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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 
Detaljplan för Garvaren 13 m.fl. (Skansen II)  
i Simrishamn, Simrishamns kommun,  
Skåne län 
 

DNR 2016/376 

 

Upprättad 2020-04-29 

 

Hur granskningen har bedrivits 
 

Förslag till detaljplan för Garvaren 13 har varit föremål för en andra granskning 

under perioden 11 november – 2 december 2019. Kungörelsen publicerades i Ystad 

Allehanda den 9 november 2019. Detaljplanehandlingarna har under 

granskningstiden funnits tillgänglig på Simrishamns kommuns hemsida, 

Simrishamns bibliotek, Stadshusets foajé samt sänts till berörda sakägare och 

myndigheter.  

 

Detaljplanen handläggs enligt Plan- och bygglagens (2010:900) regler för utökat 

planförfarande.  

 

Totalt har det inkommit 11 yttranden under granskningstiden. (Länsstyrelsen samt 

Miljöförbundet har begärt och beviljats förlängd svarstid till den 6:e december.)  

 
Yttranden som inkom under granskningsperiod 2 delges och besvaras i detta dokument av 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Inkomna yttranden:  

Föreningen Gamla Cimbrishamn, 2019-11-12 

Trafikverket, 2019-11-12 

Sydöstra Skånes Räddningsförbund, 2019-11-18 

Byggnadsnämnden, 2019-11-20 

Lantmäteriet, 2019-11-22 

Va-enheten, Simrishamns kommun, 2019-11-27 
4 st hyresgäster på Narvgatan 1, 2019-11-27 

BoKlok, 2019-11-29 

Region Skåne, 2019-12-02 

Ystad Österlenregionens miljöförbund, 2019-12-03 

Länsstyrelsen Skåne, 2019-12-06 

 

  



Detaljplan för Garvaren 13 (Skansen II)   Granskningsutlåtande 2 

Simrishamns kommun    

 
 
 
 

 
 
 

 

Övergripande sammanfattning av inkomna yttranden 
 

Under andra granskningsskedet har inkomna synpunkter i övergripande drag berört: 

- Avgränsning för e-bestämmelser 

- Hänvisning till NY BEBYGGELSE felaktig 

- Genomförandetid 

- Avgränsning av u-område 

- Illustrerade fastighetsgränser på plankartan 

- Ledningsdragning 

- Grundkartan 

- Skyddsavstånd till verksamheter 

- Markföroreningar 

- Buller 

- Utformnigsbestämmelser för byggnader 

- Parkeringsbehov  

- Redaktionella ändringar 

 

 

Kvarstående synpunkter på granskningshandlingar 2  
Myndigheter, statliga verk 

Inga myndigheter eller statliga verk bedöms ha kvarstående synpunkter som inte 

har blivit tillgodosedda i samband med revidering av planhandlingarna. 

 

Kommunala och regionala organ 

Inga kommunala eller regionala organ bedöms ha kvarstående synpunkter som inte 

har blivit tillgodosedda i samband med revidering av planhandlingarna. 

 

Sakägare och övriga 

Inga Sakägare eller övriga bedöms ha kvarstående synpunkter som inte har blivit 

tillgodosedda i samband med revidering av planhandlingarna. 

 

Inkomna synpunkter/yttranden under granskningstiden 
 

MYNDIGHETER OCH STATLIGA VERK 
 

Trafikverket, 2019-11-12 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna och har inga synpunkter på 

detaljplanen. 
 

Lantmäteriet, 2019-11-22 

Plankarta med bestämmelser 

Gällande bestämmelser om bebyggandets omfattning bör det för e1-e2, e4 m.fl., 

förtydligas inom vilket område bestämmelsen gäller. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Där inget annat anges gäller 
bestämmelsen för egenskapsområdet, detta förtydligas till antagandet.  

 

Bestämmelsen f2 ”Ny bebyggelse ska utformas enligt NY BEBYGGELSE på 

plankartan” är otydlig i den meningen att det är svårt att förstå vad NY 

BEBYGGELSE på plankartan avser. Det finns inte heller någon rubrik som 

överensstämmer med skrivelsen. Däremot finns en rubrik ”NY BYGGNATION”. 

Är det den som avses? 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Ja det stämmer, rubriken ändras så att 
hänvisningen stämmer.  

 

Genomförandetiden bör kompletteras med information om från när det börjar löpa. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Enligt Boverket räknas genomförandetiden 
från den dag då planen vinner laga kraft eller från en senare tidpunkt, som i så fall anges i 
planen. Då vi inte anger något så är det laga kraft-datum som gäller. 
 

Inom område med markanvändning SBD finns ett u-område som 

avgränsas med administrativ-/egenskapsgräns mot korsmark. Är 

det tänkt att u-området ska fortsätta söderut inom korsmark måste 

bestämmelsen anges även där. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Nej inom 
korsmarken ska det inte finnas något u-område däremot tas 
egenskapsgränsen bort mellan områdena med prickmark och u-
område då den bedöms överflödig och försvårar plantolkningen.  

 

Plankartan bör förbehållas för de juridiskt gällande planbestämmelserna. Därmed bör 

illustrationslinjer inte redovisas i plankartan. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Illustrerad fastighetsgräns tas bort från 
plankartan.  

 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Av planhandlingarna framgår att ledningar finns inom planområdet. Det är 

förutom för VA-ledningar otydligt om ledningar inom planområdet kommer att 

ligga inom kvartersmark efter flytt etc. Kan ytterligare u-områden vara aktuellt? 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Ledningsdragning planeras att ske inom 
allmän platsmark där inget annat anges. Planbeskrivningen förtydligas med denna 
information.  

 

Grundkarta 

För att uppgifterna i grundkartan ska vara aktuella bör den inte vara äldre än tre 

månader.  



Detaljplan för Garvaren 13 (Skansen II)   Granskningsutlåtande 2 

Simrishamns kommun    

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Befintliga fastighetsgränser är svåra att tyda i grundkartan. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Grundkartan uppdateras inför antagandet. 
Det är för att de i de flesta fall sammanfaller med gränsbeteckningarna för detaljplanen.   

 
Länsstyrelsen Skåne, 2019-12-06 

Syftet med detaljplanen är att pröva och utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad 

och att planlägga mark för att tillgodose stadsdelens behov av gata, parkmark, parkering och 

dagvattenhantering, samt att skapa en gång- och cykelväg, som knyter samman de södra 

delarna av Simrishamn med stationen. Planområdet utgör cirka 4,8 hektar. Fastigheterna som 

ingår i planområdet är delar av Garvaren 3, Simrishamn 2,77 och 3:1, del av Simrishamn 

2:58, Garvaren 13 och del av Garvaren 11. Planområdet omfattas av tre gällande detaljplaner. 

 

I Framtiden, Översiktsplan för Simrishamns kommun, som vann laga kraft 2017-03-15, 

beskrivs planområdet tillsammans med hela Skansenområdet som ett utvecklingsområde där 

det förespråkas blandstad med bostads- och centrumändamål, kontor och icke-störande 

småskalig verksamhet. Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande. Till 

planförslaget har kommunen upprättat en miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Länsstyrelsen yttrande sig över granskning 1 2019-01-25, ärende 402-37373-2018. 

Länsstyrelsen synpunkter har till viss del tillgodosetts, men synpunkter gällande hälsa och 

säkerhet samt risken för olyckor kvarstår. 

 

Länsstyrelsens formella synpunkter 

Hälsa och säkerhet samt risken för olyckor 
Hantering av brandfarlig vara 

Länsstyrelsen har i tidigare yttranden gjort bedömningen att godtagbar säkerhet för planerad 

markanvändning inte kan påvisas i tillräcklig omfattning genom att hänvisa till SÄIFS:s 

rekommenderade skyddsavstånd. Denna bedömning står Länsstyrelsen fast vid. Länsstyrelsen 

kvarhåller vidare sin bedömning att en riskbedömning för aktuellt planområde och föreslagen 

markanvändning bör grunda sig på en riskanalys som också väger in konsekvenserna av en 

eventuell olycka på olika avstånd. Det gäller även riskbedömningar för verksamheter som 

ligger i närliggande industriområde och inte minst de verksamheter som är tillståndspliktiga 

enligt MSB:s föreskrifter för tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 

2013:3). Bedömning av vilken risk de olika verksamheterna utgör utifrån mängd hanterad 

brandfarlig vara och avstånd till planerad markanvändning menar Länsstyrelsen tydligt bör 

framgå i riskutredningarna handlingarna hänvisar till. 

 

Länsstyrelsen kan konstatera att handlingarna till viss del har kompletterats i enlighet med de 

synpunkter Länsstyrelsen framförde under granskning 1. Kommunen har efter granskning 1 

tagit fram en riskutredning gällande brandfarlig gas på Garvaren 7, som inte baseras på 

SÄIFS:s skyddsavstånd. Det som kvarstår gällande riskbedömningen för aktuellt planområde 

och föreslagen markanvändning är risker kopplat till verksamheterna öster om 

Branteviksvägen. Länsstyrelsen menar att kommunen behöver göra en samlad bedömning av 
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risken som de verksamheterna utgör. Utifrån ett sådant underlag bör planen därefter utformas 

och åtgärder säkerställas. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Då det är samma mängder brandfarlig gas 
som hanteras inom område öster om planområdet som inom Garvaren 7 bedömer 
samhällsbyggnadsförvaltningen riskerna av dessa som likvärdiga. För Garvaren 7 gäller att 
det inom 50 meter bort från gasolhanteringen måste finnas möjlighet till utrymning bort från 
gasolhanteringen. Då avstånd mellan gasolhanteringen i hamnens område öster om 
planområdet och bebyggelse inom planområdet är längre än avståndet vid Garvaren 7 och 
då område närmst Branteviksvägen planläggs för naturmark och verksamheter dras 
slutsatsen att risken är hanterad, se sidan 23 i planbeskrivningen.  
 
Markföroreningar 

Länsstyrelsen framförde i sitt yttrande över granskning 1 att planhandlingarna innan 

antagande bör kompletteras med ett tydligt ställningstagande med kommunens bedömning för 

hela planområdet vad gäller föroreningsrisken i relation till den markanvändning som nu 

föreslås. Detta har inte gjorts. Kommunen har sammanställt de undersökningar som tidigare 

har gjorts men har inte tagit ställning till huruvida dessa undersökningar är ett tillräckligt 

underlag för att säkerställa att detaljplaneområdet kan användas för den föreslagna 

markanvändningen. Med tanke på att de undersökningar som gjorts inom och i anslutning till 

området skett över tid och ibland med andra syften kan det per automatik inte förutsättas att 

dessa kan användas för att bedöma risken för förorening vid den markanvändning som nu 

föreslås, vilket är särskilt relevant för den norra delen av föreslagen kvartersmark inom 

Garvaren 13. Kommunen anger i planbeskrivningen att ”Även delar av fastigheten Garvaren 

13 har undersökts vid ett par tillfällen men inom fastigheten har det aldrig konstaterats någon 

betydande förorening som har förorsakat behov av någon ytterligare utredning”. Det framgår 

dock inte hur kommunen bedömer att de förhåller sig till nu föreslagen markanvändning eller 

eventuellt behov av vidare undersökning och eventuella åtgärder. Eftersom man vid tidigare 

undersökningar påträffat klorerade ämnen i låga halter i grundvattnet inom Garvaren 13 men 

inte hittat någon föroreningskälla (förutom den som finns på Garvaren 4) anser Länsstyrelsen 

att det är relevant att utföra undersökningar under och omkring befintliga byggnader på 

Garvaren 13 för att kunna utesluta att föroreningarna kommer härifrån. Kompletterande 

undersökningar ska svara på om det är lämpligt att uppföra bostadsbyggnader inom Garvaren 

13 och använda den befintliga byggnaden för daglig verksamhet. Om kommunen bedömer att 

det inte behöver göras några ytterligare undersökningar avseende klorerade ämnen måste detta 

motiveras i planhandlingarna innan detaljplanen antas. 

 

Handlingarna har till viss del kompletterats avseende förorenad mark sedan granskning 1. En 

sammanställning över utförda undersökningar har gjorts. Kommunen har även gjort 

ytterligare utredning gällande risk för spridning av föroreningar från Garvaren 4, 6 och 7 till 

det nu aktuella planområdet. Länsstyrelsen anser dock att bedömningen avseende spridningen 

från Garvaren 7 måste utvecklas med anledning av den föreslagna bostadsbebyggelsen som 

ligger öster om fastigheten. I utredningen framgår att det finns en risk att oljeföroreningen 

från Garvaren 7 kan spridas till detaljplaneområdet men då till cykel- och gångbana och 

gatuområde. Det är dock oklart hur man har kommit fram till att föroreningen inte kan spridas 

till bostadshuset som ligger precis intill gatuområdet, detta behöver förklaras. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Enligt Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning Garvaren 13, Simrishamn som har tagits fram av Relement Miljö Väst AB 
bedöms det inte finns någon större ansamling av klorerade lösningsmedel inom den norra 
delen av Garvaren 13 och det bedöms idag inte finns några tecken på att oljeföroreningen på 
Garvaren 7 har spritt sig till Garvaren 13 men att man inte bör utföra djupa schakt- eller 
länshållningsarbeten nära Garvaren 7. Detta för att minska risken för spridning. Utredningen 
visar dock att det finns en diffus förorening av tungmetaller inom området som medför att 
åtgärder bör vidtas vid ändrad markanvändning till KM för att minska exponeringen. 
Åtgärderna kan till exempel vara att byta ut ytlig jord eller hårdgöra ytorna. 
 
Kommunen gör bedömningen att ytor inom detaljplanen som berörs ligger inom fastigheten 
Garvaren 13 och då inom de ytor där användningen föreslås bli känslig markanvändning. 
Användningsytorna kompletteras med en administrativ bestämmelse a2 – bygglov får inte 
ges för ändrad användning förrän marken har sanerats genom urschaktning av förorenade 
fyllnadsmassor. Dessutom bedömmer kommunen att det är olämpligt att schakta ur för 
källare i de nordvästra delen av fastigheten Garvaren 13 med hänsyn till föroreningen inom 
fastigheten Garvaren 7 och kompletterar därför användningen med egenskapsbestämmelsen 

b3 – källare får inte finnas.  

 
Relement Miljö Väst AB har tagit fram Översiktlig undersökning av byggnaden Lyckehuset 
inom fastigheten Garvaren 13 i Simrishamn. Undersökningen som utförts i bygganden 
indikerar att det inte finns några höga halter av tungmetaller på ytskikten som kan kopplas till 
tidigare industriverksamhet. Halterna är generellt låga och ligger kring jämförvärdet MKM-
hälsa som anger den ofarliga halten. Det finns dock utrymmen som luktar lösningsmedel och 
även om uppmäta halter visar att det inte finns någon hälsorisk så är det inte lämpligt att 
använda utrymmen som luktar lösningsmedel som stadigvarande utrymmen såsom kontor. 
Även luktproblem kan innebära en hälsorisk då vissa individer kan känna ett starkt obehag 
och få lätta symtom som huvudvärk etc. Om byggnaden ställs om till mindre utrymmen med 
högre temperatur, mindre luftvolym och lägre luftomsättning kan halterna i inomhusluften 
öka. Relement rekommenderar därför att en mer utförligt underökning utförs om byggnaden 
ska ställas om till mer stadigvarande arbetsplats.  
 

Kommunen gör bedömningen att Lyckebyhuset är lämpligt för den användning som planen 

föreslås men att möjligheten till att dela in huset i mindre rum utan att undersöka 

konsekvenserna bör begränsas genom att komplettera föreslagen användning med 

egenskapsbestämmelsen b4 – rumslighet i befintlig byggnad får inte ändras så att 

inomhusluftskvalitet försämras. 

 

Länsstyrelsens rådgivning 

Information om artskydd 

Länsstyrelsen framförde i yttrande över granskning 1 att det fortfarande rådde oklarheter i 

planhandlingarna gällande groddjur som omfattas av artskyddsförordningen samt kommunens 

ställningstagande i planhandlingarna om planen kommer att innebära åtgärder som kräver 

dispens. I granskningsutlåtande 1 anger kommunen att planhandlingarna revideras utifrån 

Länsstyrelsens synpunkt. Länsstyrelsen konstaterar att planhandlingarna inte har reviderats 

utifrån Länsstyrelsens synpunkter, utan att revideringen innebär att stor del av information 

istället har utgått. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Utifrån observation i fält har inga spår av 
groddjur inom planområdet hittats. Groddjuren har enligt artdatabasen påträffats inom 
området söder om Ehrnbergsvägen, där de har miljöer för fortplantning, födosök och 
övervintring inom naturreservatet. Ehrenbergsväg som gränsar mellan reservatet och 
planområdet är relativt trafikerad och utgör barriär som begränsar spridningsvägarna för 
groddjuren. Det har inte påträffats några lämningar efter groddjur som körts över under 
perioderna då groddjuren förflyttar sig på sträckan längs med Ehrnbergsvägen. Kommunens 
bedömning är därför att de enstaka individer som påträffats i vattenhålen söder om 
Ehrnbergsvägen, håller sig inom naturreservatet. 
 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda 

avseende risken för människors hälsa och säkerhet avseende risken för olyckor samt 

föroreningssituationen, varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11 §§ 

plan- och bygglagen. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Kommunens ställningstagande förtydligas 
och utifrån de nya utredningar som har tagits fram efter den andra granskningen så bedöms 
föroreningssituationen vara tillfredställande utredd.  

 

KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 

 

Byggnadsnämnden, 2019-11-20 

Inget att invända mot detaljplaneförslaget för Garvaren 13. 

 

Va-enheten, Simrishamns kommun, 2019-11-27 
Planbeskrivning: 

Sid 39 Teknisk försörjning 

Ändra verksamhetsområdena till vatten, spillvatten och dagvatten. (Avlopp är en samlad 

benämning för spillvatten och dagvatten) 

 

Till tidigare granskningshandling lämnade VA-avdelningen uppgift om ett beräknat teoretiskt 

maxvolymöverskott på 672/dygn. Detta beräknade teoretiska maxvolymöverskott har minskat 

till följd av byggnation, utförda och kommande inom snar framtid, inom ramarna för antagna 

detaljplaner och godkända bygglov. Pågående detaljplaner räknas även med. Volymen 

beräknas nu uppgå till ca 590 m3/dygn. Denna volym är som sagt uppskattad och inte på 

något sätt exakt. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Text uppdateras enligt synpunkt.  
 

Sid 50 Genomförandefrågor VA 

Ändra verksamhetsområdena till vatten, spillvatten och dagvatten. (Avlopp är en samlad 

benämning för spillvatten och dagvatten) 

 

Inom området finns delvis utbyggda vatten-, spillvatten och dagvattenledningar.  
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Förprojektering har gjorts under planprocessen med grund i tidigare planförslag. Projektering 

utförs när detaljplanen är antagen och beställning/VA-anmälan inkommit till VA-

avdelningen.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Text uppdateras enligt synpunkt.  
 

Sid 51 Genomförandefrågor Dagvatten 

”Dagvatten bör tas omhand inom den egna fastigheten. I de fall där det inte är möjligt att 

omhänderta dagvatten inom fastigheten ska dagvatten kopplas till den kommunala 

dagvattenavledningen, vilket ska initieras och bekostas av den som har behovet av detta.” 

Vad menas med sista meningen? Behövs eventuellt omformuleras. Kommentar: Området 

ligger inom verksamhetsområde för dagvatten vilket innebär att förbindelsepunkt för 

dagvatten kommer att anläggs till varje fastighet. Det dagvatten som inte kan infiltreras eller 

på annat sätt omhändertas inom fastigheten avleds till förbindelsepunkten för kommunalt 

dagvatten. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Text uppdateras till: Det dagvatten som 
inte kan infiltreras eller på annat sätt omhändertas inom fastigheten avleds till 
förbindelsepunkten för kommunalt dagvatten.  
 

Sid 51 Genomförandefrågor Övriga ledningar 

Ersätt avlopp med spillvatten och dagvatten: ”Inom planområdet finns ledningar för bredband, 

el, tele, vatten, spillvatten och dagvatten.” 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Text uppdateras enligt synpunkt.  
 

MKB: 

Sid 14 VA-försörjning 

Ändra verksamhetsområdena till vatten, spillvatten och dagvatten. 

”I anslutning till området finns utbyggda vatten-och avloppsledningar med kapacitet att klara 

tillkommande mängder enligt planförslaget.” Kommentar: Ifall kapacitet inte är tillräcklig 

ligger det på huvudmannen att utföra uppdimensionering eftersom planområdet omfattas av 

verksamhetsområde för kommunalt VA. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar 
yttrandet.   
 

Region Skåne, 2019-12-02 

Region Skåne  har inga synpunkter utifrån det regionala utvecklingsansvaret.  

 

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Regionfastigheter samt 

Skånetrafiken deltagit. Beslutet fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens beslut 

2019-01-31 §11. 

 

Sydöstra Skånes Räddningsförbund, 2019-11-18 
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I ett tidigare yttrande om Garvaren 13 (2019-01-07) från Sörf hänvisas till de förutsättningar 

för nybyggnationer som är föreslagna i riskutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen. I 

Granskningsutlåtande 1 svarar Samhällsbyggnadsförvaltningen att det inte går att ställa de 

kraven som anges i en detaljplan.  

 

De förutsättningar som är föreslagna i riskutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen 

skall istället beaktas i bygglovsprocessen, vid nybyggnation.  

 

Förutsättningarna är: 

- Krav på att ventilationen i byggnaderna stänger vid detekterad utsläpp av ammoniak. 

- Kravställning på utförandet av gasdetektorer. Skötsel, underhåll och provtagning av 

anläggningen. 

- Redovisning av skyddsavstånd, mellan verksamheter och skyddsobjekt. 

- Hur skapas goda förutsättningar för förflyttningar av människor inom ett 

utsläppsområde, hänsyn skall tas till människors olika behov av hjälp med flyttning. 

- Krav på handlingsplan vid förflyttning och evakuering av skyddsobjekt t.e x 

äldreboende och förskola. 

- Krav på fastighetsägarena att införa rutinter för hur boende och de som vistas i 

utsläppsområdet informeras och övas i hur det skall agera vid gaslarm.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Synpunkterna är noterade och hanteras i 
kommande bygglovsprocess.  

 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 2019-12-03 

Ärendet har tidigare varit ute för samråd och granskning 1. Ystad-Österlenregionens 

miljöförbund har inte yttrat sig i dessa skeden. Nu har ärendet kommit för granskning 2. 

 

Bullerpåverkan från industrier utanför området dvs närliggande industriområde har i 

utredningen för buller angetts "fiskeriverksamheten i hamnen och Simrishamns fryshus som 

de dominerande bullerkällorna". Enligt bullerutredningen kommer bullerbidragen vid de 

aktuella byggnaderna komma att ligga på "40-45 dBA nattetid vid de mest utsatta nya 

bostäderna. Gällande riktlinjer nattetid riskerar således att tangeras. För högre våningsplan 

kan nivån också vara några dB högre beroende på de dominerande källornas placering." 

 

Utifrån ovanstående kan det vara så att bullerriktvärdena för industribuller inte klaras om 

detaljplanen godkänns. 

 

Miljöförbundet informerar om att vissa av verksamheterna är tillståndspliktiga och 

rättskraften i ett tillstånd väger mycket tungt. Det är Länsstyrelsen Skåne som har tillsynen 

på tillståndspliktiga verksamheter varför Miljöförbundet inte har full insyn i de tillstånd som 

finns. I vissa fall kan det i tillstånd finnas krav på buller nattetid på 40 dBA nattetid. Om så 

är fallet innebär det att bolagen kan komma att överskrida sina villkor ifall planerade 

bostäder byggs. 

 

Om det finns tillstånd med krav på bullervillkor är det dessa krav som gäller före 
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lagstiftningen. Det framgår inte av utredningen om det finns bullervillkor hos dessa 

tillståndspliktiga verksamheter. 

 

Se Mark- och miljööverdomstolens beslut, mål P 436-18, 2019-03-28. Mark- och 

miljööverdomstolen anser vid avvägningen enligt 2 kap. 1 § plan- och bygglagen att den 

konstaterade risken för att bolagets nuvarande verksamhet skulle begränsas gör att det sökta 

bygglovet inte kan ges. 

 

Rättskraften kan även gälla andra störningar som kan vara beslutade i tillstånden. Det kan t ex 

vara lukt, luftutsläpp mm. 

 

Det innebär att ifall planerade bostäder på något sätt inskränker på hur de tillståndspliktiga 

verksamheterna kan bedriva sin verksamhet kan bostäder inte tillåtas. 

 

Om det vid de verksamheter som Miljöförbundet har tillsyn över innebär att bullerkraven vid 

nya bostäder inte uppfylls kan tillsynsmyndigheten göra en förnyad bedömning av vilka 

försiktighetsmått som bör föreskrivas om omständigheterna har förändrats. En 

rimlighetsavvägning ska göras varje gång krav på åtgärder för att förhindra eller begränsa 

buller övervägs. Det skulle kunna innebära att det inte är rimligt att ställa högre krav på 

buller från en verkamhet och vad som händer då om bullerkraven vid nya bostäder överskrids 

vet vi inte i dagsläget. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Bedömningen är att de föreslagna 
åtgärderna i detaljplanen gör att riktvärden för buller kan uppnås. Enligt mailkonversation 
med Miljöförbundet i maj 2018 så var det endast den numera nedlagda verksamheten i 
Lyckebyhuset som hade miljötillstånd. Övriga verksamheter är anmälningspliktiga eller 
miljöfarliga verksamheter där miljöförbundet utövar tillsyn, men utan tillståndsplikt. 
 

Ärendebeskrivning och bedömning 

Vi har av Samhällsbyggnadsförvaltningen Simrishamns kommun, tillskrivits och beretts 

möjlighet att yttra oss över rubricerat ärende. 

Syftet med detaljplanen är att pröva att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad 

och att planlägga mark för att tillgodose stadsdelens behov av gata, parkmark, parkering och 

dagvattenhantering, samt att skapa en gång- och cykelväg, som knyter samman de södra 

delarna av Simrishamn med stationen. 

 

Ljudmiljö 

Den totala bullersituationen för de som kommer bo på platsen utgörs av trafikbuller från tåg 

och vägtrafik samt industribuller både inom området samt utom området. Utredningen visar 

att när de läggs ihop blir det bullrigare än var för sig. 

 

Enligt Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (NV- 

01534-17) bör för ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik den 

ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården 

som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 

dBA underskridas på dessa ytor. Dessa riktvärden gäller även förskoleverksamhet. 
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Dessa nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader bör underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga 

olägenhet för människors hälsa. 

 

Det framgår inte om det finns vissa ljudkaraktärer som är särskilt störningsframkallande. I de 

fall verksamhetens buller karaktäriseras av ofta återkommande impulser som vid 

nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara 

tonkomponenter bör värdena sänkas med 5 dBA. 

 

I bullerutredningen står att om de miljöfarliga verksamheterna inom detaljplanen finns kvar 

behöver detaljplanen reglera bostäder (vid beräkningspunkt 2) genom att tillämpa Zon B. Det 

vill säga att bostadsbyggnader kan accepteras endast om byggnaderna bulleranpassas och det 

finns en ljuddämpad sida. 

 

Det framgår inte om balkongerna som ska vara ljuddämpande sida vid BP2 räknas som 

boarea. Om de gör det bör samma regler för buller gälla på balkongen som i övriga bostaden. 

Det framgår inte vilket bullervärde som fås på själva balkongen. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Balkonger räknas inte som boarea utan 
som uteplats. Det finns dock möjlighet att ha en bullerskyddad uteplats på andra sidan av 
huset och det finns endast krav på att bullerskydda en uteplats. Den bullerskyddade 
uteplatsen får vara gemensam. Bullerskydd för balkonger finns om fastighetsägaren vill vidta 
det. Vid förskolan är den ekvivalenta bullernivån 48 dBA enligt bullerutredningen, vilket 
innebär att 50 dBA underskrids. 

 

Verksamheter och eventuella tillstånds rättskraft 

Mark- och miljööverdomstolens har i Mål nr P 436-18, gjort en intresseavvägning där hänsyn 

tagits till både allmänna och enskilda intressen, se 2 kap. 1 § plan- och bygglagen. Ett bolags 

intresse av att bedriva verksamhet ska alltså vägas mot intresset av åtgärden, dvs. att ordna 

boende. 

 

Mark- och miljööverdomstolen ansåg vid avvägningen enligt 2 kap. 1 § plan- och bygglagen 

att den konstaterade risken för att bolagets nuvarande och framtida verksamhet skulle 

begränsas gör att det sökta bygglovet inte kan ges. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Grannfastigheterna har haft möjlighet att 
yttra sig över detaljplanen. De har även möjlighet att överklaga detaljplanen efter att den har 
antagits.  
 

Energi och klimat 

En ökad produktion av förnybar energi är en av förutsättningarna för att nå miljömålet 

begränsad klimatpåverkan. 

 

Vi anser att planbeskrivningen behöver kompletteras med ett resonemang kring hur området 

kan bidra till den nödvändiga omställningen av energisystemet. Byggnadernas orientering, 
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taklutning, bygghöjd och eventuella skuggning bör beaktas eftersom detta i stor utsträckning 

påverkar förutsättningarna för en effektiv lokal energiproduktion. Byggnader bör även 

orienteras och utformas så att solinstrålningen kan tas tillvara genom välplanerad 

fönstersättning och solavskärmning. Även om det inte skulle vara aktuellt inom planen nu, så 

ger det möjlighet att installera det i ett senare skede utan planändring. För att minimera 

skuggning av de delar av taket som är mest lämpade för solfångare, bör ventilationshuvar och 

andra uppstickande delar av taket placeras i nordliga lägen på taket. 

 

Planbestämmelserna bör innehålla formuleringar som möjliggör och inspirerar till lokal 

förnybar energiproduktion, som till exempel solenergiproduktion. Förslag på formulering av 

planbestämmelse: ”Utöver tillåten byggnadshöjd medges anordnande av teknisk anläggning 

för produktion av förnybar energi”. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  Bestämmelse om byggnadshöjd 
begränsar inte möjligheten att instalera solfångare på taket. Denna fråga hanteras i den 
kommande bygglovsprocessen.  
 

Markförorening 

När det gäller markföroreningar är det Länsstyrelsen Skåne som håller i dessa. 

Miljöförbundet avser därför inte yttra sig om dessa frågor. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Se svar om markföroreningar under 
länsstyrelsens yttrande.  
 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 
Föreningen Gamla Cimbrishamn, 2019-11-12 

Föreningen har inget att erinra emot föreslagen detaljplan. 

 

4 st hyresgäster på Narvgatan 1, 2019-11-27 

Parkeringsplatser för husen med adress Narvgatan 1, 3 och 5 

Enligt uppgift från Simrishamns kommun har bygglov beviljats för Garvaren 14 (Narvg 5) 

med 25 parkeringsplatser och för Garvaren 15 (Narvg 1 och 3) 52 parkeringsplatser. Antagen 

parkeringsnorm för Simrishamns kommun stadgar 1,1 bilplats per lägenhet i flerbostadshus 

och eftersom antalet lägenheter på adresserna Narvgatan 1,3 och 5 uppgår till 84 lägenheter 

borde man således ha inrättat 84 x 1,1 dvs 92 parkeringsplatser mot de 77 som bygglovet 

angav.  

 

Tyvärr har således endast 77 parkeringsplatser anlagts vilket gör att det saknas 

parkeringsplatser redan i nuläget trots att det även behövs platser för besökande, elbilar och 

rörelsehindrade. Det finns således redan en brist innan man ens har färdigställt en byggnad nr 

3 med ytterligare 20 lägenheter.  
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När nu därför detaljplan för Skansen är ute på 

remiss måste det vara av yttersta vikt att 

ytterligare mark säkerställes för 

parkeringsändamål.  

 

Förslagsvis borde området alldeles söder om 

Narvgatan 1, som markerats med ett kryss 

ändras så att det blir möjligt att anlägga 

parkeringar på detta markområde.  

 

Vi som flyttat till Narvg 1, respektive huset på 

Narvg 3, har givetvis när vi flyttade hit utgått 

ifrån att det skulle finnas parkeringsplatser till 

alla hyresgästerna. Om så inte blir faller 

kommer säkert en viss utflyttning att ske, då 

det redan idag saknas parkeringsplatser till alla 

inom rimligt avstånd. En sådan utveckling 

vore naturligtvis olyckligt.  

 

Parkeringsnorm och kartskiss med X för 

blivande detaljplan.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens 

kommentar: Området som har markerats med x är redan planlagt som natur och lek i 
samma detaljplan som era hyreshus. Denna detaljplan har fortfarande genomförandetid kvar 
vilket innebär att vi inte kan ändra den.  
 
Planförslaget redovisar parkeringsbehov utifrån en högsta möjliga exploateringsgrad och 
parkeringsmöjligheter ska lösa inom det egna byggrättsområdet. Hur parkeringsfrågan exakt 
kommer att lösas behandlas i det kommande bygglovsskedet.   

 

BoKlok, 2019-11-29 

Här kommer våra synpunkter på granskningshandlingarna. 

• f3 på båda delarna 

• Färgskalan med NCS-nr går inte att kombinera 

med ett naturmaterial som skiffer som ju varierar. 

Önskemål om en inte så exakt definierad skrivning 

med NCS-nr. Önskemål om att kunna använda en 

mörk skifferplatta. 

• Skrivningen kring utformningen av 

bottenvåningen: Denna skrivning i plankartan 

öppnar upp för olika tolkningar i samband med 

bygglov. 
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• Smal gata mellan områdena. Hur hanteras 

brandkrav om man väljer att bygga intill 

fastighetsgräns på båda områdena? 
 

 
 
 
 
 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: f3 förs in på båda byggrättsområdena och 
denna bestämmelse möjliggör för fasader i skiffer. Formuleringen om bottenvåningar, att det 
ska finnas en iögonfallande detaljaringsgrad och att det ska går att särskilja ett hus från ett 
annat är just tänkt att öppna för tolkning så att området blir arkitektoniskt intressant.   
 
Brandkrav i byggnad hanteras i den kommande bygglovsprocessen. Om byggnation blir 
närliggande bevöver man då redovisa hur ventuella åtgärder för att uppnå dessa krav.  
 

Ställningstagande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser i en samlad bedömning att planhandlingarna har tagit 

erforderlig hänsyn till inkomna yttranden och sammanvägt dessa i en helhetsbedömning 

mellan olika allmänna och enskilda intressen. 

 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Plan- och exploateringsenheten 

 

 

Linda Larsson  David Tufvesson 

Planarkitekt   Planarkitekt 

 


