitala jordartskarta utgörs jordlagren inom området huvudsakligen av
svallsediment i form av grus i den östra delen och av lerig morän samt moränlera i
de västra delarna. Det överensstämmer med resultaten från en översiktlig
markteknisk undersökning för en del av planområdet som redovisar att området i de
ytliga jordlagren i huvudsak utgörs av fyllning bestående av stenig och grusig sand
(SWECO 2015-07-01). I en punkt utgjordes fyllningen av något stenig lermorän. De
naturligt lagrade jordarna bedöms utgöras av lermorän som underlagras av berg.
Bergets överyta finns mellan 6,6 meter och 7 meter under befintlig markyta vilket
motsvarar nivåer på cirka +3,5 till +2,9 meter. I en annan punkt påträffades inget
berg innan sonderingen avbröts på nivån cirka +3,15 meter, cirka 7,1 meter under
markytan. Inga sten eller block påträffades undersökningspunkterna, förekomst kan
dock inte uteslutas. Vid geotekniska undersökningar i närhet av aktuellt område har
noterats att bergets överyta är kraftigt uppsprucket, s.k. rösberg. Förekommande
jordlager under fyllningen har en hög eller mycket hög relativ fasthet (SWECO
2015-07-01).
En geoteknisk undersökning som togs fram i samband med byggnation av
kontorshus visar att jordlagren utgörs av sandmorän på 0,3 meter under befintlig
markyta. Sandmoränen är blockig, stenig och grusig ner till ca 2 meters djup under
befintlig markyta. Sedan övergår sandmoränen till att vara lerig (ÅF 2017-09-11).
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Planområdet markerat med svart streckad linje på SGU:s karta.
Hydrologiska förhållanden
Vid geoteknisk undersökning (SWECO 2015-07-01) påträffades inga fria
grundvattenytor i området markerat med lila i kartan ovan. I ÅF:s undersökning i
den blå markeringen ovan anges att fri vattenyta förekommer i en borrpunkt medan
en annan punkt visade vattenyta på 2 meters djup under befintlig markyta. I den
östra delen av planområdet finns kärrmarker där grundvatten kommer upp.
Grundvatten pumpas idag bort för att dränera marken runt befintlig VA-anläggning.
Grundvattenytan varierar med nederbördförhållanden och årstid.
Det finns också en dagvattenledning som släpper ut vatten i den sydöstra delen av
planområdet. Dagvattnet leds i kulvert genom planområdet i öst-västlig riktning och
kommer från jordbruksmarkerna i väster. Dagvattenkulverten ingår inte i något
dikningsföretag.
Befintlig bebyggelse och verksamheter
Planområdet är uppdelat i tre delområden, vattenreningsverk, mellanlagring av
schaktmassor och kontorsdel. I den östra delen finns Stengårdens
avloppsreningsverk med reningsbassänger utomhus och byggnader innehållande
avloppsreningsverket. Anläggningarna är uppförda i envåningsbyggnader med en
höjd omkring 7 meter. Byggnaderna är uppförda med gröna fasader i korrugerad
plåt och den nyare delen, från 2018 innehållande bland annat läkemedelsrening, är
bitvis uppglasad mot öster. En äldre del som är sammanbyggd med den nya är
uppförd i brunt och beige, där är den också sammanbyggd med en del i tegel.
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Reningsbassänger, den nya delen av reningsverket från 2018, reningsverket sett från
mellanlagringsytan.
I området finns förråds- och lagerbyggnader som är kvar från områdets tid som
minkfarm. Vid infarten till området ligger en beige/grå putsad byggnad i vinkel med
svart plåttak och blå garageportar. I anslutning till den ligger en drygt 65 meter lång
byggnad också med plåttak och puts i samma färg som den andra byggnaden.

Förråds- och servicebyggnader från minkfarmens tid.
Det före detta bostadshuset är uppfört i ett plan med källare. Huset har valmat svart
tak, fasad i vitt mexitegel och bruna fönsterkarmar. Huset är förbundet med en ny
vitputsad kontorsbyggnad från 2018. Inom området finns mellanlagring av
schaktmassor för VA-enhetens verksamhet.

Kontorsbyggnader, den före detta bostaden till vänster och den nya
kontorsbyggnaden till höger. Den högra bilden visar mellanlagringen av
schaktmassor.
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Landskapsbild
Stengården avloppsreningsverk ligger i en del av kuststräckan mellan Simrishamn
och Brantevik som är i princip obebyggd och består av ålderdomligt präglade
betesmarker med lång kontinuitet som förmodligen utgör äldre tiders utmarker. På
båda sidor av Branteviksvägen finns ett flertal småskaliga hagmarker, strandängar
och rikkärr. Stora delar av strandängarna håller på att växa igen. Väster om
planområdet breder ett öppet åkerlandskap ut sig. Planområdet utgörs av ett
verksamhetsområde som är ianspråktaget av reningsverket. Området är inte allmänt
tillgängligt att passera genom och är till stor del inhägnat av plank och stängsel.

Till vänster, Stengården sett från Höga vägen, som en mörk markering syns planket
som omger fastigheten, i mitten ses landskapet mot Simrishamn från Höga vägen, till
höger det öppna landskapet mot väster.
Arkeologi
Inom planområdet finns två fornlämningar. Den större markeringen nedan visar
boplatsområde från tiden före 1050 e.Kr. någon gång under perioden stenåldern till
järnåldern. Den mindre markeringen inom planområdet utgörs av en grav från
någon gång under bronsåldern och järnåldern, enligt Riksantikvarieämbetet.
Programmet föreslår inga förändringar av marken i områdena med fornlämningar.

Gul streckad linje visar planområdet, grå markering visar läge för fornlämningar.
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Gator och trafik
Programområdet angörs från Branteviksvägen där trafiken matas både från
Simrislund och Brantevik, infarten samnyttjas med ett Bed&Breakfast.
Uppskattningsvis kommer 80% av trafiken till området från norr (Simrislund).
Personbilstrafiken till och från området alstras av VA-enhetens personal. Varje dag
uppskattas personbilstrafiken till omkring 100 resor till och från området. Den tunga
trafiken utgörs av slam- och varutransporter som uppkommer till 22 resor per dag,
utöver det trafikeras området med omkring fyra resor med tung grävmaskin.
Miljökvalitetsnormer
Vattnet som släpps ut från avloppsreningsverket följer miljökvalitetsnormerna och är
rent när det släpps ut i Östersjön. Idag finns inga krav på luftrening vid
verksamheten då reningsverket ligger långt från övrig bebyggelse. Provtagning av
radon har utförts i samband med att bostadshuset gjordes om för kontor, resultatet
visade värden under normalnivån.
Störningar och risker
Breddning

Vid en överbelastning av avloppsvatten till reningsverket bräddar avloppsvatten från
reningsverkets intagsdel till Östersjön. Mätning av den bräddade mängden sker med
en flödesmätare (skibord och ekolod) och provtagning startar automatiskt då
bräddning inträder.
Utsläpp till luft

Från anläggningen sker inga betydande utsläpp till luft. Hela avloppsbehandlingen,
utom sedimenteringen, sker inomhus och ventilationsluften genomgår filter innan
utsläpp.
Lukt från anläggningen

Besvärande lukt från anläggningen uppkommer främst vid avskiljningen av rens i
intagsdelen och vid behandlingen av slammet. I avloppsreningsverket är allt
överbyggt, varför utsläppen av besvärande lukt är av ringa betydelse. Öppen lagring
av avvattnat slam sker normalt inte vid reningsverket, slammet transporteras bort i
containers fortlöpande. Under påfyllnad står slamcontainers under överbyggnad.
Det har inte kommit in några klagomål angående lukt.
Buller

Vid normal drift genererar anläggningen inget besvärande buller för omgivningen.
De maskinenheter som genererar buller, främst kompressorer och pumpar, är
placerade inomhus. Ett visst utomhusbuller erhålls från ventilationen vid
byggnaderna. Kortvarigt buller uppstår i samband med de tunga transporter av
kemikalier och slam som sker till och från reningsverket, samt godshantering. Det
har inte kommit in några klagomål angående buller från reningsverket.
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Förorenad mark

Länsstyrelsen inventerade platser som kan misstänkas ha förorenats av tidigare
industriella verksamheter utifrån miljömålet att skapa en giftfri miljö i Sverige under
2017. Undersökningen har utförts i två steg där den första har bestått i att identifiera
vilken bransch verksamheten tillhört följt av arkiv- och kartstudier, intervjuer och
platsbesök. Inventeringen har gjorts utifrån Naturvårdsverkets Metodik för
Inventering av Förorenade Områden (MIFO). På fastigheten Simris 20:31 har det
bedrivits pälsdjursuppfödning från tidigt 1960-tal till 2008. De föroreningar som
misstänks finnas på fastigheten är de bekämpningsmedel som rekommenderades för
bekämpning av ohyra på pälsdjursgårdar, främst DDT men också cypermetrin,
diflubenzuron, malation, diazinon, lindan och chloralose kan ha förekommit samt
smörjoljor, dieselolja och eventuellt köldmedel. Samtliga dessa kemikalier har hög
eller mycket hög farlighet. De inventerade områdena placeras i en av fyra
”riskklasser” (riskklass 1-4), där 1 är högst och 4 lägst. Riskklassen beskriver hur
troligt det är att platsen har förorenats och om den misstänkta föroreningssituationen
bedöms behöva utredas vidare genom provtagning. Simris 20:31 har placerats i
riskklass 2, stor risk.
Området där minkburarna (skugghusen) tidigare var placerade används idag för
upplag av jordmassor. Vid schaktning för anläggandet av nytt kontorshus och
mellanlagring för schaktmassor togs prover. Dessa visade att marken är förorenad
med DDT. Samma resultat gäller troligtvis hela den ytan som använts av
minkfarmen. Länsstyrelsen skriver i sin rapport att det finns ingen större exponering
ur hälsoperspektiv för människor på fastigheten då området är oanvänt och
inhägnat.
Teknisk försörjning
Planområdet är anslutet till kommunens vatten- och avloppsnät, det finns el och
bredband inom planområdet.
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PLANFÖRSLAG

Bebyggelsestruktur och verksamheter
Planprogrammet innehåller tre delar, avloppsanläggningens utveckling, möjlighet till
utökade kontorsutrymmen samt mellanlagringen av schaktmassor.
De byggrätter som föreslås tillkomma är byggrätt för pyrolysanläggning alternativt en
biogasanläggning, byggrätt för serviceutrymmen samt byggrätt för kontor i anslutning
till befintliga kontorsbyggnader. För hänsyn till landskapsbildskyddet föreslås
byggnadshöjderna för byggrätterna vara samma som befintliga
byggnader/anläggningar har inom området. Nya byggnader/anläggningar ska gestaltas
för att smälta in i landskapet och ska placeras i anslutning till befintliga byggnader.
I dagsläget är en pyrolysanläggning förstahandsalternativet. Båda typerna av
anläggning, pyrolys och biogas, kräver lika stora byggrätter men en biogasanläggning
kräver en skorsten. Byggrätten föreslås uppta omkring 60% av den yta som är
markerad för avloppsreningsanläggningen och tillåta en byggnadshöjd om 8 meter
med möjlighet att uppföra skorsten till en maximal höjd om 10 meter. Anläggningen
beräknas uppta en yta om ungefär 20x40 meter. Inom denna yta finns också
möjlighet för uppförande av andra servicebyggnader. Nya anläggningar placeras
väster om nuvarande avloppsreningsverk. Befintligt avloppsreningsverk har en
byggnadshöjd om 6 meter.
En pyrolysanläggning innebär att avloppsslammet hettas upp utan att brinna i en
syrefri miljö, gaser bildas och förångas och kan användas för att driva
pyrolysanläggningen. Resterna av slammet blir ren biokol och de tungmetaller som
finns i slammet fastnar i filter.
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En biogasanläggning framställer biogas genom rötning av avloppsslammet.
Restprodukten, rötresten, kan (efter godkännande) användas som biogödsel inom
jordbruket och biogasen kan användas som drivmedel i fordon.
Inom den yta som är markerad för kontorsbebyggelse föreslås byggrätt för ytterligare
400 kvadratmeter utöver befintliga byggnader med en högsta höjd om 6 meter.
Programområdet föreslås regleras som teknisk anläggning.
Gatustruktur
Området föreslås fortsatt angöras från Branteviksvägen.
Grönstruktur
Programområdet medför inte några nya områden med grönska. Genom
detaljplanering av området skyddas den omgivande naturen från att reningsverket
sprider ut sina anläggningar.
Teknisk försörjning
Programområdet avser att koppla på det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Bredband och el finns framdraget i området.

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.
En behovsbedömning av det eventuella behovet att upprätta en miljöbedömning
med MKB (miljökonsekvensbeskrivning) av detaljplanen enligt 6 kap 11 – 18 §§
miljöbalken och i 5 kap 18 § plan- och bygglagen har gjorts och samråtts med
länsstyrelsen. Behovsbedömningen bifogas planprogrammet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 5 kap
18 § plan- och bygglagen. En MKB, ska upprättas till plansamrådet.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska omfatta påverkan på Natura 2000-området,
miljöpåverkande och tillståndspliktig verksamhet (reningsverk), verksamhetens
påverkan på andra planers miljöpåverkan, risker för omgivningen i eller i närheten
av planområdet på grund av utbyggnad av reningsverket, risker att verksamheten
överträder miljökvalitetsnormerna, utökad trafik och bullerproblematik,
markföroreningar och riskhantering för transportvägar.
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Mark, luft och vatten
Naturmiljö

Ytorna som planläggs för VA-verksamhet innebär ingen förändring av marken
jämfört med dagens användning och naturmiljö.
Miljökvalitetsnormer

Från anläggningen sker inga betydande utsläpp till luft och vattnet som släpps ut i
Östersjön är renat. Planförslaget bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormer för vatten och luft.
Landskap

Pausområde
Planområdet ligger inom ett av översiktsplanens pausområden där det anges att
relativt små ingrepp riskerar förstöra upplevelsen av ett relativt orört uråldrigt
landskap. Programområdet omfattar befintligt avloppsreningsverk med tillhörande
byggnader. Planförslaget innebär ny bebyggelse men då den föreslås ligga samlad
med befintlig bebyggelse bedöms förslaget inte innebära stora konsekvenser för
pausområdet.

Landskapsbildskydd
Då programmet föreslår en komplettering till redan befintlig bebyggelse inom
reningsverkets område bedömer kommunen att uppförandet av nya byggnader inte
medför någon skada på berörda riksintressen, naturvårdsprogrammet och bedöms
inte strida mot miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Tillkommande byggnader
föreslås ligga samlat inom planområde, i anslutning till befintlig bebyggelse och
föreslås gestaltas för att smälta in i landskapet.

Vy från rastplatsen vid Höga vägen.
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Störningar och risker
Då detaljplanen utgår från befintlig verksamhet kommer störningar och risker vara
samma som i dagsläget. Vid nybyggnation av anläggningen kommer nya tillstånd att
krävas för att minimera störningar och risker.
Riksintressen
Programområdet omfattas delvis av riksintresse för högexploaterad kust/kustzon,
rörligt friluftsliv och riksintressen för turism och friluftsliv, angränsar till riksintresse
för friluftsliv och omfattas av riksintresse för naturvård. Riksintressena ska vid
åtgärder, nybyggnation eller planläggning, inom och i anslutning till dem utvecklas.
Då programförslaget utgår från att befästa befintligt område för avloppsreningsverk
medför programförslaget ingen förbättring av tillgängligheten till kusten för turism,
friluftsliv eller kustzonen. Dock innebär förslaget genom planläggning ett
förtydligande av vilket område som avses för avloppsreningsverket och därmed kan
riksintresset för naturvård bevaras tydligare utanför planområdet. Programförslaget
medför ingen försämring utifrån dagens förutsättningar.

GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar detaljplan och svarar för
myndighetsutövning vid prövning av bygglov och marklov. VA-enheten ansvarar för
genomförandet av detaljplanen. Lantmäterimyndigheten ansvarar för de

fastighetsbildningsåtgärder som krävs.
Huvudmannaskap

Programområdet föreslås få enskilt huvudmannaskap.
Avtal

Plankostnadsavtal har träffats och detaljplanen bekostas av VA-enheten i
Simrishamns kommun.
Fastighetsrättsliga frågor

Vid genomförandet föreslås hela programområdet bildas till en fastighet för VAändamål.
Ekonomiska frågor

VA-enheten bekostar utbyggnad inom kvartersmark, fastighetsbildning, anslutningar
till VA-ledningar, el och tele.
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.
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Medverkande

I planarbetet har Linda Larsson, planarkitekt på plan- och exploateringsenheten och
Stefan Blomqvist projektchef på VA-enheten på samhällsbyggnadsförvaltningen
medverkat.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Plan- och exploateringsenheten
Maria Ibohm
Planarkitekt
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