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INLEDNING
Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
•

Plankarta med planbestämmelser

•

Planbeskrivning (denna handling)

•

Illustrationskarta

•

Behovsbedömning

Bakgrund
I Simrislund pågår sedan 2010 ett detaljplanearbete för nya bostäder och ny förskola.
Planmedgivande gavs 2009-05-19 § 102 och arbetet inleddes med en planutredning för
Simrislundsområdet som helhet 2015. Simrishamns kommun äger marken.
I maj 2018 presenterades för förvaltningen ett förslag till exploatering av området av byggföretaget
Lyckos AB tillsammans med arkitektföretaget Wingårdhs arkitekter AB. Förslaget gavs 2018-08-16 §
150 en direktanvisning baserat på förvaltningens bedömning att byggnaderna har en arkitektonisk gestaltning
med ett eget uttryck och skala som förvaltningen tycker är värdeskapande och intressant för området samt att
förslaget genom sin förskjutna placering av byggnadskropparna förhåller sig till omgivande bebyggelse på ett
unikt sätt då infarter och stråk ansluter på ett okonventionellt, men naturligt sätt. Samtidigt visade förslaget en
ny grönstruktur mot omgivande villaområden med oregelbundna men tydliga stråk och stadsrum.
Planförslaget möjliggör för flerbostadshus samt radhus inom Simrislund. I detaljplanen föreslås allmän
platsmark i form av grönytor och öppen dagvattenhantering. Förskolan föreslås få en permanent plats i
nordost med plats för 5 avdelningar och 75 barn. Infart till området föreslås ske i norr via Ekegatan samt
Annelundsgatan och i sydväst via Ryttaregatan.
Plankostnadsavtal finns upprättat mellan Lyckos AB och Simrishamns kommun. Wingårdhs arkitekter
AB upprättar samrådshandlingar på uppdrag av Lyckos AB.
Planprövningen sker genom normalt förfarande.
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Syfte
Syftet med den nya detaljplanen är att skapa möjlighet till förtätning i centrala Simrishamn med nya
bostäder, samt möjliggöra för permanent förskoleverksamhet.

Plandata
Planområdet omfattar en yta på ca 2,9 hektar och är beläget i västra Simrishamn, inom
bostadsområdet Simrislund. Fastigheter som omfattas av förslaget är Simris 206:1 och del av
Simrishamn 3:41.

Simrishamn 3:41

Simris 206:1

Planområdet markerat med en röd linje.

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.
Det femte kapitlet innehåller föreskrifter om miljökvalitetsnormer för luft, vatten och miljö.
5

Detaljplan för del av Simris 206:1 och Simrishamn 3:41

PLANBESKRIVNING

Detaljplanen bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet i miljöbalken.

Miljöpåverkan
Planförslaget innebär att kommunens bebyggelsestrategi följs, vilket syftar till att stärka
Simrishamn som huvudort och förtäta basorterna istället för att sprida bebyggelse på landsbygden.
Följs bebyggelsestrategin bedöms betydande negativ miljöpåverkan motverkas. Förtätning inom
staden och basorterna är en nödvändighet för att kunna skapa ett hållbart samhälle med god service,
skola och omsorg och goda kollektivtrafikförbindelser. För att förtäta Simrishamn behöver
befintliga grönytor tas i anspråk. Genom att förtydliga stråk, utveckla fickparker, öppen
dagvattenhantering och tätortsnära rekreationsstråk kompenseras detta.
Planområdet omfattas inte av naturvärden eller kända kulturvärden. I planförslaget föreslås den
befintliga grönskan som omringar det nya bostadsområdet bevaras. Den mark som föreslås bli
bebyggd med nya bostäder är idag en gräs- och grusyta.
Planförslaget medger en effektiv markanvändning där nästan all befintlig uppvuxen vegetation
bevaras. Planen innebär inte risker för människors hälsa eller säkerhet.
Detaljplanens genomförande antas således inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i
6 kap. 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen, varför behov av strategisk
miljöbedömning inte förekommer.

Tidigare ställningstagande
Översiktsplan
Simrishamns kommuns nya översiktsplan Framtiden antogs av kommunfullmäktige den 30
november 2015 och vann laga kraft den 15 mars 2017.
I denna anges Simrislundsområdet som lämplig mark för förtätning inom Simrishamn. Även vikten
av cykelvägarna som förbinder Simrislund med centrala Simrishamn anses värdefulla att förbättra
ur tillgänglighets- och trygghetsaspekt.
Detaljplanen bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Detaljplaner
Det finns en sedan tidigare antagen detaljplan över det berörda planområdet. Marken är i denna
utpekad som område för idrottsändamål och område för bostadsändamål med fristående hus i högst
en våning. Byggnad får inte uppföras till större höjd än 4,4 meter.
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Den befintliga detaljplanen är:


Annelundsområdet 1976-03-31. (nr 84)

Angränsande detaljplaner är:






Simrislundsområdet 1969-10-03 (nr 68)
Simrislundsområdet 1973-06-06 (nr 78) och ändring av detaljplan 205-02-14 (nr 178)
Annelundsområdet 1978-07-14 (nr 89)
Skönadalsområdet 1978-11-06 (nr 92)
Del av v Skönadal 1990-03-30 (nr 133)

Karta över detaljplaner.

Fastighetsplan
Det finns inga fastighetsplaner som berör planområdet.

Riksintressen
Planområdet berörs inte av riksintressen.
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Övriga utredningar och dokument
Planutredning för Simrislund
En planutredning togs fram 2015 som går igenom de förutsättningar som finns för förtätning inom
Simrislundsområdet. I planutredningen föreslås att aktuellt planområde, ett grönområde i centrala
Simrislund, förtätas med radhus, parhus och förskola. En stor yta för fotbollsplan bibehålls i
förslaget.

Planförslag utifrån planutredning 2015.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområde
Planområdet är beläget inom bostadsområdet Simrislund och omfattar del av Simris 206:1 samt del
av Simrishamn 3:41. Planområdet omgärdas av gång- och cykelbanor och angränsar till befintliga
bostadsområden. I nordöst finns Simrislundsskolan och i nordväst möter planområdet ett vildvuxet
grönområde.

Nuvarande markanvändning

Inom planområdet finns en förskola, fotbollsplan och mindre utomhusidrottsytor.

9

Detaljplan för del av Simris 206:1 och Simrishamn 3:41

PLANBESKRIVNING

Markägoförhållanden
Kommunen äger både Simris 206:1 och Simrishamn 3:41.

Befintlig bebyggelse
Del av Simris 206:1, förskolan
Sedan 2016 finns en kommunal förskola på en del av den grusade planen. Förskolan har ett
tidsbegränsat bygglov. Byggnaden består av en enklare barackbyggnad med tillhörande uthus.

Bild som visar kommunal förskola inom planområdet

Omgivande bebyggelse
I Simrislund finns det, utöver 1960- och 70-tals villor i 1-1,5 våningar, flerfamiljshus i 2 våningar,
samt bostadskvarter med radhusbebyggelse. Området som helhet består av en blandad bebyggelse,
både i bebyggelsetyper och i tydliga ”årsringar”.
Sydväst om planområdet finns två avstyckade tidigare lantbruksfastigheter, Annelund 1 och 2.
Bebyggelsen, som idag används som bostäder, ligger inklämda i Simrislund och omges av gångoch cykelvägar till väster och allmän platsmark park/plantering till öster. Bebyggelsen är från 1800talet.
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De villafastigheter som byggdes under 1970-talet har tomtstorlekar som är ca 580-700 m2 stora.
Mellan 1995-2004 byggdes större villatomter, mellan ca 1200 – 1300 m2. Villatomter i
Simrislundsområdet byggda mellan 2005-2010 är ca 800-900 m2.
Området har detaljplanelagts i flera etapper. Den äldsta detaljplanen vann laga kraft 1969.
Förtätningsinsatser har gjorts under 1990 och 2000-talet när området har byggts ut i väst och i
nordost. Den senaste årsringen utgörs av detaljplanen för kvarteret Rabban, som vann laga kraft
2008.
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Bilder som visar olika typ av bebyggelse runtomkring planområdet

Natur
Mark och vegetation
Inom del av Simris 206:1 finns en stor idrottsyta, med både grusad idrottsplan, gräsplan, tennisbana
och ett bollplank. Området rymmer även en 60-metersbana, som idag är nästintill igenvuxen.
Inom del av Simrishamn 3:41 består marken av en vändplan/återvändsgata och ca 10 meter gångoch cykelbana.
Bollplanerna avgränsas i söder och väster av dubbla trädrader och i norr och öster av enkla
trädrader/buskage. De dubbla trädraderna består av björk, hamlad pil, lönn, al. Träden står i grupper
om 2-11 st per rad, en art i taget och samma art i båda raderna. Träden är mestadels mogna och
vitala. Trädraden öster om idrottsplatsen består av en enkelrad med lönn, något beskurna och av en
buskträdskaraktär. Trädraden i norr består av björk, hamlad pil, lönn, lind, som står sorterade efter
art, 1-6 individer åt gången.
I nordvästra delen av planområdet genomfördes i början av 2019 ett föryngringsarbete för ett antal
träd och vegetation gallrades bort.
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Bilder som visar trädrader och buskage från planområdet.

Omgivande mark och vegetation
Inom Simrislundsområdet finns stora öppna grönytor och uppvuxna lövträd i både täta stråk och i
glesare grupper. Gröna kilar går in i området och bryter av småhusbebyggelsen i mindre enklaver.
Ett naturlikt parkområde med träd, busk- och slyplantering finns nordväst om planområdet, norr om
förskolan. Här återfinns solitära lövträd beståendes av ek, rönn, gullregn, lind, al, körsbär, hägg,
poppel, pil, sälg, hästkastanj, hörsholmsalm.
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1 . Grönområde norr om
planområdet med grillplats

1

2 . Idrottsplan nordöst om
planområdet

2

3 . Stigar in i uppvuxet
grönområde norr om planområdet

3

Gator och trafik
Simrislundsområdet är i sin helhet trafikseparerat med en bilfri kärna mitt i området i anknytning
till stora grönytor. Biltrafik matas från fyra matargator som också delar upp Simrislundsområdet i
fyra delar, vilka sammanbinds med gång- och cykelvägar. I västlig riktning matas trafiken via
Annelundsvägen från Bruksgatan, längst i söder matas trafiken i öst-västlig riktning via
Skördegatan. Från öst sker matningen via Betgatan och från norr via Ekegatan. I flerbostadsområdet
i norr, där trafiken matas från Ekegatan, är andelen parkeringsytor stor.
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Trafikstruktur inom planområdet

Kollektivtrafik
Regionbuss Simrishamn-Skillinge, linje 577, går förbi Bruksgatan. Hållplats finns vid
Annelundsvägen. Snurringen, linje 591, går på Ehrnbergsvägen med hållplats på Ekegatan.

Gång- och cykelväg
Ett stort nät av gång och cykelvägar finns i Simrislundsområdet. Cykelvägsnätet i söder leder till
Skillinge och sammanbinder samhället med Simrishamns centrum. Grönområdena inom
Simrislundsområdet är till stor del helt skilda från biltrafik och gång- och cykelvägarna används
frekvent för att ta sig igenom området.
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Cykelbana i västra delen av planområdet.

Angöring till den tillfälliga förskolebyggnaden sker i sydväst, vilket innebär att en befintlig
cykelbana korsas. Tillfartsvägen till förskolan – via Klövergatan - är för smal för bilar att mötas på .

Gång- och cykelvägar inom planområdet. Den röda pilen visar infarten
till den tillfälliga förskolan.
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Tillgänglighet
Inom planområdet finns höjdskillnader som främst yttrar sig i områdets södra och östra del. Längs
med den gröna inramningen i söder går en sänka. Tillgängligheten bedöms i öster och nordost som
mindre bra; för att ta sig till fotbollsplanen måste man ta sig upp för en liten höjdskillnad. I väst/
nordväst är det plan mark.
Området som består av fotbollsplan, tennisplan och övrigt grönområde är i sin helhet eftersatt och
gropigt. Tillgängligheten bedöms som mindre bra. Där förskolan är belägen är det plan mark och
tillgängligheten till och från förskolan bedöms som god.
Simrislundsområdet består av många gång- och cykelvägar. Tillgängligheten till och från olika
knutpunkter i området bedöms i det avseendet som god.

Arkeologi och kulturmiljö
Inga kända fornlämningar har påträffats inom planområdet.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning och värme
Simrislundsområdet är försörjt med fjärrvärme från Österlens Kraft AB, som också svarar för
elförsörjningen i området.

Vatten och avlopp
Området är anslutet till befintligt VA-nät. Ledningsdragningen följer huvudsakligen vägdragningen
i Simrislundsområdet.

Båtnadsområde
Inom planområdet finns ett dikningsföretag.. Båtnadsområdet ligger inom kommunens
verksamhetsområde vilket innebär att Simrishamns kommun har tagit över ansvaret för
dagvattenavledningen.

18

Detaljplan för del av Simris 206:1 och Simrishamn 3:41

PLANBESKRIVNING

Dikningsföretag inom planområde.

Geoteknik
Översvämning och topografi
Planområdet ligger ca 34 meter över havet och bedöms inte utgöra riskområde för översvämning
från havet. Avrinningen i området sker i östlig riktning ut mot havet. Inom området finns utdikad
mark, vilket kan innebära översvämningsrisk vid förhöjda regnmängder.

Jordarter
Enligt jordartskarta utifrån den geologiska karteringen från SGU utgörs jordarterna inom
Simrislundsområdet av moig morän, moränfinlera och morängrovlera.

Skyddsavstånd
Söder om Simrislundsområdet finns tre vindkraftverk och Simrishamns reningsverk. Vindmöllorna
är placerade utifrån ett skyddsavstånd på 300 meter ifrån Simrislundsområdets bebyggelsegräns.
Kommunens reningsverk ligger ca 700 meter söder om Simrislundsområdet. Skyddsavstånd till
verkets nuvarande kapacitet är 500 meter, men om verket skulle expandera kan skyddsavståndet till
ny bebyggelse utökas till 1000 meter.

Markföroreningar
Inga kända markföroreningar har registrerats inom planområdet.

Radon
19
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Planområdet ligger mellan 25-49 Bq/kg vilket innebär att området ligger normalt riskområde för
radon.

Service
Handel och service
Det finns ingen dagligvaruhandel inom Simrislundsområdet. Planområdet ligger ca 1 km från
Simrishamns centrala delar, där serviceutbud finns.
Söder om Ehrnbergsvägen, med infart från Ekegatan, ligger Jysk.

Skola
En kommunal förskola ligger inom planområdet. Förskolan har tillfälligt bygglov.
Nordöst om planområdet finns Simrislundsskolan, en F-3 skola med fritidshem och ca 230 elever
samt Annelundsstugans förskola.
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PLANFÖRSLAG
Områdets gestaltning och disposition
Syftet med aktuellt planförslag är att skapa möjlighet till förtätning i centrala Simrishamn.
Planförslaget möjliggör utbyggnad av bostadsområdet, en permanent kvalitativ förskola och skapar
samtidigt en tryggare plats med större innehållsmässig mångfald. En yta i sydöstra delen av
området planläggs som naturmark med öppen dagvattenhantering, vilken kan tillåtas få olika
innehållsmässiga egenskaper. Simrislunds småhuskaraktär tas tillvara. Hänsyn tas till de kvaliteter
som finns på platsen idag.

Exempel på utformning. Lyckos radhus, arkitekt Wingårdh Arkitektkontor.
Radhus med fasader av träribbor och skyddade uteplatser. De privata trädgårdarna ansluter till gemensamma grönytor och
villaområdet runtomkring.

Planförslaget
Genom att placera radhus längs knäckta gator, i formen av ett kugghjul, skapas ett väl definierat
invändigt stadsrum. Här är det lätt att orientera sig och de slutna gaturummen tillsammans med de
gemensamma ytorna bildar en miljö med stark hemkänsla. Mot områdets ytterkanter får bostäderna
en flikig karaktär, med gröna kilar som öppnar upp mot omgivande grönska.

21

Detaljplan för del av Simris 206:1 och Simrishamn 3:41

PLANBESKRIVNING

Väldefinierade entréer och tydliga stråk genom området inbjuder till naturliga rörelsemönster.
Genom att etablera tydliga stadsrumshierarkier och gränser mellan offentlig/samfällig/privat
markyta blir området öppet och trivsamt för alla, både för boende och förbipasserande.
För att ansluta till omkringliggande bebyggelse och grönområden föreslås bebyggelse i två
våningar. Strukturen ges en utpräglad karaktär av grönska, med privata trädgårdar, förgårdsmark
och södervända uteplatser. Fasaderna utformas i trä, ett taktilt och inbjudande naturmaterial.

Illustrationsbild över aktuellt planförslag. Framtaget av Wingårdh Arkitektkontor AB.
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Väl definierade entréer in och genom området.

Bostäderna samlas kring en tydlig mittpunkt.

Alla uteplatser orienteras för bästa sollägen.

Väl placerade byggnadskroppar bryter siktaxlar.

Olika teman i grönfickorna.

Stora träd placeras mot sydvästvindar för ett bra mikroklimat.
Öppen dagvattenhantering i lågdelar.
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Område för bostäder
I planförslaget föreslås ett område för bostäder som utgör en yta på ca 10 600 m2.

Utnyttjandegrad och placering
Planbestämmelserna har utformats för att ge flexibilitet gällande olika typer av bostäder och deras
placering inom området, men med en begränsning av byggnadernas höjder så att de anpassas till
omgivningen.
Planbestämmelserna möjliggör för villor, radhus eller flerbostadshus med lägenheter.
Utnyttjandegraden anger att högst 40% av fastigheten får bebyggas vid uppförande av tätare
bebyggelse i form av flerbostadshus/parhus/radhus/kedjehus. Blir området aktuellt för friliggande
hus får totala byggnadsarean utgöra högst 150 m² och största fastighetsstorlek får vara 600 m2.
Syftet med bestämmelserna är att hushålla med marken och främja förhållandevis tät bebyggelse.
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns. Framför infart till garage eller
carport ska det finnas ett minst 6,0 meter fritt utrymme för uppställning av fordon.
I planförslaget visas en översiktlig illustrationsplan över hur bostadsområdet skulle kunna utformas
med 45 radhus och 22 lägenheter i tvåvåningars flerbostadshus. Det är endast ett exempel på vad
byggrätten medger och hur området skulle kunna disponeras.

Utformning och utseende
För att byggnadernas höjder inte ska bli för dominanta i förhållande till omgivningen anges en
byggnadshöjd som tillåter två till tre våningar. I planbestämmelserna görs också en skillnad mellan
enbostadshus och flerbostadshus, där de sistnämnda får vara något högre.
Om radhus/parhus/kedjehus/friliggande hus uppförs får de ha en byggnadshöjd på 7,0 m, vilket
möjliggör för två våningsplan. Uppförs flerbostadshus får de ha en byggnadshöjd på 12 m, vilket
innebär byggnader i 3 våningar. Komplementbyggnader får ha en högsta byggnadshöjd på 3 m.
Höjderna är satta för att möjliggöra för bjälklag i massivträ.
Bebyggelsen ska i huvudsak uppföras i trä, inslag av puts och tegel tillåts.
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Exempel på utformning. Lyckos radhus, arkitekt Wingårdh Arkitektkontor.
Bostadshusens fasader bildar tydliga gaturum med plats för entrézoner och ytor för gemenskap.

Område för förskola
I planområdets nordöstra hörn föreslås en yta på 4 200 m2 för förskoleändamål. Inom ytan får en ny
förskola plats med 5 avdelningar och 75 barn, tillfredställande lekyta utomhus och en egen
parkering i direkt anslutning för personal samt hämtning och lämning.
I planförslaget illustreras en förskolebyggnad i två våningar. I exemplet räknas 75 barn fördelat på
fem avdelningar i två våningar. En inomhusyta på 10 m2/barn ger ett behov av 150 m2/avdelning.
Fem avdelningar kräver en yta på 750 m2. Utöver avdelningarna behövs personalutrymmen och
gemensamma funktioner som till exempel kök. Förslaget är endast ett exempel på hur området
skulle kunna disponeras och det kan komma att utformas på annat sätt.
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Utnyttjandegrad och placering
För att ha en flexibilitet vid detaljutformningen av förskolan och utemiljöerna så anger detaljplanen
att största byggnadsarea inom skoltomten får vara 600 m2. Byggnaden måste placeras minst 4,0 m
från fastighetsgräns.

Friyta för lek
Friytan utomhus för lek bör vara 40 m2/barn. Förskoletomten omfattar ca 4200 m2. Görs en
beräkning utifrån att den totala byggnadsarean om 600 m2 i två våningar utnyttjas, samt att det
maximala antalet parkeringsplatser då anordnas i enlighet med gällande p-norm och att varje p-plats
beräknas ta 25 m2 i anspråk (med tillfartsvägar, lastzoner mm) så blir den kvarvarande ytan 2850
m2. 2850 m2 delat på 75 förskolebarn ger friytan 38 m2/elev.
För 75 förskolebarn är behovet av inomhusyta mindre än vad den fulla exploateringen tillåter.
Planbestämmelserna ger utrymme för att till exempel anordna takterrasser i anslutning till
avdelningar belägna på andra våningen.
Den inhängande ytan för förskola ligger i anslutning till allmän platsmark, med gröna stråk för
naturlek och öppen dagvattenhantering som planeras på planområdet. Lek- och grönytor ska kunna
samutnyttjas, både av förskolan och av de boende i området. Det ska även vara lätt att ta sig vidare
till övriga grönområden i Simrislund.

Utformning och utseende
För att anpassa den nya bebyggelsen till omgivningen anger planbestämmelserna att förskolans
fasad i huvudsak ska uppföras i trä, men inslag av puts och tegel tillåts.
Högsta tillåtna byggnadshöjd anges till 9,0 m, vilket möjliggör en byggnad i två våningar.
Byggnadshöjden är anpassad för att möjliggöra bjälklag i massivträ.

Bostadsområdet ska utformas med grönska och social samvaro i fokus. Egen odling kan uppmuntras till
exempel genom ett gemensamt växthus eller kolonilotter. Armerat gräs signalerar att ytan är på gåendes
villkor, och är samtidigt vattenpermeabelt.
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Mark och vegetation
Grönstruktur och allmänna platser
Gaturummet mellan de nya bostadshusen ska vara en grön miljö med en utformning som
understryker att detta är en säker miljö på de boendes, gåendes och lekande barnens villkor.
Exempelvis kan körbanan vara asfalterad medan parkeringsytor kan bestå av armerat gräs och
gångbanor av fingrus.
I mitten av planområdet, där gatorna möts, föreslås i planförslaget ett växthus för odling och
gemensamma fester. Detta blir en mittpunkt i området och en mötesplats för de boende.
Delar av de gemensamma ytorna får karaktär av ängsmark och naturmark. Träd som kan växa sig
stora planteras strategiskt för att bryta förhärskande vindar från sydväst och skapa ett behagligt
mikroklimat. Befintlig vegetation på platsen sparas i mesta möjliga utsträckning och kompletteras
med buskar och träd.

Inspirationsbild naturlekplats. De grönytor som finns ska vara kvalitativa och pedagogiska.

Inspirationsbild öppen dagvattenhantering som integreras i landskapsplaneringen och bidrar till platsens
kvaliteter som rekreationsområde.
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Mellan de nya bostadshusen bildas gröna flikar. De gröna flikarna kan fungera som intima allmänna
platser och ges olika teman och karaktärer, till exempel odlingsmöjligheter och fruktträd, utegym
eller lekplats för de minsta.

Grönskande dagvattenstråk
Grönytan i sydöstra delen av planområdet planläggs som naturmark. Området föreslås utökas med
ett öppet dagvattenstråk och tillhörande vattenindikerande plantering, så som olika sorters iris, gräs
och vass. Mindre spångar föreslås binda samman befintliga gångvägar över dagvattenstråket.
Det utvecklade grönstråket syftar till att öka de pedagogiska inslagen i närmiljön och skapa en oas
för de boende att vilja vistas vid. Samtidigt kommer en yta för dagvattenförsörjning minska
översvämningsrisken i området vid höga regnmängder.

Trafik och parkering
Biltrafik
Simrislund har en tydlig trafikseparerad planering, med bilvägar skilda från gång- och cykelvägar.
Planområdet ansluts till befintlig struktur, med bibehållen karaktär och kvalitet.
För att komma in till planområdet med bil öppnas befintliga säckgator upp och kopplas ihop med
bostadsområdet och förskolan. Boende tillåts åka in från två riktningar, i nordöst och sydväst, för
att sprida trafiken så jämnt som möjligt i omkringliggande kvarter. Genomfartstrafik tillåts inte och
området skyltas som återvändsgränd. Gatorna är gångfartsvägar. Infarterna planläggs som
lokalgata.

Planområdet kopplas ihop med gatunätet i Simrislund.
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In- och utfart till förskolan anordnas i norr, i anslutning till de nya kopplingarna mot
Annelundsvägen och Ekegatan. På så sätt möjliggörs hämtning och lämning utan att man behöver
köra in i det bostadsområdet.

Parkering
För bostadsområdet anordnas parkering inom kvartersmarken utifrån p-normen
1,1 p-platser/lägenhet i flerbostadshus och 2,0 p-platser/radhus.
I planförslaget finns uppsamlande parkeringsplatser för boende i det nya kvarteret vid infarterna till
planområdet. Tydliga angöringsstationer minskar biltrafiken inne på området och skapar bättre
social samvaro, då de boende rör sig till fots. Det finns också parkeringsfickor längs med
gångfartsgatorna där endast boende tillåts parkera. Olika principer för markparkering gör det lättare
att hantera ett ändrat parkeringsbehov.
Samlade parkeringsytor ska inramas med grönstruktur som till exempel låga häckar och träd.
Utformningen är viktig för att säkerställa att boendemiljön präglas av yta för lek, umgänge och
social samvaro.
För förskolans räkning ska parkering anordnas inom förskoletomten, utifrån p-normen 25 p-platser
per 1000 m2 våningsyta.

Biltrafik i planförslaget.

Gång- och cykeltrafik i planförslaget.

Gång- och cykeltrafik
Simrislund är trafikseparerat och runt om planområdet finns idag ett väl utbyggt nät av gång- och
cykelbanor. Nya sträckningar genom det nya bostadsområdet kopplas ihop med kringliggande
gång- och cykelbanor.
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För att bevara kvaliteterna och barnperspektivet med den separerade trafiklösningen är det
prioriterat att kunna röra sig på ett säkert sätt diagonalt över området, mellan Simrislunds
grönområden.

Den separerade gång och cykeltrafiken i Simrislund ska fortsätta koppla
samman områdets grönområden.

Kollektivtrafik
Inom 500 meter norr respektive väster om planområdet finns busshållplatser.

Teknisk försörjning
Fordon
Lokalgatorna anläggs så att de är tillräckligt breda för sopbilar och brandbilar.

Avfall
Avfallshantering löses inom respektive tomt. ÖKRAB har hand om sophämtning i Simrishamns
kommun. Utrymme för hämtning säkerställs i plan.

El och värme
Tillkommande bebyggelse ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet och elnätet.

Vatten och avlopp
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Kommunens VA-enhet förespråkar att förskolan får en förbindelsepunkt, att varje radhus får
förbindelsepunkter samt en förbindelsepunkt per flerbostadshus, för att säkerställa kvalitet vid
ledningsförläggning samt för att få ekonomisk bärighet i utbyggnaden.

Dagvattenhantering
Genom bevarande av grönytor och ett öppet dagvattenstråk kan dagvattnet inom planområdet
hanteras genom infiltration. Ledningsdragning för att möjliggöra avledning av dagvatten vid höga
vattennivåer i området bör göras för att undvika olägenheter. Yta för lokal dagvattenhantering inom
de allmänna grönområdena föreslås avsättas.
Dagvattenytor uppskattade utifrån situationsplan (från kommunens VA-enhet)
Total yta ca 30 000 kvm
Gator (körbana, p-platser, gångbana, vändzoner, torg) ca 5200kvm= 0,52 ha avr koeff:
0,8
Parkeringar (grus/gräsarmering) ca 1600kvm=0,16 ha, avr koeff: 0,4
Radhustomter ca 7600kvm=0,76 ha, avr koeff: 0,5
Tak (flerbostadshus, förskola) ca 1050 kvm: 0,11 ha, avr koeff: 0,9
Gräs/natur resterande ytor: 30 000 kvm-5200-1600-7600-1050= 14 550 kvm= 1,45 ha,
avr koeff: 0,1
Ett alternativ är att ett dagvattenmagasin placeras sydöst om planområdet, inom befintlig grönyta.
Magasinberäkning: Ett 10 års regn inkl klimatfaktor 1,3 och tömningsflöde 1,5l/s ha ger 700kbm
fördröjningsvolym beräknat på ytor enligt ovan.

Båtnadsområde
I delar av planområdet löper ett dikningsföretag. Båtnadsområdet ligger inom kommunens
verksamhetsområde. Inom Simrislund finns ett utbyggt dagvattensystem för hela området och
kommunens VA-enhet nyttjar inte dikningsföretaget.

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 miljöbedömas 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:
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Planförslaget innebär att kommunens bebyggelsestrategi följs vilket syftar till att stärka Simrishamn
som huvudort och förtäta basorterna istället för att sprida bebyggelse på landsbygden. Följs
bebyggelsestrategin bedöms betydande negativ miljöpåverkan motverkas.
Förtätning inom staden och basorterna är en nödvändighet för att kunna skapa ett hållbart samhälle
med god service, skola och omsorg och goda kollektivtrafikförbindelser. För att förtäta
Simrishamn behöver befintliga grönytor tas i anspråk. Genom att förtydliga stråk, utveckla
fickparker och tätortsnära rekreationsstråk kompenseras detta.
För att minska negativ påverkan på grundvattenkvalitén ska riktlinjer för dagvattenhantering följas;
omhändertagande av dagvatten i första hand ska lösas på fastigheten och i andra hand kopplas på
det kommunala va-nätet. Ny dagvattenavledning ska inte belasta dikningsföretag eller vattendrag. I
planförslaget föreslås en öppen dagvattenhantering med ett grönskande dagvattenstråk.
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 § plan- och bygglagen
(2010:900).ERHNBERGSVÄGEN

Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap 10 § plan- och bygglagen ska gällande miljökvalitetsnormer i 5 kap miljöbalken följas
i planläggningen. Planförslaget bedöms inte innebära ändrade förutsättningar i förhållande till
dagsläget och nivåerna för befintlig bebyggelse bedöms inte förändras.

Mark, luft och vatten
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. RYTTAREGATAN
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).
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Mätningar av luftföroreningar görs av Skånes luftvårdsförbund och inga värden överskrids i
Simrishamns kommun. Ökade trafikmängder bidrar i viss mån till ökade utsläpp av luftföroreningar
framförallt kolmonoxid, kväveoxider, kolväten, partiklar och ozon som släpps ut från bilar.
Ökningen bedöms dock bli så marginell att det inte innebär något överskridande av
miljökvalitetsnormerna för luft.
Planförslaget bedöms inte medföra att nivåerna inom planområdet förändras.

Vatten
Närmaste vattenrecipient är Östersjön som ligger ca 700 meter från det nya bostadsområdets
mittpunkt.
Grundvattnet bedöms inte uppnå god kemisk status 2021. Den kvantitativa statusen bedöms dock
som god 2021.
Kustvattnet söder om hamninloppet utgör i dagsläget måttlig ekologisk status samt
otillfredsställande ekologisk status norr om hamninloppet. Kustvattnet uppnår ej god kemisk status.
Kustvattnet löper risk att god ekologisk och kemisk status inte uppnås till 2021 enligt
Vattenmyndigheten. Risk för försämrad vattenkvalité, inom Simrishamns tätort, bedöms som
relativt stor då föreslagen bebyggelseutveckling kan komma att påverka grundvattenkvalitén genom
att verksamma uttagsbrunnar finns inom planområdet.

Hälsa och säkerhet
Buller
Riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för
planeringen. På skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå
dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En
målsättning är att resterande ytor ska ha högst 55 dBA.
Planförslaget innebär att nya bostäder tillkommer som kommer att generera trafik, vilket kan
innebära ökade bullernivåer.

Riksintressen
Planområdet omfattas inte av riksintresse.
Kulturmiljöstråket sträcker sig längs med de gamla infartsvägarna i kommunen och längs med
kustzonen. Kulturmiljöstråket påverkas inte negativt av utbyggnadsförslaget.

Sociala konsekvenser
Befolkning och service
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Planområdet är lämpligt för förtätning med fler bostäder då det ligger inom Simrishamns tätort med
närhet till service och kommunikationer. Infrastrukturen är god och kollektivtrafikförbindelse finns.
Marken inom planområdet är idag bebyggd med en tillfällig förskolebyggnad. Det finns inga
befintliga bostäder inom området.
Den i planförslaget föreslagna bebyggelsen innebär att Simrishamns tätort förtätas med 68 nya
hushåll. Förslaget ger fler boendealternativ i Simrishamns tätort, med närhet till service och
kommunikationer, vilket innebär att boende utan bil möjliggörs. Orienteringsmöjligheten i området
kan förbättras med ny bebyggelse och skötselåtgärder av vegetationen.

Barnkonsekvensanalys
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn tagits till barns intressen, behov och situation i enlighet
med barnkonventionen. Detaljplanen möjliggör för förskolan att vara kvar inom planområdet och få
permanent bygglov. Förskolan har i förslaget dessutom fått större byggrätt och möjlighet att utöka
sin verksamhet. Vikt har lagts vid att göra gång- och cykelbanor fria från biltrafik inom området.
Befintlig vegetation bevaras och området ska upplevas som grönt, där barn kan leka – inte bara vid
ordnade lekplatser utan även ha möjlighet att bygga kojor, klättra i träd osv. Det nya
bostadsområdet ska upplevas som lugnt, grönt och barnvänligt. Även det tilltänka området för
öppen dagvattenhantering bidrar till lek, och kunskap om ekosystem.

Naturvärden, rekreation, tillgänglighet och trygghet
Planförslaget utformas så att sammanhängande grönstråk och promenadstråk med vegetation kan
bevaras i stor uträckning. Föreslagen förtätning kommer att ta ett idrottsområde samt yta vid
grönområde i anspråk. I anslutning till det nya bostadsområdet kommer ett grönområde för lek och
rekreation att finnas kvar.
Föreslagen förtätning vid idrottsplatsen innebär att ett allmänt trädstråk kan behöva tas i anspråk för
att skapa ett bättre ljusinsläpp, så många träd som möjligt ska dock bevaras och utgöra ett inslag i
den totala gröna miljön i området. Med förslaget minskar idrottsplatsens totala yta, men en mindre
yta för lek och rekreation kommer att finnas kvar. Förlusten av fotbollsplanens yta ska även
kompenseras genom att rensa upp och aktivera grönområdet norr om planområdet inom Simris
206:1. Idag finns där en asfalterad yta som inte används, igenvuxna stigar, mycket grönska och en
grillplats. En upprustning av detta område kan gynna hela Simrislundsområdet, och skapa
ytterligare rekreationsområde samt mötesplatser.
Idag upplevs den stora idrottsplanen som eftersatt, med gropar och ojämn mark. I sydvästra delen
av planområdet planeras en yta för öppen dagvattenhantering, naturlek och rekreation. Det blir en
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tydlig mötesplats för områdets invånare att samlas vid. Lekytan runt förskolan kan kopplas ihop
med rekreationsytan och på så sätt öka användningen över dygnet och veckans alla dagar.
I det nya bostadsområdet kommer det att finnas ett mindre grönområde i mitten samt gröna fickor
mellan de nya husen. Grönfickorna blir intima platser som ger förutsättningar för olika aktiviteter
som lek, odling eller utegym, i ett skyddat mikroklimat.
Genom att lägga fokus på ett mindre rekreationsområde och kvalitativa grönytor kan utemiljön
rustas upp och tas om hand, vilket inte bara är centralt ur en tillgänglighetsaspekt utan även skapar
en trygghet för områdets invånare. Med välskötta områden kommer ofta även trygghet.
Sammanfattningsvis kommer allmän platsmark minska i och med planförslaget men de allmänna
ytorna kommer att höja sin kvalité.

Landskapsbilden
Förutsatt att kompletterande bebyggelse tillkommer i enlighet med stadens bebyggelseskala bedöms
inte landskapsbilden påverkas negativt. Planförslaget innebär en förtätning i anslutning till samlad
bebyggelse och bedöms inte ändra stadens siluett.

Hushållning av mark
För att ge Simrishamns tätort möjlighet att växa med förutsättning utifrån befintlig infrastruktur
inom orten föreslås bebyggelseutvecklingen prioriteras i tätortsnära lägen framför jordbruksmark.
Att samla och förtäta bebyggelse inom kommunens större orter, och framförallt inom Simrishamns
tätort där god service och kommunikationer finns, går i linje med kommunens bebyggelsestrategi.
Planförslaget innebär på så vis att viktig jordbruksmark utanför tätorten sparas.

Trafik och kommunikationer
Planområdet är lämpligt att utveckla ur kommunikationsaspekt. Infrastruktur är välutbyggd och
närhet till allmänna kommunikationer finns, vilket är en förutsättning för bostadsutbyggnad.
En utbyggnad ger enligt planförslaget 68 nya hushåll inom det bostadsområdet. Utbyggnadsområdet
kommer att generera mer trafik inom området. Vid trafikplanering räknar man normalt med att
varje hushåll alstrar 5,6 fordonrörelser per dygn vilket för området medför ca 380
fordonrörelser/dygn, som kommer att belasta området. Den ökade trafiken hanteras genom att den
fördelas i olika riktningar ut ur Simrislundsområdet.
Enligt utbyggnadsförslaget kommer det tillkomma ca 3200 m2 yta för lokalgata, ca 1750 m2 för
gång- och cykelvägar. Gång- och cykelvägar byggs ut i det nya bostadsområdet och sammanlänkar
området med omgivande grönområden och cykelvägnät.
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Förhållandet mellan olika miljöaspekter
Vid avvägning mellan exploatering av jordbruksmark och möjligheten att utveckla centralorten
Simrishamn ska komplettering och utveckling av orten prioriteras för att säkerställa underlaget för
dess framtida service och samhällsfunktion. Planförslaget följer bebyggelsestrategin vilket innebär
att spridd bebyggelse på landsbygden undviks vilket gynnar bl. a. riksintresse för kustzonen och
jordbrukslandskapet.
En utbyggnad av ett öppet dagvattensystem bidra till en höjning av områdets miljö genom att det
skapar ekosystemtjänster som nyttjar både människor och djur. Ett öppet dagvattensystem tar
omhand om dagvatten samtidigt som det skapar en ny boendemiljö för djur och insekter, som i sin
tur också bidrar till en rekreativ miljö för människan.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Organisatoriska frågor
Tidplan
Bedömningen är att ett antagandebeslut kan komma att fattas under hösten 2019.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.

Markägarförhållande
Simrishamns kommun äger marken inom Simris 206:1 och Simrishamn 3:41.

Ansvarsfördelning
Fastighetsägare ansvarar för iordningsställande av kvartersmark.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark NATUR och LOKALGATA.
Enskilt huvudmannaskap gäller för GÅNGFARTSOMRÅDE.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Ny fastighetsbildning sker vid en förrättning hos Lantmäteriet där fastighetsägare står för initiering
av och kostnad för fastighetsbildning.

Samfällighet/gemensamhetsanläggning
Gångfartsområdet har enskilt huvudmannaskap och föreslås bildas som en samfällighetsförening.
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Båtnadsområdet, som är registrerat som en samfällighet, ägs och drivs av kommunen.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Ett plankostnadsavtal finns upprättat mellan Simrishamns kommun och Lyckos AB.

Tekniska frågor
Vatten- och avlopp
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för dricksvatten-, dagvatten- och
spillvattenledningar. Kommunens VA-enhet förespråkar en förbindelsepunkt för förskolan, att varje
radhus får förbindelsepunkter samt en förbindelsepunkt per flerbostadshus, för att säkerställa kvalitet vid
ledningsförläggning samt för att få ekonomisk bärighet i utbyggnaden. VA-enheten ha gjort en
kostnadsberäkning utifrån planförslaget.
Det finns ett dikningsföretag i planområdet. Båtnadsområdet, som är registrerat som en
samfällighet, ägs och drivs av kommunen.

Ledningar
I anslutning till planområdet finns ledningar för bredband, data och el. En eventuell flytt av
befintliga ledningar bekostas av exploatör/byggherre.

Radon
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. Byggnader ska utföras radonskyddade.

Arkeologi
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och
länsstyrelsen underrättas enligt 2 kap 10 § 2st KML.

Medverkande tjänstepersoner
Planhandlingar har tagits fram av Maria Lyth, arkitekt SAR/MSA på Wingårdh Arkitektkontor AB,
och reviderats tillsammans med Katarina Wahlman Stridsman, planarkitekt på Simrishamns
kommun.
Från kommunens sida har följande medverkat: Grace Wetterlund, planarkitekt, Mikael Ferngård,
lantmäteriingenjör, Anna Eliasson, plan- och exploateringschef, Camilla Nilsson, VA-strateg,
Anders Andersson, projektingenjör, Pia Peterson, parkingenjör, Malin Alm, exploateringsingenjör,
Stefan Lundgren, fastighetsingenjör, Lars Winclair, förskolechef, Ulf Widemark, fastighetschef.
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