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§ 229  Dnr 2016/376 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 

  

Detaljplan för Simrishamn, Garvaren 13, granskning 2  

Ärendebeskrivning 

 

Simrishamns Industrifastigheter AB, SIFAB beviljades planmedgivande av samhällsbygg-

nadsnämnden den 30 juni 2016, § 100, för del av Garvaren 13. Planmedgivandet utökades, 

till att omfatta hela Garvaren 13, samt blivande allmän platsmark inom Skansenområdet, 

av samhällsbyggnadsnämnden den 26 januari 2017, § 12. Planbeskedet begränsades av 

samhällsbyggnadsnämnden den 26 september 2019, § 196, till att inte omfatta vårdboende 

för äldre inom fastigheten Garvaren 13. 

 

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. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden antog den 26 januari 2017, § 14, ett gestaltningsprogram för 

hela området i syfte att samordna och säkra utformningen av gator, parker, natur, torg, 

stråk samt gestaltning av byggnader.  

 

För att säkerställa områdets kommande attraktivitet, placering av allaktivitetshus och för-

bindelser till stationsområdet och Simrishamns centrum fattade samhällsbyggnadsnämnden 

ett beslut, i samband med beslut om samråd, att utöka planarbetet inför granskningsskedet 

med en markplaneringsutredning för hela området i samråd med Simrishamns Näringslivs-

utveckling AB.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 22 november 2018, § 239 planhandlingarna och 

miljökonsekvensbeskrivning med samlad bedömning för granskning. Handlingarna var 

föremål för granskning under tiden 10 december 2018 till 14 januari 2019. Kungörelsen 

publicerades i Ystad Allehanda lördagen den 8 december 2018. Planhandlingarna har un-

der granskningstiden funnits tillgängliga på Simrishamns kommuns hemsida, Stadshusets 

foajé, Simrishamns bibliotek samt sänts till berörda sakägare och myndigheter. Totalt har 

det inkommit 12 yttranden under granskningstiden. 

 

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

rande.  

 

Planområdet utgör cirka 4,8 hektar. Fastigheterna som ingår i planområdet är delar av Gar-

varen 3, Simrishamn 2:77 och 3:1, som ägs av Simrishamns kommun samt del av Sim-
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§ 229 forts  Dnr 2016/376 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

rishamn 2:58 som ägs av Trafikverket, Garvaren 13 som ägs av Simrishamns Näringslivs-

utveckling AB, och del av Garvaren 11 som ägs av ett företag med verksamhet i området. 

 

Planförslaget innefattar huvudsakligen: 

• Planläggning av kvartersmark för bostadsbebyggelse, skola, vårdboende (LSS inom 

fastigheten Garvaren 3), museum, centrumändamål, besöksanläggningar, lager, 

handel och verksamheter 

• Exploaterings- och utformningsbestämmelser för ny bebyggelse  

• Varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse 

• Bestämmelser för att fastställa allmän platsmark (torg, natur, park och gata)  

• Bevarande av fornlämningsområde 

• Planläggning för en gång- och cykelförbindelse med centrala Simrishamn till och 

från bostadsområden och verksamheter söder om stationen.  

 

Dessutom ställs följande krav: 

• marksanering krävs inom del av planområdet innan bygglov kan ges 

• störningar från bullerkällor ska åtgärdas innan startbesked för del av planområdet 

kan ges. 

 

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats då detaljplanen kan antas medföra bety-

dande miljöpåverkan enligt upprättad behovsbedömning. 

 

Under planarbetets gång har följande utredningar genomförts: 

• arkeologisk utredning och förundersökning 

• bullerutredning 

• dagvattenutredning 

• geoteknisk utredning 

• groddjursutredning 

• miljötekniska utredningar 

• riskutredningar 

• trafikutredning 

 

Finansiering 

 

För detaljplanen finns ett undertecknat plankostnadsavtal för de delar som berör mark som 

inte ägs av kommunen. Fördelningen är procentuellt beräknat utifrån markinnehav. Kom-

munens plankostnader ska finansieras av exploateringsprojektet vid en försäljning av Gar-

varen 3.  

 

Exploateringskostnader för anläggande av allmän plats ska fördelas enligt gatukostnadsut-

redningen som har tagits fram för detaljplanen. Beslut om samråd togs av samhällsbygg-

nadsnämnden den 18 juni 2018, § 153, och utredningen var ute på samråd 29 juli till den 
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§ 229 forts  Dnr 2016/376 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

31 augusti 2019. Den omfattas av ett eget beslut om granskning och lyfts separat, men in-

nan planhandlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skan-

sen etapp II) 2019-10-10 

Plankarta – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2019-10-24 

Illustration – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2019-10-24 

Planbeskrivning – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2019-10-24 

Miljökonsekvensbeskrivning – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2019-10-

24 

Samlad bedömning av konsekvenser för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2019-10-24 

Granskningsutlåtande 1 – detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 2019-10-24 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

• Godkänna i ärendet redovisat förslag till Granskningsutlåtande 1. 

 

• Godkänna i ärendet redovisade förslag till granskningshandling 2 för miljökonsekvens-

beskrivning, samlad bedömning av miljökonsekvenserna och detaljplan för Garvaren 

13 m fl (Skansen etapp II), för en andra granskning. 

 

• Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att SINAB ska redovisa förändringar i vå-

ningsantal i volymstudie innan handlingar går ut på granskning. Volymstudien ska bi-

fogas. 

 

_______ 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

SINAB: charlotte.wadstrom@simrishamnsbostader.se 

 

  


