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INLEDNING  

Handlingar 

Till detaljplanen finns följande handlingar: 

• Plankarta med planbestämmelser 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Miljöundersökning 

• Barnchecklista (i slutet av denna handling) 

• Exploateringskalkyl 

• Kungörelse 

Bakgrund 

Fastighetsägarna för Annelund 2 kom in med en ansökan om planbesked, den 14 

april 2020. Planbesked beviljades av samhällsbyggnadsnämnden den 27 maj 2020, 

§103, för ändring av detaljplan i syfte att utöka tomtmark genom att ändra allmän 

platsmark till kvartersmark. Fastighetsägarna önskar större yta för att bättre nyttja 

den norra delen av sin fastighet. Fastighetsägarna har en önskan om att anlägga 

trädgård framför den norra huslängan.  

 

Området är sedan tidigare detaljplanelagt. För Annelund 2 gäller detaljplanen 

Förslag till stadsplan för Annelundsområdet som vann laga kraft den 31 mars 

1976. Nuvarande planbestämmelse anger som ändamål B, bostäder vilket 

överensstämmer med planens syfte samt park eller plantering, vilket bedöms 

innebär en mindre påverkan på den allmänna platsmarken (grönyta) som berörs. 

Ändringen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

På fastigheten finns det idag ett bostadshus och två komplementbyggnader. 

 

Hela området ingår i Simrishamns kommuns översiktsplan som ett detaljplanerat 

bostadsområde med förtätningsmöjligheter samt en mindre del grönområde 

avseende idrott och park. Ändring av detaljplan innebär en mindre påverkan på den 

allmänna platsmarken. Ändring av detaljplan anses således ändock förenlig med 

översiktsplanen då det endast är en liten del av det grönområde som finns i 

angränsning till detaljplanen som ändras. Fastighetsägarna för Annelund 2 avser 

även att använda det nya området för att anlägga trädgård. Vidare anses ändring av 

detaljplan överensstämma med syfte och intentioner i angränsande detaljplaner. 

En ändring av detaljplan för föreslagna åtgärder prövas genom ett begränsat 

standardförfarande, vilket innebär samrådshandlingar som kan antas direkt om 

samtliga i samrådskretsen godkänner förslaget. Även Länsstyrelsen ska acceptera 

förslaget. Om inte samtliga sakägare och länsstyrelsen godkänner förslaget måste 

en ändring av detaljplan prövas genom standardförfarande, dvs. fler 

kommunikationssteg.  
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Planhandlingar och utredningar upprättas av plan- och exploateringsenheten. Plan-

kostnadsavtal undertecknades 2020-10-02. 
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Syfte 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att reglera allmän platsmark till 

kvartersmark. Detta då fastighetsägarna önskar större yta för att bättre nyttja den 

norra delen av sin fastighet. Fastighetsägarna har en önskan om att anlägga 

trädgård framför den norra huslängan. 

Plandata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heldragen linje illustrerar nuvarande fastighetsgräns, streckad linje illustrerar planförslagets 

ändring. 

 

Planområdet omfattar ca 2850 kvm.  

Annelund 2 är privatägt och Simrishamns kommun äger den allmänna plats-

marken. 

Miljöpåverkan 

Detaljplanens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan 

som avses i 6 kap Miljöbalken.  
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun, antogs den 30 november 2015 

§216 och vann laga kraft den 15 mars 2017. Hela området ingår i Simrishamns 

kommuns översiktsplan. I översiktsplanen är området markerat som ett 

detaljplanerat bostadsområde med förtätningsmöjligheter samt natur eller idrott. 

Ändring av detaljplan som föreslås innebär en mindre påverkan på den allmänna 

platsmarken (grönyta). Ändring av detaljplan anses ändock förenlig med 

översiktsplanen då det endast är en liten del av det grönområde som finns i 

angränsning till detaljplanen som ändras. Fastighetsägarna för Annelund 2 avser 

även att använda det nya området för att anlägga trädgård. Ändring av detaljplan 

anses överensstämma med syfte och intentioner i angränsande detaljplaner. Vidare 

bedöms ändringen inte medföra en betydande miljöpåverkan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelund 2 
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Detaljplan 

Området är sedan tidigare detaljplanelagt. För fastigheten Annelund 2 gäller en 

detaljplan som vann laga kraft den 31 mars 1976. Nuvarande planbestämmelser 

anger som ändamål BF, bostäder avseende fristående hus samt park eller 

plantering. 

 

 

 

 

 

 

Regionala intressen 

Planområdet berörs av Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram, där området 

är markerat som särskilt värdefull kulturmiljö. I kulturmiljöprogrammet går det att 

läsa att motivet för bevarande av denna kulturmiljö grundar sig i Simrishamns 

genuina skånska småstadskaraktär. Simrishamns bebyggelse präglas av 1800-talet 

men där stadsplanen bibehållit sin medeltida gestaltning. 

Riksintressen  

Planområdet berörs inte av några riksintressen. 
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Förutsättningar 

Planområdet 

Planområdet omfattar fastigheten Annelund 2 och allmän platsmark. Marken för 

Annelund 2 är privatägd, medan den allmänna platsmarken, park eller plantering, 

är kommunägd.   
 

Nuvarande markanvändning  

Inom planområdet finns idag ett bostadshus med tillhörande komplement-

byggnader och i den norra delen ett område med park eller plantering. 

Bebyggelse 

På fastigheten finns det idag ett bostadshus och två komplementbyggnader. 

Bostadshuset byggdes år 1909 och är sedan tidigare avstyckad från Annelund 1. 

Annelund användes tidigare som lantbruksfastigheter. Omgivande bebyggelsemiljö 

består av bostadshus från slutet av 70-talet och Kometens förskola norr om 

Annelund 2 från 2017. I gällande detaljplan för Annelund 2 är antal våningar en. 

 

 

 

 

 

Bilder som visar Annelund 2. 
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Arkeologi 

Inga kända arkeologiska fynd har gjorts inom planområdet. Skulle fornlämningar 

påträffas skyddas de enligt 2 kap 10§ KML, markarbeten ska omedelbart avbrytas 

och berörda myndigheter underrättas. 

Service 

Norr om Annelund 2 är Kometens förskola belägen. Ytterligare skolor med 

utbildning upp till och med högskole- och yrkeshögskolenivå finns inom Simris-

hamns tätort. Annan service i from av exempelvis butiker finns också inom 

Simrishamns tätort. 

Gator och trafik 

Inom planområdet finns det idag inga gator. In- och utfart till Annelund 2 är från 

Timotejgatan, vilken endast trafikeras av personbilstrafik. 

Kollektivtrafik 

Tågstation finns ca 2 km nordöst om planområdet. Närmsta busshållplats finns på 

Slåttergatan ca 200 meter från planområdet. Det är stadsbuss 591 som trafikerar 

sträckan, med Simrishamns station som utgångspunkt. 

Gång-och cykelvägar 

Gång- och cykelvägnätet inom angränsande områden är väl utbrett, samt att 

gatorna lämpar sig att cykla på. 
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Mark och vegetation 

Angränsande grönområde består till mesta dels av öppna grönytor. Dock finns det 

norr om fastigheten och i Simrislundsområdet i stort fler öppna grönytor samt 

uppvuxna lövträd i både tätare och glesare grupperingar.  

 

Bilder som visar angränsande grönområde. 
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Geotekniska förhållanden 

Inom planområdet består marken enligt jordartskartan på Sveriges Geologiska 

Undersökningar av morängrovlera. Moränlera är en jordart med relativt låg 

genomsläpplighet. 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrologiska förhållanden  

Planområdet ligger cirka + 32 meter över havet och bedöms inte utgöra något 

riskområde för översvämning.  

Teknisk försörjning 

Fastigheten Annelund 2 ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och 

avlopp. 
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El och energi  

Planområdet ingår i Österlens krafts fjärrvärmenät och är anslutet till Eons el-

ledningar. 
 

Avfallshantering 

ÖKRAB hanterar hämtning av avfall. 

Risker och störningar 

Markföroreningar 

Det finns inga kända markföroreningar och det finns ingen misstanke om mark-

föroreningar som bedöms påverka detaljplanens utförande.  

 

Buller 

Planändringen bedöms innebär en mindre påverkan på allmän platsmark men avser 

ingen förändring gällande bostäder. Bullersituationen är således oförändrad för 

området. 
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Planförslag 

 

Områdets övergripande gestaltning och disposition 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att reglera allmän platsmark till 

kvartersmark. Fastighetsägarna önskar större yta för att bättre nyttja den norra 

delen av sin fastighet, genom att anlägga trädgård framför dem norra huslängan. 

Föreslagen markanvändning  

Bebyggelse 

Inom området tillåts följande användningsområden: 

• B - Bostad 

Begränsningar av markens bebyggande 

Byggnad får inte uppföras på prickmark. 

• n1 – Endast 50% av fastighetsarean får hårdgöras 

 

Placering, utformning, utseende och utförande 

• f1 – Endast friliggande byggnad 

• 4,0 Högsta byggnadshöjd i meter för byggnad 

• Takvinkeln får vara mellan 35–50 grader 
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Gator/trafik 

Parkering 

Parkering sker inom fastigheten. 

Teknisk försörjning 

Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp 

Ingen förändring. 

Dagvattenhantering 

Ingen skillnad från befintlig dagvattenlösning. 

Avfallshantering 

ÖRAB är renhållare inom Simrishamns kommun. 
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Konsekvenser 

Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen 

Bestämmelserna i Plan– och bygglagen och Miljöbalken om miljöbedömning 

syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas.  

En miljöundersökning ska enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap 6 § upprättas för 

att undersöka om planen antas medföra betydande påverkan på miljön. Om 

kommunen kommer fram till att planen inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning därmed inte ska göras, ska skälen 

för den bedömningen redovisas i planbeskrivningen, enligt Plan- och bygglagen 

(2010:900) 4 kap 33b §.  
Samhällbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte kan antas medföra 

sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap Miljöbalken och behov av att 

upprätta en strategisk miljöbedömning innehållandes en miljökonsekvens-

beskrivning föreligger inte. Upprättad miljöundersökning finns som bilaga till 

planbeskrivningen. 
 

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. 

Påverkan på luft 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svavel-

dioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).  

 

Den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna gällande 

miljökvalitetsnormerna för luft i Simrishamns kommun.  

Geoteknik 

Planförslaget bedöms inte påverka de geotekniska förhållandena.  

Markradon 

Baserat på genomförda radonmätningar klassificeras planområdet som normalrisk-

mark 10-50 kBq/m3. Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. 

Markföroreningar 

Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet. 
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Hälsa och säkerhet 

Vägtrafikbuller 

Planändringen bedöms innebär en mindre påverkan på allmän platsmark men avser 

ingen förändring gällande bostäder. Bullersituationen är således oförändrad för 

området. 

Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 

Ingen påverkan på naturmiljö. 

Hushållning med naturresurser 

Ingen påverkan på hushållning med naturresurser. 

Kulturmiljö 

Ingen påverkan. 

Sociala konsekvenser 

Befolkning och service 

Ingen påverkan. 

Barnperspektivet 

Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag. Vid utarbetande av 

planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med 

barnkonventionen tagits. Planen bedöms inte ge någon betydande påverkan utifrån 

barnperspektivet. 

 

Tillgänglighet 

Vid utarbetandet av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbar-

het för personer med funktionsvariation beaktats. 

Säkerhet och trygghet 

Planförslaget bedöms inte påverka säkerhet och trygghet negativt. 

Indirekt påverkan, liten del av 

område avsatt för park/plantering 

omvandlas. 
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Genomförandebeskrivning 
 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 

Bedömningen är att ett antagandebeslut kan komma att fattas under början av år 

2021. 
 

Genomförandetid 

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

Markägarförhållande 

Privat markägare och Simrishamns kommun. 
 

Huvudmannaskap 

Planförslaget omfattas ej av allmän platsmark. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 

Ny fastighetsbildning sker efter det att planen vunnit laga kraft. Det är ägare till 

Annelund 2 som initierar och bekostar fastighetsbildning. 
 

Ekonomiska frågor 
Plankostnadsavtal 

Ett plankostnadsavtal finns upprättat mellan Simrishamns kommun och de privata 

markägarna. 

Tekniska frågor 

Elledningar 

Befintliga ledningar är kvar i oförändrat läge och utförande. Om det skulle bli 

aktuellt med flytt av befintliga anläggningar ska exploatören/byggherren stå för de 

kostnader som uppstår. Det gäller även eventuell skada som uppstår i samband 

med exploatering/flytt av ledningar.  
 

Arkeologi 

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska arbetet omedelbart 

avbrytas och länsstyrelsen underrättas enligt 2 kap 10 § 2st KML. 

Medverkande 

Planen har tagits fram av undertecknad. I planarbetet har även Anna Eliasson, 

plan- och exploateringschef, Katarina Wahlman Stridsman, planarkitekt, Mikael 

Ferngård, lantmäteriingenjör medverkat.  

 

 



  

SAMRÅDSHANDLING  

Detaljplan för Annelund 2, Simrishamn, 

Simrishamns kommun 
2020-11-11 

  

 

 

 
16 

 

 

 

Plan- och exploateringsenheten 

 

Clara Ek 

Planarkitekt 

 


