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Planprogram

Planarbetet är i programskedet.
Ett planprogram kan upprättas om kommunen 
finner det lämpligt, för att utreda vissa frågor 

och förutsättningar och för att sätta upp mål och 
riktlinjer för ett fortsatt planarbete. 

Ett samrådsförslag av planprogrammet ställs ut.
Inkomna synpunkter sammanställs 
därefter i en samrådsredogörelse 

tillsammans med planprogrammet och övriga 
programhandlingar. Ett gällande planprogram 
ska vara godkänt av kommunstyrelsen och är 

vägledande i ett fortsatt planarbete. 
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Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-19 § 49 at t  ge 
samhäl lsbyggnadsförval tn ingen i  uppdrag at t  påbör ja detal jp lanearbetet 
för  fast igheterna Garvaren 3 och Simrishamn 3:1. 

Ti l lsammans med Simrishamnsbostäder beslutade plan- och 
byggavdelningen 2015-05-18 at t  ärendet ska påbör jas med et t 
p lanprogram för hela Skansenområdet för  at t  sedan sammanstäl la 
en övergr ipande helhetsbi ld för  området i  l in je med intent ionerna i 
översiktsplanen.  

Föl jande planprogram är således en in ledande del  i  p lanarbetet  som 
syf tar  t i l l  at t  utreda planer ingsförutsät tn ingar för  området och för 
at t  k lar lägga kval i téer som eftersträvas och ska tas i  beaktande för 
det for tsat ta planarbetet .  Planprogrammet kommer v idare at t  ange 
övergr ipande r ikt l in jer  och en lämpl ig huvudstruktur för  utveckl ingen 
av Skansenområdet.  Under programsamrådet är avsikten at t  i  et t 
t id igt  skede informera om planarbetet  och utvärdera förs laget som 
presenteras i  p lanprogrammet.

Skansenområdet är et t  av Simrishamns at t rakt ivaste 
utveckl ingsområde. Programområdet l igger söder om stat ionen och 
omfattar ca 10 hektar mark.  I  dagsläget omfattas området av en 
detal jp lan som medger al lmän platsmark i  form av park/planter ing och 
kvartersmark för  industr iändamål.  Området har dock aldr ig bl iv i t  fu l l t 
utbyggt och uppfat tas som en skräpig och igenvuxen plats.  En del  av 
programområdet används som båtupplagsplats. 

Planprogrammet tar  utgångspunkt i  at t  utveckla programområdet t i l l 
et t  levande och integrerat  stadsrum där man möj l iggör för  utbyggnad 
av blandstad, dvs.  t i l låter markanvändning för bostäder,  handels- 
och verksamhetslokaler,  vård och omsorg, förskola och skapar nya 
mötesplatser.  Den nya bebyggelsen ska anpassas t i l l  s tadens skala och 
kul turmi l jövärden. De gröna värden som f inns inom programområdet 
ska så långt som möj l igt  bevaras.  Utveckl ingen av området är en del  i 
kommunens långsikt igt  hål lbara samhäl lsutveckl ing där man möj l iggör 
för  en ökad kommunal t i l lväxt  med ökad inf lyt tn ing.  En successiv 
omvandl ing av Skansen från industr iområde t i l l  b landstad sker genom 
att  området delas in i  o l ika utbyggnadsetapper. 

Samhäl lsbyggnadsförval tn ingen

Katar ina Wahlman   L inda Larsson
Planarki tekt     Tf  Plan- och bygglovschef

Medverkande t jänstemän

Planprogrammet för  Skansen har tagi ts f ram av undertecknade. 
Därutöver har fö l jande t jänstemän del tagi t :  Henr ik Olsson, mark- och 
exploater ingschef,  Nik las Hedberg, projekt ingenjör,  Henr ik Alvén, 
t raf ik ingenjör. 

Schematisk illustration 
på övergripande 
kvartersstruktur.



1. INLEDNING
Bakgrund

Pol i t iskt  uppdrag 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-19 § 49 ge 
samhäl lsbyggnadsförval tn ingen i  uppdrag at t  påbör ja detal jp lanearbetet 
för  fast igheterna Garvaren 3 och Simrishamn 3:1 m.f l . 

Simrishamnsbostäder beslutade i  samråd med kommunen 2015-05-
18 at t  ärendet ska påbör jas med et t  p lanprogram för at t  sammanstäl la 
förutsät tn ingar och samla in synpunkter. 

Simrishamnsbostäder och Simrishamns industr i fast igheter har tagi t 
in i t iat iv t i l l  p lanen. 

Plandata /avgränsning av  p lanområde
Programområdet l igger söder om stat ionsområdet och omfattar ca 10 
hektar mark.  Dess centrala läge är unikt  ur  et t  t i l lgängl ighetsperspekt iv 
då tåg och bussar l igger i  d i rekt  anslutning t i l l  programområdet. 
Området angränsar även t i l l  et t  naturreservat och l igger på 
gångavstånd från hamnen och havet.  Vidare angränsar programområdet 
i  söder av Ehrnbergsvägen, t i l l  öster av Branteviksvägen och t i l l  väster 
av bostadsområdet Kv. Bruket. 

De fast igheter som omfattas av planprogrammet är Garvaren 3, 
Simrishamn 3:1 Garvaren 5,  Garvaren 9,  Garvaren 10, Garvaren 4, 
Garvaren 6,  Garvaren 7,  Garvaren 11, Garvaren 13, Garvaren 12, 
Simrishamn 2:58 samt Simrishamn 2:77. Det f inns även en samhäl l ighet 
i  den nordöstra delen av programområde, Garvaren S:1. 

Fast ighetsägare inom området är kommunen (Garvaren 3,  Simrishamn 
3:1 och 2:77),  Simrishamns industr i fast igheter AB (Garvaren 13), 
pr ivata fast ighetsägare (Garvaren 4-9 samt 10-12) och Traf ikverket 
(Simrishamn 2:58). 
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Avgränsning Skansenområdet inom orange markering. 

Utskrift från Tekis-GI
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2:58

Fastighetsindelning inom programområdet. 

Utskrift från Tekis-GI

Sida 1 av 1Utskrift från Tekis-GI
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Etappindeln ing
Planprogrammet ska ange en övergr ipande struktur för 
programområdet.  I  det  for tsat ta detal jp lanearbetet  delas 
programområdet in i  etapper.  I  det  for tsat ta arbetet  påbör jas 
f ramtagande av detal jp lan för fast igheterna Simrishamn 3:1 och 
Garvaren 3,  som l igger i  den nordvästra delen av programområdet. 

Planförfarande

Kommunstyrelsen fat tade beslut  om planbesked 2014-03-19 §49 med 
normalt  för farande. 

Illustration över detaljplaneprocessen. Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (2010:900). En viktig del i processen är dialogen med och 
att ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan. Därför finns flera skeden då planen ställs ut, sänds till berörda och öppna möten hålls. Efter 
varje utställningsskede sammanställs och beaktas synpunkterna varpå planförslaget kan komma att revideras till nästa skede i processen. Detta 
beslutas politiskt. I planprocessen finns följande skeden: planuppdrag, planprogram, samråd, granskning, antagande och laga kraft. 

Syfte

Planprogrammet är en in ledande del  i  p lanarbetet  som syf tar 
t i l l  at t  ange övergr ipande r ikt l in jer  och en lämpl ig huvudstruktur 
för  en successiv omvandl ing/utveckl ing av Skansenområdet f rån 
industr iområde t i l l  b landstad.  

Syf tet  med planprogrammet är at t  samla in et t  bret t  kunskapsunder lag 
och utreda områdets förutsät tn ingar,  behov och möj l igheter så at t 
kommunen har et t  fördjupat beslutsunder lag at t  utgå i f rån inför 
kommande planarbete. 

Vidare är syf tet  at t  i  et t  t id igt  skede, genom programsamrådet, 
utvärdera planprogrammets övergr ipande huvudstruktur och r ikt l in jer 
och därmed bredda kommunens beslutsunder lag med hjälp av berördas 
erfarenheter och synpunkter.

3

Planuppdrag Planprogram Samråd Granskning Antagande Laga kraft

KS 2014-03-19 § 49
Planprogram till programsamråd
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Vision och utgångspunkter för Skansen

Skansen är -  med sin närhet t i l l  centrum, kol lekt ivtraf ik,  hav och natur 
– et t  av Simrishamns attraktivaste utvecklingsområden.  Genom att 
skapa en stadsdel  med at t rakt iva bostäder och nya verksamhetslokaler 
skapar kommunen i  samarbete med Simrishamns bostäder en ny 
attraktiv stadsmil jö,  med nya mötesplatser och en stor variation i 
utbudet av attraktiva boendemiljöer samtidigt som ansvar tas för 
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i  l inje med kommunens 
vision om ti l lväxt och ökad inflyttning. 

Skansen ska samspela med omkringl iggande kvarter,  byggnader och 
vegetat ion,  som bevaras.  Kontakten mel lan Skansen och stat ionen är 
av största v ikt .  En möj l ighet at t  passera genom stat ionsområdet med 
cykel  e l ler  t i l l  fots ska skapas vid s lutet  av järnvägsspåret  i  form av en 
korsning i  p lan med Bussgatan. 

Bebyggelsen inom stadsdelen ska vara sammanhängande, utgå 
från en mänsklig skala med hög detal jeringsgrad och variation 
i  ögonhöjd. Det ska vara en blandstad som ger plats för  bostäder, 
kontor,  småskal iga publ ika verksamheter och mindre handel .  Här 
ska f innas at t rakt iva mötesplatser och et t  parkstråk med öppen 
dagvattenhanter ing.  Stadsdelen ska ut formas så at t  det  f inns möj l ighet 
t i l l  informel la,  f lexibla möten och möj l iggöra för  integrat ion.  I  Skansen 
ska människor t r ivas och känna sig t rygga. De publ ika rummen som 
parker,  torg och gaturum ska vara t i l lgängl iga för  a l la.  De kan med 
fördel  knytas ihop med hjälp av smala strädden där det är möj l igt  at t  gå 
el ler  cykla.  Det ska f innas fönster och dörrar ut  mot al la publ ika rum.

Omvandl ingen av Skansen från et t  industr iområde t i l l  en blandstad ska 
ske successivt .  De bef int l iga verksamheterna ska ges möj l ighet at t 
f innas kvar under utbyggnadst iden. Den första etappen bl i r  t ro l igtv is 
i  nordväst,  fö l j t  av en andra etapp i  sydost inom mark som inte är 
bebyggd i  dagsläget.  Al ternat iva båtuppstäl ln ingsplatser kan erbjudas i 
närområdet.
 

Branteviksvägen bör omvandlas t i l l  s tadsgata i  anslutning t i l l 
p lanområdet.  Detta kommer minska dess barr iärverkan, ge mer l iv  och 
rörelse och därmed även öka tryggheten för de oskyddade traf ikanterna 
i  gaturummet.

Inspirationsbilder för Skansenområdet. 
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2.  TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Detaljplan

Programområdet omfattas av två gäl lande detal jp laner:  Förslag 
t i l l  ändr ing av stadsplan för Garvaren mm i  Simrishamn som 
vann laga kraf t  1987-12-01 samt Förslag t i l l  s tadsplan för 
stat ionsområdet och del  av stadsägan nr 3 i  Simrishamn som 
vann laga kraf t  1952-11-28. 

Förslag t i l l  ändr ing av stadsplan för Garvaren m.m medger 
al lmän platsmark i  väster (park el ler  p lanter ing) och i  söder 
(gata el ler  torg).  Utbredningen av grönområdet är mindre 
i  verkl igheten än vad som anges i  detal jp lanen. Planlagd 
kvartersmark f inns i  hela den östra delen vi lket  medger 
markanvändning för industr i -  och småindustr iändamål.  På 
kvartersmarken t i l låts småindustr i  med byggnadshöjd 7 
meter i  et t  band närmast park el ler  p lanter ing i  väster.  I  östra 
delen av området t i l låts industr i  med byggnadshöjd 10 meter. 
Industr iområdet är inte fu l l t  utbyggt.  Genomförandet iden för 
gäl lande detal jp lan har gått  ut . 
I  den nordvästra delen används en del  av marken som 
båtuppstäl ln ingsplats.  Denna användning str ider mot 
bestämmelserna i  gäl lande detal jp lan. 

För fast igheterna närmast järnvägsstat ionen, Simrishamn 
2:58 och Simrishamn 2:77, gäl ler  Förslag t i l l  s tadsplan för 
stat ionsområdet och del  av stadsägan nr 3 i  Simrishamn som 
vann laga kraf t  1952-11-28. Detal jp lanen medger användning 
för järnvägsändamål. 
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I l lustrat ion över markanvändning inom gäl lande detal jp laner i  närområdet 
enl igt  kommunens egen numrer ing.  Det aktuel la programområdet syns 
inom rödmarker ing.  Programområdet omfattar både Förslag t i l l  ändr ing 
av stadsplan för Garvaren mm i  Simrishamn, laga kraf t  1987-12-01 och 
Förslag t i l l  s tadsplan för stat ionsområdet och del  av stadsägan nr 3 i 
Simrishamn som vann laga kraf t  1952-11-28. 
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Fastighetsindelningsplan

Området omfattas inte av fast ighets- el ler  tomtplaner. 

Översiktsplan

I  Översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen av 
kommunful lmäkt ige 2001-05-28, konstateras at t  Simrishamns tätort  ska 
ingå i  en fördjupad översiktsplan. Övr iga stäl ln ingstaganden från den 
gäl lande översiktsplanen är at t  v id f ramtida ny bebyggelse av bostäder 
bör en större del  lokal iseras i  anslutning t i l l  Simrishamns tätort  där god 
t i l lgång på service och kommunikat ioner f inns,  och förutsät tn ingarna är 
goda at t  bygga at t rakt ivt  i  närheten av natur och hav. En utbyggnad av 
bostäder ska också göras med hänsyn t i l l  or tens ident i tet  och struktur. 
Aktuel l t  p lanprogram bedöms inte str ida mot intent ionerna i  den 
gäl lande översiktsplanen. 

Antagandehandl ing,  Framt iden,  Övers ik tsplan för  S imr ishamns kommun 
Arbetet  med en ny översiktsplan ”Framtiden, Översiktsplan för 
Simrishamns kommun” har pågått  under de senaste åren och vid 
detta programs utskick är handl ingen antagen men har ej  vunni t 
laga kraf t .  I  antagandehandl ingen beskr ivs programområdet som ett 
utveckl ingsområde där det förespråkas blandstad med bostads- och 
centrumändamål,  kontor och icke-störande småskal ig verksamhet. 

I  antagandehandl ingen anges som generel l  r ik t l in je at t  ny bebyggelse 
f rämst ska lokal iseras inom redan bebyggd mi l jö och stat ionsnära 
för tätning förespråkas. Vidare ut t rycks en vi l ja at t  utveckla koppl ingen 
mel lan staden och havet samt skapa mer stadskänsla i  Simrishamn 
där ny bebyggelse ska anpassas t i l l  mänskl ig skala och ta hänsyn t i l l 
Simrishamns natur-  och kul turmi l jövärden. Kommunen önskar även 
skapa et t  levande och integrerat  stadsrum där skyddsavstånd t i l l 
bul ler  och andra r isker v id hamn och int i l l iggande verksamheter tas 
i  beaktande. I  antagandehandl ingen anges at t  verksamhetsområdet 
bör bibehål la en småskal ig struktur med inr iktning mot icke-
störande verksamheter så at t  området på sikt  kan utvecklas med 
bostadsbebyggelse. Det aktuel la planprogrammet går i  enl ighet 
med intent ionerna för vad som anges för programområdet i 
antagandehandl ingen för den nya översiktsplanen. 

Skansenområdet inom cirkel. Från antagandehandlingen Framtiden - Översiktsplan för 
Simrishamns kommun.
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Utbyggnad ska företrädesvis ske som kvalitativ förtätning 

Fastställd detaljplan för bostadsändamål

Fastställd detaljplan för verksamhetsändamål

Utbyggnadsområde bostadsändamål

Utbyggnadsområde verksamhetsändamålJ
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FÖRSLAG - UTBYGGNADSOMRÅDEN FÖR 
VERKSAMHETER (J)

Utveckla områdets havsfront som en av stadens framsidor. 
Möjligheter för utökad publik användning bör studeras. 

Området skulle kunna stärkas med en ny tomt för centrumändamål, 

mot Ehrnbergsväg. 

Utmed Christian IV:s väg (10) och väg 11(11) föreslås utbyggnadsom-
råde för verksamhets- och handelstomter. Utbyggnaden kan bidra till att 
rumsligt förstärka stadens entréstråk och omvandla genomfartsleden till 
en stadsmässig infart.

Industriområdet Skansen vid stationen  utvecklas till ett blandat område 
med småskalig struktur. 

FÖRSLAG - UTBYGGNADSOMRÅDEN FÖR 
BOSTADSÄNDAMÅL

Stadsutveckling, bostäder, skola och centrumändamål. Utmed Sjöfartsstrå-
ket utvecklas området för centrumändamål inom allmänt tillgängligt park-
stråk. (Se planprogram för Kv Lasarettet, Östra planteringen, Gjuteriplan och 
Sjöfartsstråket 2013-06-03). Ca 100 - 150 bostäder. 

Stadsmässig förtätning för bostäder och centrumändamål. 
Ca 30 bostäder. 

Stadsutveckling i stationsnära läge för bostäder, kontor, arbetsplatser, skola, 
centrumändamål och verksamheter. I vidare planläggning behöver buller 
och riskavstånd till hamn och intilliggande verksamheter utredas. Ca 185 
bostäder. För utbyggnadsområden 1-4 i Simrishamn är det betydelsefullt 
att ny miljö anpassas till stadens skala och kulturmiljövärden. Den småska-
liga karaktären i området ska i största möjliga mån behållas. Området kan 
utvecklas som blandstad med bostäder och verksamheter i liten skala, vilket 
kan bidra till att skapa ett levande och integrerat stadsrum. 

10 villor utmed Kristianstadvägen ryms.

Skoltomterna för Österlengymnasiet och Korsavadskolan behöver utredas, 
där ett breddat användningssätt kan studeras. Stadsmiljön framför Korsa-
vadsskolan och utmed Backgatan behöver förstärkas. Ca 60 kedjehus ryms.

I Simrislund studeras förtätningsmöjligheter för bostäder (6a, 6b). Idrotts- 
och parkytor i området behöver förstärkas. Totalt ca 50 nya bostäder.

Utbyggnadsområde för 7-8 bostäder.

UTREDNINGSOMRÅDEN

jordbruksmarken vid järnvägen. Stadsmässigheten kan stärkas genom 
förtätning av bebyggelsen och upprustning av den offentliga miljön. För 
utbyggnad mot järnvägen och intilliggande verksamheter behöver riskav-

-
stånd som begränsar utbyggnad. Ca 100 nya lägenheter kan inrymmas 
på lång sikt.

Möjliga förtätningar som ansluter till intilliggande bebyggelse bör stude-
ras. Ca 130 lägenheter centralt.

Intill södra koloniområdet kan bostadsutbyggnad studeras, området 
ligger centralt och stationsnära. På lång sikt utgör koloniområdet markre-
serv för staden, lämpligt för bostäder. Området skulle kunna inrymma ca 
100-150 lägenheter.

vägutbyggnaden inte realiseras. 

Industriområdet föreslås utökas i väst, det avsätts också mark för ranger-
bangård och stickspår, 100 m från järnvägens mittlinje, för omlastning av 
framtida godstransporter. Utbyggnadsområdet i väst sammanfaller med 
blivande vattenskyddsområde, områdets lämplighet behöver utredas uti-
från dess lämplighet för intilliggande vattentäkt. Om de båda ändamålen 
inte kan sammanfalla ska vattentäkten premieras.

HÄNSYNSREGLER

: Hänsyn ska tas till områdets förutsättningar för lämplig 
uppvärmningsform. Förutsättningar kan vara t.ex. att ta till vara spillvär-
me från närbelägna fastigheter, god solinstrålning, utnyttjande av viss 
markbeskaffenhet (PBL 2 kap. 3 §). Solcellsanläggningar förespråkas.

Inom område markerat som värdefull bebyggelsemiljö 
råder lovplikt för de åtgärder som annars är bygglovsbefriade enligt det 
lagförslag som fastställdes 2 juli 2014 som berör bl.a. Attefallshus

 Markavsättning för utbyggnad av områden för 
-

dragens och dikningsföretagens avrinningsområden förespråkas. Detta 
för att minska näringsläckage från jordbruksmark till havet och samtidigt 
minska översvämningsrisken från ökade regn och snösmältning. 

FÖRSLAGSKARTA 3. BEBYGGELSEUTVECKLING 

(se rubrik förebyggande åtgärder)

SIMRISHAMN

varav (cirka): 14 villor, 28 kedjehus, 36 
lägenheter, 63 lägenheter med inriktning trygghetsboende, 
samt 53 lägenheter i särskilt boende

 för näringsverksamheter 

435 - 485
varav 100 enbostadshus och 335 - 385 lägenheter

SIMRIS

13
(enbostadshus)

GRÖSTORP

12
(enbostadshus)
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Bebyggelseutveckling och markanvändningskarta från antagandehandlingen Framtiden - 
Översiktsplan för Simrishamns kommun.
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Riksintressen

Programområdet förutsät ter  ianspråktagande av grönytor som l igger 
inom r iksintresse för rör l igt  f r i luf ts l iv  och tur ism (4 kap 2 § MB) samt 
r iksintresse för kustzonen (4 kap 4 § MB). 

Riksint resse för  kustzonen (4  kap 4  §  MB)
Programområdet omfattas av r iksintresse för kustzonen som gäl ler 
för  hela kustremsan i  kommunen. Riksintresset syf tar  t i l l  at t  skydda 
kustzonen mot hög exploater ing och främja åtgärder som inte påtagl igt 
skadar områdenas natur-  och kul turvärden. 

Riksint resse för  tur ism och rör l ig t  f r i lu f ts l iv  (4  kap 2  §  MB)
Programområdet omfattas av r iksintresse för tur ism och rör l igt 
f r i luf ts l iv.  Riksintresset sträcker s ig f rån Örnahusen t i l l  Åhus. 
Tur ismens och fr i luf ts l ivets,  f rämst det rör l iga f r i luf ts l ivet ,  ska särski l t 
beaktas.  Riksintresset består bland annat av at t  skydda närheten t i l l 
både hav och kul turhistor isk bebyggelsemi l jö såväl  som bad, f iske och 
möj l igheten at t  röra s ig längs havet i  långa obrutna sträckor.  

Kuststräckan är en värdefull tillgång för kommunens invånare och besökare. 
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Riksintressen som berör Skansen. Från antagandehandlingen Framtiden - 
Översiktsplan för Simrishamns kommun. 

KONSEKVENSKARTA 2. 
FÖR OMGIVNINGAR, 
SKYDD OCH NATURMILJÖ

l

RI Turism och rörligt friluftsliv 

RI Friluftsliv (kustlinjen) 

RI Naturvård

RI Kustzon

Avser endast utredningsområde för markreservat för förbifart Simris-
hamn/Transportväg för farligt gods. I kapitlets ställningstagande ned-

för att kunna bedöma vägdragningens lämplighet.

Utbyggnadsområdet innebär ianspråkstagande av jordbruksmark
 de skånska utmaningarna ”Hushållning med 

Skånes mark- och vattenresurser och Skydd av Skånes natur- och kul-

Utbyggnadsområdet innebär en naturlig utveckling av Simrishamn, den 

av området ska göras så att stadsmässiga framsidor mot  Christian IVs 
väg skapas. 

Utbyggnadsområdet förutsätter ianspråkstagande av jordbruksmark
 de skånska utmaningarna ”Hushållning med 

Skånes mark- och vattenresurser och Skydd av Skånes natur- och 
kulturvärden”. Utbyggnadsområdet innebär en naturlig utveckling av 

struktur och skulle kunna utgöra en naturlig avgränsning mot väst.

Förslag på förlängning av det tätortsnära rekreationsstråket vid 
Åbackarna förutsätter ianspråkstagande av jordbruksmark, vilket står 

skånska utmaningarna ”Hushållning med Skånes 
mark- och vattenresurser men utvecklingen gynnar den skånska 
utmaningen Skydd av Skånes natur- och kulturvärden genom att natur-
värdena stärks. 

Utbyggnadsområdet innebär att mark för verksamhetsområde avsätts 
som förutsätter ianspråkstagande av jordbruksmark  vilket står i kon-

 de skånska utmaningarna ”Hushållning med Skånes mark- 
och vattenresurser och Skydd av Skånes natur- och kulturvärden”. 

A

B

Utbyggnadsområdet innebär att mark för verksamhetsområde avsätts 
vilket förutsätter ianspråkstagande av jordbruksmark /betesmark, 

 de skånska utmaningarna ”Hushållning med 
Skånes mark- och vattenresurser och Skydd av Skånes natur- och 
kulturvärden”.

Utveckling av Sjöfartsstråket berör riksintresse för rörligt friluftsliv och 
turism, ri friluftsliv (kustlinjen), ri kustzon. Utveckling av stråket syftar 
till att stärka allmänhetens tillgänglighet till platsen som kommer att 
förbättras med förslaget.

Utbyggnadsområdet förutsätter ianspråkstagande av grönytor som 
ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och turism, ri kustzon. 
Allmännhetens rörlighet i området ska säkerställas med stråk och 
grönytor igenom föreslaget bebyggelseområde. Förtätning inom sta-
den är en nödvändighet för att kunna skapa ett hållbart samhälle med 

Utbyggnadsområdet förutsätter ianspråkstagande av grönytor som 
ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och turism, ri kustzon. 
Allmännhetens rörlighet i området ska säkerställas med stråk och 

grönområden kommer att ingå i utbyggnadsområdet.

Utbyggnadsområdet förutsätter ianspråkstagande av grönytor som 
ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och turism, ri kustzon. 
Allmännhetens rörlighet i området ska säkerställas med stråk och 

-
råde kommer att ingå i utbyggnadsområdet.

förtätas inom angivet område. Gränserna kommer att studeras vidare i 
det fortsatta planarbetet. Förtätningen förutsätter ianspråkstagande av 
grönytor. En del av angivet område ligger inom riksintresse för rörligt 
friluftsliv och turism, ri kustzon. Allmänhetens rörlighet i området ska 
säkerställas med stråk och större sammanhängande grönytor. 

Utbyggnadsområdet innebär en god förtätning i centrum med stads-
mässig bebyggelse. Förslaget bedöms inte påverka riksintressena 
för rörligt friluftsliv och turism, ri kustzon negativt. 
Allmänhetens rörlighet runt om kvarteret kommer att kvarstå.

KONSEKVENSER OCH GENOMFÖRANDE,
UTBYGGNADS- OCH UTREDNINGSOMRÅDEN

KONSEKVENSER OCH GENOMFÖRANDE,
ÖVRIGA OMRÅDEN

FÖRKLARINGAR
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KONSEKVENSKARTA 2. 
FÖR OMGIVNINGAR, 
SKYDD OCH NATURMILJÖ

l
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Utveckling av Sjöfartsstråket berör riksintresse för rörligt friluftsliv och 
turism, ri friluftsliv (kustlinjen), ri kustzon. Utveckling av stråket syftar 
till att stärka allmänhetens tillgänglighet till platsen som kommer att 
förbättras med förslaget.

Utbyggnadsområdet förutsätter ianspråkstagande av grönytor som 
ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och turism, ri kustzon. 
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råde kommer att ingå i utbyggnadsområdet.

förtätas inom angivet område. Gränserna kommer att studeras vidare i 
det fortsatta planarbetet. Förtätningen förutsätter ianspråkstagande av 
grönytor. En del av angivet område ligger inom riksintresse för rörligt 
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Utbyggnadsområdet innebär en god förtätning i centrum med stads-
mässig bebyggelse. Förslaget bedöms inte påverka riksintressena 
för rörligt friluftsliv och turism, ri kustzon negativt. 
Allmänhetens rörlighet runt om kvarteret kommer att kvarstå.
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Utredningar,  övriga planeringsunderlag och stäl lningstaganden

För programområdet har et t  f ler ta l  utredningar tagi ts f ram som 
omfattar r iskutredningar,  bul lerutredningar och mi l jötekniska 
markundersökningar,  se sammanstäl ln ing nedan. Vidare berörs 
programområdet även av andra planer ingsunder lag och utredningar.  

-Översikt l ig mi l jöteknisk markundersökning inom fast igheterna Garvaren 3 och 
Simrishamn 3:1 (2016-02-01).  Framtaget av Tyréns AB.
-Komplet terande mi l jöteknisk markundersökning inom fast igheten Garvaren 3 (2015-
12-18).  Framtaget av Tyréns AB.
-Riskutredning verksamheter inom Kv Garvaren, Simrishamn (2015-11-19) Framtaget 
av Tyréns AB. 
-PM. Förtydl igande om verksamheter längs Branteviksvägen (2015-09-24).  Framtaget 
av Tyréns AB. 
-Riskutredning Kv. Garvaren (2015-04-01) Framtaget av Tyréns AB. 
-Simrishamns stat ionsområde – Bul lerutredning (2015-04-01).  Framtaget av Tyréns 
AB.
-Mi l jöteknisk markundersökning, Garvaren 3 och 13 (2015-02-20).  Framtaget av 
Tyréns AB.
-Riskutredning avseende far l igt  gods, Stat ionsområdet,  Simrishamn (2013-12-16). 
Framtaget av Tyréns AB.
-Bul ler-  och vibrat ionsutredning för stat ionsområdet (2013-11-25) Framtaget av 
Tyréns AB.
-Externbul lerutredning Simrishamns hamn (2013-04-03) Framtaget av VA-Teknik och 
Vattenvård. 
-Komplet terande mi l jöteknisk undersökning, fd Ehrnberg och Son Läderfabr ik, 
Simrishamn (2013-02-01).  Framtaget av WSP. 
-PM Komplet terande mi l jöteknisk markundersökning fd Ehrnberg och Son Läderfabr ik, 
Simrishamn   (2013-02-01).  Framtaget av WSP.
-Komplet terande mi l jöteknisk markundersökning, fd Ehrnberg och Son Läderfabr ik 
(2011-10-28) Framtaget av WSP. 
-Översikt l ig mi l jöteknisk markundersökning, fd Erhnberg och Son Läderfabr ik (2011-
02-23).  Framtaget av WSP.
-Översikt l ig mi l jöteknisk markundersökning Garvaren 8,  Simrishamn (1997-01-27). 
Framtaget av AB Jacobson & Widmark,  Vatten och Mi l jö.  
-  Komplet terande mi l jöteknisk markundersökning Kv Garvaren 8,  Simrishamn (1997-
06-27).  Framtaget av AB Jacobson & Widmark,  Vatten och Mi l jö.  
-  Mi l jö-  och geoteknisk markundersökning inom kv Garvaren i  Simrishamn (1997-08-
20).  Framtaget av Framtaget av AB Jacobson & Widmark,  Vatten och Mi l jö.  
-  Saner ing av Garvaren (1982-05-17).  Länsstyrelsen. 

Bul lerutredning

Tyréns har upprät tat  två bul lerutredningar med fokus på tåg-,  väg, 
och industr ibul ler  ( “Simrishamns stat ionsområde – Bul lerutredning”, 
2015-04-01 och “Bul ler-  och vibrat ionsutredning för stat ionsområdet, 
Simrishamn”,  2013-11-25) Se mer under Risker/störningar/bul ler. 

VA-Teknik &Vattenvård upprät tade 2013-04-03 en extern bul lerutredning 
för at t  utreda bul lerpåverkan från omgivande hamnverksamhet öster om 
programområdet.  ( “Externbul lerutredning Simrishamns hamn”,  2013-04-
03)

Riskutredning

Tyréns upprät tade 2013-12-16 en r iskanalys över t ransporterna av 
far l igt  gods på järnvägen vid stat ionsområdet.  Riskanalysen avser 
olycksr isker som hänger samman med den nära lokal iser ingen int i l l 
järnvägssträckningen och transporter av far l igt  gods som sker på 
denna. (“Riskutredning avseende far l igt  gods, stat ionsområdet 
Simrishamn”,  2013-12-16) En fördjupad utredning av Tyréns 2015-
04-01, rapporten ”Riskutredning Kv. Garvaren”,  undersöker förutom 
transport  av far l igt  gods, v i lka r isker som f inns inom programområdet 
som bedöms kunna påverka den totala r iskbi lden för Skansenområdet. 
De ident i f ierade r iskerna är t ransporter av far l igt  gods på när l iggande 
vägar och förvar ingen av gasol  i  området.
Vidare har et t  t i l lägg gjorts 2015-09-24 för at t  för tydl iga vad som 
ur r isksynpunkt kan t i l låtas inom 30 meter f rån Branteviksvägen i 
Simrishamn. Se mer under Risker/störningar.  

Mil jö teknisk  markundersökning

Ett  f ler ta l  mi l jötekniska markundersökningar har gjorts inom 
programområdet med anledning av t id igare och pågående verksamheter 
och markanvändning. Utredningar v isar på föroreningsr isk på et t  antal 
fast igheter.  Se mer under Risker/störningar/Föroreningar. 

9
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Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv

I  p lanarbetet  kommer hänsyn tas t i l l  kommunens jämstäl ldhetsplan. 
Kommunen arbetar ut i f rån diskr iminer ingsgrunderna enl igt 
d iskr iminer ingsombudsmannen (DO):

• 	 Kön
•	 Könsident i tet 	e l ler 	könsuttryck
•	 Etnisk	 t i l lhör ighet
• 	 Rel ig ion	el ler 	annan	trosuppfat tn ing
•	 Funkt ionsnedsättning
•	 Sexuel l 	 läggning
•	 Ålder

De sociala konsekvenserna av ovanstående aspekter resul terar i  et t 
kunskapsunder lag som tar hänsyn t i l l  fö l jande:

• 	Service	 i 	bostadens	närhet
• 	Närhet	 t i l l 	kol lekt ivtraf ik
• 	Pr ior i tera	de	oskyddade	traf ikanterna	–	gående	och	cykl ister
• 	At t 	det 	 f inns	el ler 	skapas	mötesplatser	där	det	kan	uppstå	et t	
social t  l iv
• 	Mi l jöerna	har	kval i teter	som	människor	kan	knyta	an	t i l l
• 	Ti l lgängl ighet	–	s i t tp latser, 	 lutningar, 	kontrastmarker ingar	mm
•	Trygghet	–	 fönster	och	dörrar	ut 	mot	offent l iga	platser, 	p lacer ing	av	
staket och plank, belysning mm
• 	Stabi l i tet 	och	f lexibi l i tet 	–	Skapa	 lösningar	som	kanske	 låser	en	
vikt ig parameter,  men medger f lexibi l i tet  i  övr iga
• 	At t rakt iv i tet 	–	skala, 	 re lat ioner, 	 täthet, 	men	även	–	synintryck,	
bul ler,  lukt ,  smak och känsel

Barnkonsekvensanalys/barnperspektivet

Kommunen har en särski ld checkl ista för  barnkonsekvensanalys. 
I  detal jp lanearbete tas hänsyn t i l l  barnperspekt ivet  där man t i t tar 
särski l t  på at t  bevara/skapa grönytor och t i l lgängl iggör områden för 
barn.  Det är även vikt igt  at t  man skapar t rygga och säkra mi l jöer 
för  barn så at t  de har möj l ighet at t  röra s ig inom området,  både t i l l 
fots och på cykel .  Vidare bör mark avsättas i  programområdet för  en 
f ramtida skola/ förskola ef tersom nuvarande förskolor och skolor är i 
det  närmaste fu l lbelastade.  

Naturvårdsprogram
 
Kommunens naturvårdsprogram antogs av kommunful lmäkt ige 2010-05-
31. Programområdet ingår inte i  kommunens naturvårdsprogram. Öster 
om området,  Simrishamns hamn, räknas t i l l  et t  av kommunens områden 
med höga naturvärden och l ikaså det angränsande naturreservatet  för 
betesmarken vid Tjuvasten. För at t  länka samman Skansenområdet 
med naturreservatet  ska al lmänhetens rör l ighet inom programområdet 
säkerstäl las med stråk och grönytor. 

Riktl injer för beaktande av översvämningsrisk vid fysisk planering

Kommunful lmäkt ige i  Simrishamn faststäl lde 2008-08-25 § 117 
r ikt l in jer  för  den framtida fysiska planer ingen i  kommunen ut i f rån 
högvattenberäkningar f rån SMHI om ett  högvatten med återkomst på 
100 år i  havet år 2100 t i l l  1,89 m. 

Programområdet l igger som lägst mel lan 9 – 10 meter över havet och 
löper därför ingen stor r isk at t  drabbas av f ramtida översvämning. Det 
kan dock uppstå problem i  området på grund av dagvattenavledning då 
det inom området f inns berg i  dagen. 

Strandskydd
Programområdet omfattas inte av bestämmelserna om strandskydd. 

Dikningsföretag el ler båtnadsområden 
Det f inns inga dikningsföretag el ler  båtnadsområden inom el ler  i 
anslutning t i l l  programområdet. 

Naturreservatet Tjuvasten. 

10
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Inventering av stadskärnan 1994

Inventer ingen av stadskärnan 1994 innefat tar  inte programområdet.  

Fornlämningar

I  den sydöstra delen av området f inns en känd fornlämning registrerad 
som nr 30 i  Simrishamns kommun. Fornlämningen består av en 
enklare form av häl l r is tn ing, en så kal lad skålgrop/älvkvarn,  på en 
söndersprängd häl l . 

I  omgivande naturreservat,  som ansluter söder om området,  f inns 
et t  f ler ta l  häl l r is tn ingar såväl  i  form av skålgropar/älvkvarnar som 
av skeppsr istningar m.m. Därt i l l  f inns det en känd grav i  form av en 
stensättning. 

Respektavstånd t i l l  ny bebyggelse ska tas.
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Det finns mycket berg i dagen i den sydöstra delen av området, vid fornlämningen. 

Registrerad fornlämning

Registrerade fornlämningar inom programområdet och på andra sidan Ehrnbergsvägen. 

11
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Länsstyrelsens regionala kulturmil jöprogram

Programområdet ingår i  det  regionala kul turmi l jöprogrammet som 
Länsstyrelsen antog 2006 där området Simrishamn – Simris lund 
är utpekad som innehål lande av särski l t  värdeful la kul turmi l jöer i 
kommunen och genom de två utpekade kul turmi l jöstråken Skånel in jen 
(Per Albin- l in jen) samt Malmö-Simrishamn järnväg. 

Kul turmi l jöst råket  Skånel in jen Per  Alb in- l in jen
Kulturmi l jöstråket Skånel in jen berör sträckningen från Båstad t i l l 
Vieryd som bör jade byggas år 1939, och skul le förhindra mindre båtar, 
s jöstr idsvagnar och trupper at t  nå land. Enl igt  kul turmi l jöprogrammet är 
mot iv för  bevarande föl jande: ”Försvarsl in jen är en unik företeelse som 
tydl igt  v isar Skåne som gränsprovins.  Samtl iga värn är v ikt iga delar i 
helheten som detta kul turmi l jöstråk utgör.”  Inom Skansenområdet f inns 
inga värn. 

Kul turmi l jöst råket  Malmö-Simr ishamns järnväg 
Järnvägsbanan mel lan Tomel i l la och Simrishamn anlades 1882. 
Järnvägsbanan byggdes däref ter  ut  f rån Malmö via Staffanstorp, 
Dalby och Sjöbo för at t  sedan sammankopplas med järnvägsbanan 
mel lan Simrishamn och Tomel i l la.  De nya rälsbussarna mel lan Malmö 
-  Simrishamn infördes 1954 och möj l iggjorde för tågen at t  gå ner t i l l 
hamnen och på så sätt  under lät ta övergången mel lan tåg och båt. 
Under 1960-talet  f ick järnvägsbanan svår konkurrens av den ökande 
pr ivatbi l ismen och 1970 upphörde al l  persontraf ik mel lan Malmö-Sjöbo-
Tomel i l la och det mesta av godstraf iken. Järnvägen låg kvar i  hela s in 
längd som så kal lad beredskapsbana fram t i l l  1990 då Sjöbo kommun 
f ick k lar tecken at t  r iva upp rälsen i  den egna kommunen. Däref ter togs 
även rälsen mel lan Staffanstorp och Dalby bort .  Simrishamnsbanan, 
sträckan mel lan Simrishamn och Tomel i l la,  f inns for t farande kvar. 

Vidare beskr iver Länsstyrelsen at t  banan är en återspegl ing av 
samhäl lsutveckl ingen i  stort :  det  mödosamma och t i l l  s tor  del  manuel la 
anläggningsarbetet ,  etablerandet av moderna kommunikat ioner – 
järnvägen förde även med sig te legraf  och telefon, fo lkrörelsernas 
ankomst,  samhäl lsbyggande och industr ia l iser ing,  det abrupta s lutet 
och stat ionssamhäl lenas omvandl ing t i l l  pendlarsamhäl len t i l l  s tor  del 
baserade på pr ivatbi l ism.

Arkeologisk utredning

En arkeologisk utredning har inte gjorts för  programområdet.  Risken 
för at t  det  f inns yt ter l igare häl l r is tn ingar el ler  andra former av 
fornlämningar inom den oexploaterade delen av området är enl igt 
Länsstyrelsens bedömning så stor at t  en arkeologisk utredning enl igt 
bestämmelserna i  2 kap 11 § kul turmi l jö lagen måste genomföras.  Den 
bör göras i  et t  så t id igt  skede i  p lanarbetet  som möj l igt .  Detta för 
at t  möj l iggöra et t  bevarande av fornlämningar genom omdisponer ing 
av exempelvis parkmark inom programområdet.  Vissa typer av 
fornlämningar såsom boplats lämningar medges of tast  bort tagande 
men med vi l lkor at t  det  först  arkeologiskt  dokumenteras.  Kostnader 
för  sådan dokumentat ion åvi lar  arbetsföretaget.  Om däremot 
häl l r is tn ingar skul le påträffas v id utredningen kan de vara av sådan 
art  at t  et t  bort tagande inte kommer at t  medges.   

En arkeologisk utredning behöver därför göras för  den delen av 
området som har oexploaterad mark.

Fornlämningsområde i Tjuvasten. 
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Inom programområdet f inns järnvägsspår i  marken som inte längre 
används. Eventuel l t  kan denna räls användas som avgränsning el ler 
utsmyckning i  gaturummet.  Detta ger et t  mervärde i  p latsen som lyf ter 
f ram järnvägens betydelse för Simrishamn. 

13

Järnvägen vid Simrishamns station.   Värn längs med kusten. 

2

1

3

15

240    KAP 3  /  BEBYGGELSEUTVECKLING & MARKANVÄNDNING

Skansen berörs av de två kulturmiljöstråken Malmö-Simrishamns järnväg och 
Skånelinjen Per-Albinlinjen.  

KONSEKVENSKARTA 1. 
FÖR FORNLÄMNINGAR 
OCH KULTURMILJÖ

började anläggas 1882 
då en bana mellan Simrishamn och Tomelilla stod klar. Järnvä-
gen Malmö-Tomelilla öppnade 1893.

 Ett skyddsavstånd ska tas hänsyn till i 
den vidare planläggningen. 

 Stor varsamhet ska iakttas vid 
-

ga karaktärsdrag bibehålls och skyddas. Bebyggelseriktlin-
jerna för tätortskaraktärer i Simrishamn ska följas.

Motivering: Småstadsmiljö med bevarad medeltida karaktär 

Uttryck för riksintresset: Tät, småskalig putsad bebyggelse 
från huvudsakligen 1800-talet och oregelbundet gatunät med 
medeltida anor. St. Nicolaikyrkan från 1200-talets första hälft, 
gårdar för handelsmän, enklare gårdar och hus för hantverkare 
och sjöfolk, torgmiljön med mer storstadsmässiga bebyggelse-
inslag från 1800-talets senare del, hamnbebyggelse, parkan-
läggningar samt gatukaraktären med stenläggning och plank.

kulturmiljö (RI Kulturmiljö). Vid genomförande ställs krav på utform-
ning, strukturanpassning för att säkerställa att inte någon påtaglig 
skada på riksintressena riskeras. Påtaglig skada innebär en sådan 
påverkan som påtagligt försvårar nyttjandet av riksintresset.

-
niområden som kulturmiljö. Ett ställningstagande behöver tas innan 
området kan aktualiseras för utbyggnad.

Bevaringsplan för stadskärnan i Simrishamn, 1975
Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takföns-
ter, 1985
Simrishamn, inventering av stadskärnan 1994
Om Simrishamns dörrar, 1995
Byggnadsminnen i Simrishamns kommun, 1998
Kulturmiljöprogram i Skåne, 2006

omfattar registrerad fornlämning i den sydöstra 
delen av området. Respektavstånd till ny bebyggelse ska tas.

, landsvägen mellan Trelleborg - Brösarp utgör 
kulturmiljöstråk.

Hela kommunens kuststräcka ingår i kulturmil-

1939 och som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga 
värn är viktiga delar i den helhet som Skånelinjen utgör.

-

KONSEKVENSER OCH GENOMFÖRANDEFÖRKLARINGAR

Hela centralorten och dess när-
maste omgivningar är utpekat som särskilt värdefull kulturmiljö 
med en stadsplan som till stor del är medeltida med oregel-
bundet formade kvarter och slingrande gator. Huvudgatan – 
Storgatan med likartad sträckning som den forna infarten från 
Tommarp – löper vinkelrätt ned mot hamnen. Denna stadsplan 
var vanlig för kuststäderna fram till mitten av 1200-talet. 

Utbyggnadsområde verksamhetsändamål

Utredningsområde 2

1

3

15

Utbyggnad inom riksintresse för kulturmiljövård kan komma att stå i

CENTRUM SIMRISHAMN        3B 242
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Framtida behov av utredningar

Sammantaget bedöms at t  fö l jande utredningar tas f ram i  det  for tsat ta 
planarbetet :

-  Arkeologisk utredning 
-  Geoteknisk undersökning
- Radonundersökning
- Termiska förhål landen (v ind,  sol ,  skugga) på grund av den   
 högre bebyggelsen. 
-   Fördjupad bul lerutredning
-  Traf ikutredning
-  Handelsutredning (pågår)
-   Mi l jöteknik -  saner ings-/åtgärdsplan
-  Ev.  uppdater ing av r iskutredning
-  Dagvattenutredning
-  VA-utredning

14
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3.  PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation

Inom programområdet f inns grusade ytor och grönytor med 
gräs,  samt asfal terade ytor som används t i l l  d iverse upplag och 
parker ing för verksamheterna. Flertalet  fast igheter har stängslad 
tomt och i  området står kontorsbaracker,  containers,  s läp, 
maskiner och diverse byggnadsmater ia l .  I  den västra delen f inns 
även en grusad båtuppstäl ln ingsplats med et t  f ler ta l  uppstäl lda 
båtar och en fast ighet används t i l l  industr ideponi . 

I  den västra delen f inns tät  vegetat ion med buskar och träd med 
en gångst ig mot bostadsområdet i  väst .  I  den sydöstra delen 
f inns et t  stort  grönområde med berg i  dagen. I  den nordvästra 
delen av området f inns en upphöjd grönyta med sol i tär t räd och 
upptrampad gångst ig. 

Sammantaget f inns det mycket hårdgjord mark inom 
programområdet.  Markbeläggningen är f rämst grus,  asfal t  e l ler 
gräs,  men det f inns även viss gatstensbeläggningen samt gamla 
järnvägsspår som idag delv is vuxi t  igen med vegetat ion.  Vissa 
asfal tsytor l igger ovanpå den gamla gatstensbeläggningen. 

Skansenområdet med mark- och vegetationsförutsättningar.
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1. Stoppbockar vid slutet av järnvägsspåren, plats för ev. framtida busstorg med bl. a. 
cykelparkering. 
2. Cykelvägen mellan stationen och Skansenområdet. 
3. Vegetation i den sydöstra delen. 
4. Solitärträd och gångstig i nordvästra området.
5. Järnvägsspår i marken. 
6. Vegetation mellan Bruket och Skansenområdet. 

2 3 4

6

1

5 87

10 11 129
7. Båtuppställningsplats. 
8. Exempel på hårdgjord mark inom området. 
9. Soliärträdet i närbild. 
10. Järnvägsdetaljer inom området.
11. Grus och diverse upplag. 
12. Diverse upplag. 
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Bebyggelse och verksamheter

Bebyggelsen inom programområdet är f ramföral l t  lokal iserad t i l l  den 
norra delen. Huvudsakl igen består området av industr ibebyggelse 
med komplementbyggnader.  Byggnaderna är i  f ramföral l t  i  1-2 plan 
med plåt-  e l ler  tegel fasader. 

Industr ibyggnaden på fast igheten Garvaren 13 (Lädergatan 4) är 
den största byggnaden i  området och är byggd 1950. Byggnaden är i 
gul t  tegel  och har sågtak.  Det f inns även en större lagerbyggnad på 
fast igheten och andra mindre komplementbyggnader.  Den pågående 
verksamheten t i l lverkar spackel ,  l im och fogmassor.  Verksamheten 
planerar at t  f ly t ta t i l l  nya lokaler 2017 och lämnar därför 
verksamhetsområdet på Skansen. Fast ighetsägare är Simrishamns 
Industr i fast igheter AB. 

På fast igheten Garvaren 12 (Lädergatan 11) f inns en plåtbyggnad 
med svart  sadel tak,  byggd 1988. Byggnaden på fast igheten är 
taxerad som industr i / lagerbyggnad. Pågående verksamhet är et t 
a l l t jänstbolag. Fast igheten är pr ivatägd. 

På Garvaren 3 (Lädergatan 13) är marken taxerad som 
industr ienhet/ tomtmark.  På fast igheten f inns mindre 
komplementbyggnader.  De två större,  f .d mi l i tär lokalerna i  söder 
används idag som inomhusboulehal l  t i l l  Simrishamns Bouleförening 
Si l lboularna. Norr  om lokalerna, och ovanför Garvaren 12, används 
marken som industr ideponi  och har t i l lhörande komplement/
barackbyggnader.  Fast igheten ägs av Simrishamns kommun. 

På Garvaren 11 (Lädergatan 2) f inns en plåtbyggnad som 
byggdes 1948. På fast igheten bedr ivs åker i -  och lagerverksamhet. 
Fast igheten är pr ivatägd. 

Byggnaden på Garvaren 7 (Lädergatan 5) uppfördes 1986 och är 
i  gul  p låt .  Verksamheten konstruerar t i l lbyggnader t i l l  lastbi lar. 
Fast igheten är pr ivatägd. 
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På Garvaren 10 (Lackgatan 2) f inns en industr ibyggnad i  v i t  p låt fasad 
med svart  sadel tak som uppfördes 1945. Verksamheten ut för  arbeten 
inom smide, hydraul ik och mekanik.  Fast igheten är pr ivatägd. 

På fast igheten Garvaren 9 (Lackgatan 5) f inns en enplansbyggnad 
i  gul t  tegel  och vi t  puts som byggdes 1945. Verksamheten ut för 
smidesarbeten. Fast igheten är pr ivatägd. 

Industr ibyggnaden på fast igheten Garvaren 6 (Lädergatan 3) är byggd 
1986. Idag bedr ivs t i l lverkning av l ivsmedel.  Fast igheten är pr ivatägd. 

Byggnaden på Garvaren 4 (Lackgatan 1) är i  v i t  p låt  och byggd 1945. 
På fast igheten bedr ivs en färgbut ik och verksamheten ut för  även måler i 
och sprut lacker ingst jänster.  Fast igheten är pr ivatägd. 

Byggnaden på Garvaren 5 är en låg tegelbyggnad som uppfördes 1988. 
Idag bedr ivs en dansstudio i  lokalen. Fast igheten är pr ivatägd. 



DNR 2015/835                            Planprogram för Skansenområdet

18

Fastigheter inom programområdet som har befintlig bebyggelse.

13

12

3

11

7

6
4 9

5

10



DNR 2015/835                            Planprogram för Skansenområdet

19

Garvaren 6

Garvaren 3 Garvaren 4

Garvaren 9
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Angränsande bebyggelse
Omgivande bebyggelse är i  öster industr i /
verksamhetsbyggnader inom hamnen, i  väster 
bostadsområdet Bruket med hyreslägenheter och i  norr 
stat ionsområdet med stat ionshuset och kul turskolan. 

Bostadsområdet Bruket,  som l igger väster om 
programområdet,  byggdes på 1970-talet  och består 
av et t  f ler ta l  lamel lhus i  t re våningar med sadel tak i 
tegel .  Byggnadernas karaktär ist iska drag kännetecknas 
av repet i t iva fasader med få fönstertyper,  lägre 
detal jer ingsgrad och industr ie l l t  t i l lverkade fönster, 
portar och inglasade balkonger.  Gårdsmi l jöerna är 
storskal iga och mel lan bostadsgårdarna f inns grönytor i 
mel lanzoner mel lan delområden. De putsade fasaderna 
ski f tar  i  nyanser av gul ,  beige och terracottafärger.

1. Bostadsområdet Bruket, väster om Skansenområdet.
2. Stationshuset, norr om området.
3. Verksamhet i hamnen, öster om området.
4. Kulturskolan, norr om området. 
5. Verksamhet i hamnen, öster om området.

2. Stationshuset 3. Industriområde

5. Industriområde

1. Bruket

4. Kulturskolan
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Gator och trafik
 
Programområdet angörs f rån Branteviksvägen, Ehrnbergsvägen 
och Lackgatan, som fungerar som en underfart  under 
Bussgatan. Busstraf ik ankommer t i l l  s tat ionen på Bussgatan via 
Ehrnbergsvägen och Branteviksvägen. 
Genomfartsgatorna Lackgatan/Lädergatan används idag främst 
för  t raf ik t i l l  verksamheterna. Branteviksvägen ingår även i 
programområdet och är idag främst en transportsträcka för 
verksamheterna i  hamnen. Transporter med far l igt  gods t i l l 
hamnen passerar programområdet längs med Ehrnbergsvägen 
och Brantevikvägen. En bedömning av Tyréns har ut för ts för  at t 
uppskatta v i lka r isker detta medför,  se v idare under Störningar/
r isker. 

Verksamheterna inom området har parker ing på sina fast igheter. 
Det f inns en yta i  den nordvästra delen som fungerar som 
båtuppstäl ln ingsplats.  I  omgivningen f inns bi lparker ing norr  om 
stat ionsområdet. 

Gång-  och cykel t ra f ik
Inom verksamhetsområdet f inns inga utbyggda gång- el ler 
cykelvägar.  Längs med Branteviksvägen f inns en cykelväg som 
leder norrut  och söderut .  Det f inns en gång- och cykelväg utmed 
järnvägen från Bruksgatan t i l l  s tat ionen, och en utmed gränsen 
t i l l  bostadsområdet Bruket,  som avslutas i  en gångst ig som leder 
v idare ner t i l l  Ehrnbergsvägen. Dessutom f inns det en upptrampad 
gångst ig i  den nordvästra delen av området.

Gatustruktur för Skansenområdet.
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Kol lekt iv t ra f ik  –  tåg  och buss
Programområdet l igger i  d i rekt  anslutning t i l l  s tat ionsområdet 
där både tåg- och busstraf ik har s ina start-  och slutpunkter. 
Järnvägen ansluter t i l l  s tat ionen från sydväst och stat ionen 
är s lutstat ion för  a l l  inkommande tågtraf ik.  Flertalet  regionala 
bussar ankommer t i l l  s tat ionsområdet v ia Ehrnbergsvägen 
och Branteviksvägen. 

Direkt tåg mel lan Malmö-Simrishamn via Ystad f inns sedan 
en t id t i l lbaka. Tågtraf iken traf ikeras ca en gång i  t immen 
med anknytning t i l l  Ystad och Malmö. Den gamla järnvägen 
(Simrishamnsbanan) leder t i l l  Tomel i l la och vidare med 
anknytning t i l l  Ystad och Malmö.  

22

Tåg och bussanknytning i närområdet. 
Bussgatan.

Lackgatan
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Ortofotografi med utbyggda VA-ledningar i blått.
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Service

Skansenområdet l igger i  et t  central t  läge med direkt  närhet t i l l  de 
typer av service som Simrishamns centrum erbjuder.  Vid en framtida 
bostadsutbyggnad kommer et t  utökat behov av service i  närområdet 
t i l lkomma. 

Tekniska förutsättningar

Vat ten och av lopp
Programområdet l igger inom kommunens verksamhetsområde 
för vat ten och avlopp. I  området f inns utbyggda vatten- och 
avloppsledningar. 

Kommunen har idag ingen dagvattenpol icy el ler  strategi  för 
dagvatten. Som föl jd av k l imatförändr ingarna förväntas ökning av 
kraf t iga regn. Dessa antas i  s in tur  påverka dagvattenavr inningen 
och avloppsnätet  negat ivt .  Risken för negat iv påverkan på 
grundvatten och ytvat ten bl i r  större v id exploater ing och förtätning 
då hårdgjorda ytor bl i r  större.  Kommunen avser at t  ta f ram en 
dagvattenpol icy med tydl iga r ikt l in jer  för  at t  skapa bättre beredskap 
för kraf t ig nederbörd,  skyfal l  och översvämningar. 

Telekommunikat ion och bredband
Ledningar för  te le och bredband f inns inom planområdet. 

El  och energi försör jn ing
Öster lenkraf t  är  nätägare för  e l .  Det f inns två t ransformatorstat ioner 
i  området,  varav en i  Lyckebohuset.  I  et t  for tsat t  p lanarbete ska 
hänsyn tas t i l l  t ransformat ionsstat ionerna och skyddsavstånd enl igt 
gäl lande föreskr i f ter.  Fjärrvärmeledningar f inns i  området. 
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Geotekniska förhål landen
Enl igt  jordartskartan från Sver iges geologiska undersökning (SGU) 
består marken inom programområdet f rämst av postglacial  sand. 
I  det  sydöstra hörnet på fast igheten Garvaren 13 består marken 
av sedimentär berggrund som går i  dagen. Den högsta punkten 
inom programområdet f inns i  den nordvästra delen. Geoteknisk 
undersökning bör göras i  det  for tsat ta planarbetet  inför ev. 
byggnat ion. 

Vid den mi l jötekniska markundersökningen ut förd av WSP 2011-02-
03, f ramkom det at t  inom fast igheterna Garvaren 4,7,13, 10 och 11 
består marken av fy l ln ing med en mäkt ighet av 0,2 -1,5 meter under 
markytan. Vid en provtagningspunkt var fy l lnadsmäkt igheten 3,2 
meter.  Fyl ln ingen består av bergkross,  sand, mul lg jord,  grus och 
lera med stäl lv is inslag av tegel ,  murbruk,  metal l ,  t rä,  lät tbetong 
och asfal t .  Under fy l ln ingen f inns sand som i  s in tur  under lagras av 
lermorän som l igger på den sedimentära berggrunden av kvarts i t . 

Vid den mi l jötekniska markundersökningen för Garvaren 3 och 
Simrishamn 3:1,  ut förd av Tyréns 2016-02-01, har et t  fy l lnadslager 
som sträcker s ig f rån markytan ner t i l l  under l iggande berggrund 
noterats.  I  den norra delen har noterats en si l t ig sandig lera 
under fy l lnadslagret  på en nivå som l igger 2,1 – 3 meter under 
markytan och berggrund f inns 3 meter under markytan. På 
resterande fast ighet sträcker s ig fy l lnadslagret  f rån markytan 
ner t i l l  mel lan ca 1 – 3 meter under markytan innan berggrund 
påträffas.  Medelmäkt igheten av fy l lnadslagret  uppgår t i l l  2 meter. 
Fyl lnadslagret  domineras av en grå el ler  brun grusig sand, med 
inslag av sten och lera.  I  fy l lnadslagret  noteras f rekventa inslag av 
tegel  och slagg, men även organiskt  mater ia l  och glas förekommer. 

För Garvaren 3 har v id den mi l jötekniska markundersökningen, 
Tyréns 2015-02-20, påträffats et t  fy l lnadslager under markytan som 
domineras av en brun grusig sand. Fyl lnadslagret  sträcker s ig ner 
t i l l  borrstopp mot berg och har generel l t  en mäkt ighet som uppgår t i l l 
ca 0,5 – 1,5 m. I  den delen som l igger utmed den västra gränsen vid 
den stängslade tomten, är fy l lnadslagret  mäkt igare och uppgår t i l l 
2,3-4.2 m innan berggrund påträffas.  I  fy l lnadslagret  påträffas

stäl lv isa inslag av lera och sten. I  f ler ta let  provningspunkter väster 
om den stängslade tomten noteras inslag av tegel ,  p lastrester, 
s lagg, gas, papper och kol  i  fy l lnadslagret .  En lukt  av petroleum 
noteras i  de övre 0,5 m av fy l lnadslagret ,  samt i  den nedre delen av 
fy l lnadslagret  ca 3-4,2 meter under markytan. 

24

Höjdkurvor inom Skansenområdet.
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Miljökvalitetsnormer

Vat ten
Det är v ikt igt  at t  i  det  for tsat ta planarbetet  utreda vidare 
at t  dagvattenavr inningen från området inte påverkar havet 
negat ivt . 

Luf t
Luftkval i tetsnormerna bedöms inte vara et t  problem i 
Simrishamn. 

Radon 
Inga kända uppgi f ter  om radon f inns.  Radonundersökning 
kan komma att  genomföras i  samband med et t  for tsat t 
p lanarbete. 

Kartans syfte är att ge en generell bild av jordtäckets mäktighet. Kartan grundas på analys av 
jorddjupsinformation från brunnsborrningar, undersökningsborrningar, schakter och seismiska 
undersökningar.  För att identifiera områden där jordtäcket är mycket tunt eller saknas helt har 
information om berg från SGUs jordartskartor använts.  Jorddjupet har beräknats genom att 
interpolera kända jorddjupsdata. Eftersom vissa jordarter uppvisar betydligt större jorddjup än andra 
har jordartskartan använts som stöd vid denna interpolering. Information om sprickzoner i 
berggrunden har använts för att ta fram områden med speciellt stora jorddjup.

Osäkerheten i beräkningarna ökar med avståndet till punkter med uppmätta jorddjup.  Om 
avståndet exempelvis är flera hundra meter till närmaste observation är osäkerheten i det beräknade 
jorddjupet betydande. 

Ny information om jorddjup tillkommer hela tiden vilket gör att kartan successivt kan förbättras. 
Kartan kommer därför att uppdateras ungefär en gång per år.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor:
Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se
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Jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) . 

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt 
förekomsten av block i markytan. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till 
en meter redovisas i vissa fall. Även underliggande jordlager, t.ex. isälvssediment under lera, 
redovisas i vissa fall, men någon systematisk kartläggning av dessa har inte gjorts. Även vissa 
landformer, såsom moränbacklandskap, moränryggar och flygsanddyner redovisas. Jordarterna 
indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. 

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar information ur det SGU anger som databasprodukten 
”Jordarter 1:25 000–1:100 000”. I denna produkt ingår jordartskartor framställda med olika 
metoder och anpassade för olika presentationsskalor. Kortfattad information om karterings-
metod för det aktuella kartutsnittet och lämplig presentationsskala med hänsyn till kartans 
noggrannhet ges på sidan två av detta dokument. Observera att det som är lämplig skala kan 
avvika från det valda kartutsnittets skala.

För ytterligare information om jordarter, jordlagerföljder, jorddjup m.m. hänvisas till 
www.sgu.se eller SGUs kundtjänst.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor:
Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se
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Stenbrott, gruva eller bergtäkt

Hög blockfrekvens på annan jordart
än morän

Tunt eller osammanhängande
ytlager av morän

Kärrtorv

Svämsediment, ler--silt

Svämsediment, sand

Postglacial lera
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Postglacial finsand

Postglacial sand

Svallsediment, grus
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Fyllning

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt 
förekomsten av block i markytan. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till 
en meter redovisas i vissa fall. Även underliggande jordlager, t.ex. isälvssediment under lera, 
redovisas i vissa fall, men någon systematisk kartläggning av dessa har inte gjorts. Även vissa 
landformer, såsom moränbacklandskap, moränryggar och flygsanddyner redovisas. Jordarterna 
indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. 

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar information ur det SGU anger som databasprodukten 
”Jordarter 1:25 000–1:100 000”. I denna produkt ingår jordartskartor framställda med olika 
metoder och anpassade för olika presentationsskalor. Kortfattad information om karterings-
metod för det aktuella kartutsnittet och lämplig presentationsskala med hänsyn till kartans 
noggrannhet ges på sidan två av detta dokument. Observera att det som är lämplig skala kan 
avvika från det valda kartutsnittets skala.

För ytterligare information om jordarter, jordlagerföljder, jorddjup m.m. hänvisas till 
www.sgu.se eller SGUs kundtjänst.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor:
Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se
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Stenbrott, gruva eller bergtäkt

Hög blockfrekvens på annan jordart
än morän

Tunt eller osammanhängande
ytlager av morän

Kärrtorv

Svämsediment, ler--silt

Svämsediment, sand

Postglacial lera

Silt

Postglacial finsand

Postglacial sand

Svallsediment, grus

Klapper

Glacial lera

Glacial finlera

Glacial grovlera

Glacial silt

Glacial grovsilt--finsand

Isälvssediment

Moränfinlera
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Lerig morän

Sandig morän

Sedimentärt berg

Fanerozoisk diabas

Fyllning

Postglacial sand

Sedimentärt berg

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt 
förekomsten av block i markytan. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till 
en meter redovisas i vissa fall. Även underliggande jordlager, t.ex. isälvssediment under lera, 
redovisas i vissa fall, men någon systematisk kartläggning av dessa har inte gjorts. Även vissa 
landformer, såsom moränbacklandskap, moränryggar och flygsanddyner redovisas. Jordarterna 
indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. 

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar information ur det SGU anger som databasprodukten 
”Jordarter 1:25 000–1:100 000”. I denna produkt ingår jordartskartor framställda med olika 
metoder och anpassade för olika presentationsskalor. Kortfattad information om karterings-
metod för det aktuella kartutsnittet och lämplig presentationsskala med hänsyn till kartans 
noggrannhet ges på sidan två av detta dokument. Observera att det som är lämplig skala kan 
avvika från det valda kartutsnittets skala.

För ytterligare information om jordarter, jordlagerföljder, jorddjup m.m. hänvisas till 
www.sgu.se eller SGUs kundtjänst.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU)
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Risker/störningar

Tyréns upprät tade 2015-04-01 en r iskutredning där akuta olycksr isker 
kopplade t i l l  t ransporter av far l igt  gods på väg och järnväg 
samt industr ier  och verksamheter med potent ie l l  påverkan på 
Skansenområdet undersöks. De ident i f ierade r isker som bedöms kunna 
påverka r iskbi lden för Skansenområdet är t ransporter av far l igt  gods 
på när l iggande vägar,  t ransport  av far l igt  gods på järnväg norr  om 
området och förvar ingen av gasol  i  när l iggande industr i .  Risken från 
transport  av far l igt  gods bedöms tas i  beaktande inom ca 55 meter 
f rån Ehrnbergsvägen. Förutsat t  at t  inga svårutrymda lokaler uppförs 
inom 60 meter f rån Branteviksvägen bedöms r isken från förvar ing av 
gasol  behöva tas i  beaktande inom ca 10 meter f rån Branteviksvägen 
in på kvarteret  Garvaren. Risken från transport  av far l igt  gods på 
Branteviksvägen behöver tas i  beaktande inom 20 meter f rån vägen. 
Risken från transport  av far l igt  gods på järnvägen bedöms som 
l i tet .  För at t  ta hänsyn t i l l  de r isker som bedöms påverka kvarteret 
Garvaren rekommenderas et t  bebyggelsefr i t t  avstånd om 30 meter f rån 
Branteviksvägen och 55 meter f rån Ehrnbergsvägen. Parker ing,  förråd 
och mi l jörum, odl ing,  f r i luf tsområde, t raf ik och tekniska anläggningar 
kan dock placeras inom dessa avstånd.

Svårutrymda lokaler (exempelvis skolor,  s jukhus, saml ingslokaler 
och daghem) rekommenderas inte vara t i l låtna inom 60 meter f rån 
Branteviksvägen. Avståndet f rån Branteviksvägen är en samlad 
bedömning ut i f rån t ransport  av far l igt  gods och verksamheter med 
far l igt  gods i  hamnen och när l iggande industr iområdet.  Avståndet f rån 
Ehrnbergsvägen t i l l  bebyggelse kan minskas t i l l  30 meter om lämpl iga 
åtgärder införs.

Ett  eventuel l t  f ramtida bul lerskydd bör ut formas på sådant sät t  at t 
det  även ger v isst  skydd mot far l igt  gods. Detta innebär at t  mater ia let 
bör vara obrännbart ,  e j  genomsläppl igt ,  täts lutande vid mark samt ej 
t ransparent. 

För at t  ta hänsyn t i l l  r isker kopplade t i l l  t ransport  av far l igt  gods på 
järnvägen ska föl jande åtgärder avseende ny bebyggelse i  form av 
bostäder genomföras:

-  Inom 0-30 meter f rån järnvägen ska endast parker ing,  förråd och 
mi l jörum, odl ing,  f r i luf tsområde, t raf ik och tekniska anläggningar 
placeras.  Notera at t  övr iga regelverk (såsom Starkströmsföreskr i f terna 
och Traf ikverkets ” f r i t t  utrymme utmed banan”)  kan begränsa 
möj l igheten at t  genomföra detta på kort  avstånd. 
-  Et t  avstånd om 30 meter ska upprät thål las t i l l  bostäders fasad. 
Fördjupade utredningar och anpassade åtgärder kan medge bebyggelse 
på kortare avstånd, dock är 30 meters avstånd at t  betrakta som en 
entydigt  god planer ing.
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Principskiss över rekommenderade avstånd till bebyggelse från Ehrnbergsvägen. Det 
orangea området rekommenderas vara bebyggelsefritt. Det gula området kan bebyggas 
om lämpliga åtgärder vidtas.
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I  et t  ef ter fö l jande PM som Tyréns tog fram 2015-09-24 utreds om 
skyddsavstånden t i l l  handel  (säl lanköpshandel)  f rån väg med transport 
av far l igt  gods kan minskas; vad som ur r isksynpunkt kan t i l låtas 
inom 30 meter f rån Branteviksvägen. I  det ta PM görs bedömningen 
at t  säl lanköpshandel ,  industr i ,  b i lservice och lager enl igt  RIKTSAM 
(2007) kan t i l låtas på mindre än 30 meters avstånd från en transport led 
med far l igt  gods. Beaktat  at t  hast igheten på vägen är 50 km/h bedöms 
avåkningar av fordon nå maximalt  20 meter in på området. 
Förvar ingen av gasol  i  områdets närhet innebär krav på 
säkerhetsavstånd för svårutrymda lokaler 60 meter in f rån 
Branteviksvägen. Säl lanköpshandel ,  industr i ,  b i lservice och lager 
betraktas inte som en svårutrymd lokal  och kortare avstånd kan därför 
användas. Beaktat  gasolhanter ing kan lokaler som ej  är  svårutrymda 
t i l låtas 10 meter f rån Branteviksvägen. För at t  upprät thål la syf tet 
med et t  bebyggelsefr i t t  avstånd och för at t  ta hänsyn t i l l  osäkerheter 
kopplade t i l l  sammanvägningen av r iskerna bedöms säl lanköpshandel , 
industr i ,  b i lservice och lager kunna anläggas 20 meter f rån 
Branteviksvägen.  

Olycksr isker  kopplat  t i l l  bef in t l iga  verksamheter
Tyréns har på uppdrag av Simrishamns bostäder AB 2015-11- 19 
upprät tat  et t  t i l lägg t i l l  den t id igare r iskutredning som togs fram 2015-
04-01. I  t i l lägget t i l l  r iskutredningen utreds olycksr isker i  samband 
med hanter ing av brandfar l iga och explosiva varor samt andra ev. 
större kemikal ieuts läpp inom Skansenområdet.  Riskanalysen har som 
syf te at t  för  t i l lkommande bebyggelse avgöra erforder l ig r iskhänsyn 
och innefat tar  både at t  avgöra lämpl ig bebyggelse för området och 
eventuel la behov av skyddsavstånd inom området och för bebyggelsen. 
Genom kontakt  med räddningst jänst  och verksamheter inom 
Skansenområdet har hanter ing av brandfar l iga vätskor,  brandfar l iga 
gaser och andra kemikal ier  med påverkan på den akuta olycksr isken på 
verksamheter inom Skansenområdet utret ts.  De hanterade mängderna 
har jämförts med föreskr i f ter  och rekommendat ioner avseende sådan 
hanter ing.

Utredningen visar at t  en  verksamhet hanterar sådana mängder 
brandfar l ig gas och brandfar l ig vätska at t  skyddsavstånd mel lan denna

verksamhet och ol ika skyddsobjekt  är  mot iverat .  Den aktuel la 
verksamheten l igger på Garvaren 7. 

Ut i f rån de rekommenderade avstånden i  föreskr i f terna för den aktuel la 
hanter ingen och den planerade bebyggelsen i  Skansenområdet bedöms 
föl jande skyddsavstånd behöva upprät tas f rån fast igheten Garvaren 
7.  De angivna avstånden gäl ler  f rån den byggnad där hanter ing av 
brandfar l ig vätska och brandfar l ig gas förekommer. 

-  Sex meter skyddsavstånd t i l l  byggnader av obrännbart  mater ia l  och 
icke brandfar l ig verksamhet.
-  Nio meter skyddsavstånd t i l l  byggnader av brännbart  mater ia l , 
brandfar l ig verksamhet och A-byggnad(byggnad där människor bor samt 
byggnad i  v i lken vanl igen vistas människor som saknar anledning at t 
känna t i l l  förekommande hanter ing av brandfar l iga gaser el ler  vätskor) . 
Detta r iskavstånd gäl ler  för  ny bebyggelse i  form av bostäder.
-  Hundra meters avstånd t i l l  svårutrymda lokaler ( t .  ex saml ingslokal , 
skola,  s jukhus och daghem). Detta skyddsavstånd avser 
gashanter ingen och med avski l jn ing i  lägst  brandteknisk k lass 
behövs inget minsta avstånd. Detta innebär at t  om avski l jn ing i  lägst 
brandklass f inns kan skyddsavståndet t i l l  svårutrymda lokaler minskas 
t i l l  det  skyddsavstånd som gäl ler  för  den aktuel la hanter ingen av 
brandfar l ig vätska, som är 12 meter. 

Principskiss över 
rekommenderade avstånd 
till bebyggelse från 
Branteviksvägen. Det orangea 
området rekommenderas 
vara bebyggelsefritt. Inom det 
gula området rekommenderas 
svårutrymda lokaler (ex skolor, 
sjukhus, samlingslokaler och 
daghem) inte vara tillåtna.
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Förorenad mark

Ett  f ler ta l  mi l jötekniska markundersökningar har ut för ts inom 
programområdet. 

WSP Environmental  g jorde på uppdrag av Albany Internat ional , 
2011-02-23, en översikt l ig mi l jöteknisk markundersökning i  enl ighet 
med Länsstyrelsens föreläggande. Resul taten från undersökningen 
redovisades i  rapporten ”Översikt l ig mi l jöteknisk markundersökning, 
fd Ehrnbergs och Son Läderfabr ik” .  Undersökningsområdet omfattade 
fast igheterna Garvaren 4,7,  9-  13. 

På resterande fast igheter inom programområdet har två paral le l la 
mi l jötekniska markundersökningar tagi ts f ram av Tyréns på uppdrag 
av Simrishamnsbostäder och kommunen, som omfattar fast igheterna 
Garvaren 3 och Simrishamn 3:1.  Således har hela programområdet 
utret ts gäl lande mi l jötekniska markfrågor.   

Sammanfat tn ingsvis v isar ut förda markundersökningar at t  fast igheterna 
Garvaren 4 respekt ive Garvaren 7 konstaterats vara förorenade av 
petroleumprodukter och klorerade lösningsmedel.  Föroreningarna 
förel igger både i  mark och i  grundvattnet.  Ful lständig kännedom om 
dessa föroreningars utbredning har inte erhål l i ts  i  denna undersökning. 
I  en komplet terande mi l jöteknisk markundersökning för dessa 
fast igheter k largjordes omfattningen av de påträffade föroreningarna. 
I  komplet ter ingen visade provtagningarna at t  mycket höga hal ter  av 
t r ik loreten i  grundvattnet och relat ivt  höga hal ter  av t r ik loreten i  jord 
fanns på fast igheten Garvaren 4,  v i lket  tyder på at t  det  kan f innas en 
mycket al lvar l ig förorening av k lorerade lösningsmedel på Garvaren 4. 
Hal tn ivåerna tyder på at t  det  kan f innas fr i  fas av t r ik lorerten i  marken. 
På Garvaren 4 har även tydl igt  förhöjda hal ter  av bensen och toluen 
påvisats.  Föroreningarna kan idag utgöra en r isk för  både människors 
hälsa och för mi l jön. 
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Förorenad mark/risk för förorenad mark markerat med rött. 
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På Garvaren 7 har petroleumföroreningar påvisats både i  jorden 
och i  grundvattnet.  På Garvaren 7 f inns också en tydl ig förekomst 
av k lorerade lösningsmedel i  grundvattnet.  Det kan f innas en r isk 
f ramföral l t  för  människors hälsa och det är t ro l igen inträngning 
av förorenad ånga i  byggnader som utgör den största r isken. 
Risknivåerna inom Garvaren 7 bedöms dock vara betydl igt  lägre än 
inom fast igheten Garvaren 4.  I  den komplet terande undersökningen 
påvisades det på fast igheterna Garvaren 13 och Garvaren 11 inga 
yt ter l igare förekomster av krom respekt ive bly som överst iger 
r iktvärdet.  Hal ter  av bar ium strax över r iktvärdet har dock påvisats 
i  provpunkter på Garvaren 13 men förhöjda hal ter  har påvisats på 
större djup. På Garvaren 13 och 11 bedöms r isken för hälsa el ler 
mi l jö vara mycket l i ten v id nuvarande markanvändning. 

Resul taten från ut förd mi l jöteknisk markundersökning av Tyréns 2015-
12-18 och 2016-02-01 på fast igheterna Garvaren 3 och Simrishamn 
3:1 påvisar hal ter  av metal ler,  PAH och petroleumämnen under 
Naturvårdsverkets generel la r iktvärden i  förekommande jordarter inom 
den större delen av undersökningsområdet.  Inom och i  anslutning t i l l 
båtuppstäl ln ingsplatsen, central t  inom undersökningsområdet,  har 
däremot hal ter  av koppar,  z ink,  PAH-M, PAH-H och tennorganiska 
föroreningar uppmätts i  yt l igt  förekommande fy l lnadslager som 
överskr ider Naturvårdsverkets generel la r iktvärden för KM (gäl lande 
PAH-M och PAH-H) och MKM (gäl lande koppar och zink).  Påvisade 
hal ter  av tennorganiska föreningar l igger över de hol ländska och 
de f inska r iktvärden som närmast motsvarar Naturvårdsverkets 
skyddsnivå för KM. Vidare påvisas hal ter  av bly samt kadium i 
n ivåer strax över det generel la r iktvärdet för  KM i  anslutning t i l l  den 
södra delen av båtuppstäl ln ingsplatsen. Föroreningarna bedöms 
huvudsakl igen förekomma i  yt l igt  fy l lnadsmater ia l  inom och i 
anslutning t i l l  båtuppstäl ln ingsplatsen. 

Inför en eventuel l  bostadsbyggnat ion bedöms et t 
ef terbehandl ingsbehov förel igga. För at t  bedöma omfattning av 
ef terbehandl ingsbehovet behöver komplet terande undersökningar 
göras. 
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Buller

Tyréns har gjort  två bul lerutredningar,  2013-11-25 och 2015-04-01, med 
fokus på at t  mäta och bedöma bef int l iga bul lernivåer och vibrat ioner 
f rån industr i ,  vägtraf ik och tågtraf ik.  VA-Teknik & Vattenvård upprät tade 
2013-04-03 en extern bul lerutredning för at t  utreda bul lerpåverkan 
från hamnområdet öster om Skansen. Nedan redovisas resul taten från 
utredningarna. 

Bul ler  f rån tågtraf ik
Tågtraf iken, med hänsyn t i l l  både bul ler  och vibrat ioner,  medför 
inga direkta restr ikt ioner för  området.  För bostadsområdet söder 
om järnvägen klaras r iktvärden på avstånd motsvarande bef int l ig 
bebyggelse, ca 40 meter f rån spårmit t .  Med rät t  p lanlösningar där 
uteplatsen placeras så at t  den skyddas av den egna byggnaden 
kan dock bostäder placeras ännu närmare då maxnivån utomhus 
endast gäl ler  uteplatsen. Med eventuel l t  bul lerplank mot järnvägen 
skul le bostäderna kunnat byggas yt ter l igare närmare än i  dagsläget. 
Avståndet beror på utsträckning och förhål lande mel lan bul lerplankhöjd 
och antalet  våningar.  Närmare placer ing medför dock et t  strängare 
krav på fasadisoler ing då maxnivån inomhus från tågen kommer at t 
d imensionerande. Således bedöms inte bul ler  f rån tågtraf ik vara 
begränsande för bostadsområdets utbyggnad norrut .  Förändr ingen av 
beräknade l judnivåer f rån järnvägen mel lan år 2015 och prognosår 
2030 är marginel l .  Det som skul le kunna ändra på detta är om en ny typ 
av tåg skul le bör ja t raf ikera sträckan, t .  ex.  godståg. Dock f inns inga 
sådana planer för  närvarande. Tack vare det korta avståndet t i l l  s jä lva 
stat ionen hål ls tågens hast ighet nere v id s jä lva tågpassagen. 

Vibrat ionsmätningarna som gjorts i  bul lerutredningen visar at t  uppmätta 
v ibrat ionsnivåer l igger under de r iktvärden som f inns.  Vibrat ionsmätare 
placerades vid tänkt  gräns för bostadsområdet,  ca 50 meter f rån 
spåret ,  i  höjd med spårväxl ing samt en mätare 35 meter f rån spåret . 
Beroende på hur bostadshusen grundläggs och vi lken typ av bjälk lag 
som bostadshusen får,  kan vibrat ionerna i  mark förstärkas el ler 
försvagas t i l l  husens bjälk lag.  För betonghus med plat ta på mark 
förstärks uppskattningsvis markvibrat ionerna. I  det ta fa l l  f inns det goda 
marginaler om så skul le ske. 

Bul ler  f rån verksamheterna inom Skansen
I  bul lerutredningen redovisas at t  den huvudsakl iga bul lerkäl lan inom 
programområdet är Garvaren 11 (Lyckeby Construct ion).  På Garvaren 
11 bedöms bul lernivån uppnå 95-97 dBA. I  området f inns även 
mekaniska verkstäder och f lera andra bul lerkäl lor,  f rämst i  form utav 
ol ika f läktar och vent i lat ionsaggregat. 

De indikerade industr ibul lermätningarna visar at t  det  f inns r isk at t 
exempelvis r iktvärde för natt  40 dBA inte innehål ls v id fasad för et t 
tänkt  bostadsområde. En bul lerkart läggning av återstående industr ier 
för  at t  avgöra om r ikt l in jerna avseende industr ibul ler  kan innehål las för 
det tänkta bostadsområdet el ler  om några åtgärder krävs,  bör göras i 
det  for tsat ta planarbetet . 

Bul ler  f rån vägtraf ik 
Beräkningar för  bul ler  f rån vägtraf ik har gjorts på et t  antal  p latser 
inom programområdet.  Den ekvivalenta l judnivån är generel l t  under 
r iktvärdet 55 dB(A),  medan för små lokalgator leder det korta avstån-
det mel lan vägmit t  och fasad t i l l  höga maxnivåer.  I  beräkningarna har 
avståndet 10 meter använts.  Utredningen visar at t  byggnaderna bör 
ha en gemensam uteplats som inte är i  d i rekt  anslutning t i l l  vägar.  För 
området i  stort  kan ovanstående resonemang appl iceras generel l t ,  dvs 
så länge byggnaderna är minst  ca 60-70 meter i f rån Stenbocksgatan, 
Ehrnbergsvägen och Branteviksvägen så uppfyl ls kraven med avseende 
ekvivalent l judnivå.  Med korta avstånd mel lan lokalgatornas mit t  och 
fasad behövs det planer ing av uteplatser. 

Bul lernivån från Stenbocksgatan påverkar inte ev.  bostadsbebyggelse 
söder om järnvägen då bul lernivån från Stenbocksgatan har maxnivåer 
under 65 dBA vid ca 10 meter söder om järnvägen. 
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Bedömd industribullerutbredning, där den svarta heldragna linjen respresenterar en 
skiljelinje för 40 dBA och den streckade linjen visar skiljelinjen för 45 d BA. Bullernivån i 
området däremellan är mellan 40-45 d BA. 
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Externbul ler  -  bul ler  f rån hamnverksamheten
Den externbul lerutredning som VA-Teknik & Vattenvård tog f ram 2013-
04-03 visar at t  för  industr iverksamheterna mel lan Branteviksvägen 
och kajen uppgår A-vägd ekvivalent l judnivå v id någon enstaka bostad 
som högst t i l l  40 d BA, även om nivåerna i  a l lmänhet ej  överskr ider 
35 d BA. Riktvärdet 40 d BA innehål ls al l tså.  Det innebär at t 
industr iverksamheterna mel lan Branteviksvägen och kajen klarar s ina 
bul lerkrav. 

Enl igt  Externbul lerutredningen innehål ls 40 dBA på mindre än halva 
planområdet.  Det innebär at t  bebyggelsen längst i  väster och syd samt 
kvarteret  i  sydvästra hörnet uppfyl ler  kravet på 40 dBA. För övr iga 
kvarter bedöms bul lernivån l igga i  spannet mel lan 40-50 dBA. De 
tänkta lokalerna för handel ,  raden närmast Branteviksvägen, bedöms 
vara för  låga (7 meter)  för  at t  ge någon egent l ig effekt  på mer än första 
och i  v issa fal l  andra våningen.  

Uppdrag: 259586,  Riskbedömning olycksrisk, kv Garvaren, Simrishamn 2015-04-01
Beställare: Simrishamns Bostäder AB Slutrapport
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Figur 4. Utbredningskarta från industribullerutredning, daterad 2013-04-03. Kartan visar ljudnivån
vid 2 meters höjd.
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Viss skärmning kommer dock ske av bostäderna och lokalerna för handel mm, men detta gäller
endast för de lägre våningsplanen.

Figur 3. Bedömd industribullerutbredning, där den svarta heldragna linjen representerar en
skiljelinje för 40 dBA och den streckade linjen visar skiljelinjen för 45 dBA. Bullernivån i området
däremellan är mellan 40-45 dBA.

Åtgärder bör i första hand fokuseras på bullerkällorna, då nuvarande riktvärden för industribuller
inte medger avstegsfall likt trafikbuller, exempelvis att anordna bostäderna så att en tyst sida
möjliggörs för varje lägenhet.
Förslag på åtgärder kan vara att skärma av, flytta, altenativt byta ut bullerkällorna till ny,
effektivare utrustning med lägre ljudeffekt. Samtliga åtgärder som nämnts ovan måste i så fall
ske i samverkan med berörd industri.

Med tanke på de remissversioner som både Boverket och Naturvårdsverket gett ut, bedöms det
dock finnas möjlighet att i snar framtid kunna bygga även vid ovan nämnda bullernivåer.

40 dBA > 45 dBA

Ljudutbredningskarta - Industriverksamheter mellan Branteviksvägen och kajen 
Varje färg representerar ett ljudnivåintervall om 5 dB. I färgskalan anges den 
högsta möjliga ljudnivån i intervallet.  
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Programområdets historik 

Inom Skansenområdet bedrevs t id igare verksamhet bestående av 
garver i  och industr ideponi .  I  Simrishamn fanns sedan mit ten av 
1700-talet  två stora garver ier.  Under s lutet  av 1700-talet  startades 
yt ter l igare en garver iverksamhet av Jonas Rörbeck. Rörbecks 
verksamhet övertogs i  bör jan av 1800-talet  av dennes svärson 
Ni ls Petter Ehrnberg.  Verksamheten gick däref ter  i  arv inom 
Ehrnbergfami l jen under 1800-talet .  År 1898 bi ldades akt iebolaget 
Ehrnbergs och Son Läderfabr ik som fortsat te bedr iva och utveckla 
garver iverksamheten. Ti l lverkning bedrevs då norr  om stat ionen, 
huvudsakl igen inom de fast igheter v i lka nu har beteckningen Val f isken 
Västra 1,  Läderfabr iken 1,  Läderfabr iken 2 och Läderfabr iken 3. 
Produkt ionen bestod under 1800-talet  av botten, smor-,  och plat t läder 
och under 1910-talet  t i l lkom produkt ion av kromgarvat ovanläder, 
möbel- ,  bokbinder i - ,  reseeffekt läder samt bi l läder. 

Sedan 1940-talet  bedrevs verksamhet även inom nuvarande 
fast igheterna Garvaren 3 och 13. Under 1940-talet  t i l lverkades 
huvudsakl igen kromgarvat botten- och ovanläder enl igt 
industr ikommissionens bestämmelser.  Under 1950-talet  utv idgades 
produkt ionen även t i l l  text i l -  och plastprodukter.  Under 1960-och 
1970-talen bestod bolagets produkt ion t i l l  s törsta delen av lackläder. 
När denna produkt blev omodern hade bolaget svårt  at t  förnya 
produkt ionen och f ick lönsamhetsproblem. 1976 fusionerades bolaget 
med Nordiska Maskinf i l t  AB. 

Inifrån fabrikverksamheten Ehrnberg och Son Läderfabrik. 
(Bild från Österlen Museum) 
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Historisk karta, Skansenområdet från 1939. 
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Historisk karta, Skansenområdet från 1949.   

1939 1949



4.  PROGRAMFÖRSLAG 
Övergripande markanvändning och kvartersstruktur

Genom att  skapa en stadsdel  med at t rakt iva bostäder och 
nya verksamhetslokaler bygger kommunen i  samarbete 
med Simrishamnsbostäder bort  en baksida och får en ny 
intressant stadsmil jö,  med nya mötesplatser och en stor 
var iat ion i  utbudet av at t rakt iva boendemil jöer samtidigt 
som kommunen tar ansvar för  en långsikt igt  hål lbar 
samhäl lsutveckl ing i  l in je med vis ionen om t i l lväxt  och ökad 
inf lyt tn ing. 

Skansen ska samspela med omkringl iggande kvarter 
och byggnader och vegetat ion ska så långt som möj l igt 
bevaras.  Att  skapa kontakt  mel lan Skansen och stat ionen 
är av största v ikt .  En möj l ighet at t  passera igenom 
stat ionsområdet med cykel  e l ler  t i l l  fots ska därför skapas 
vid s lutet  av järnvägsspåren i  form av en korsning i  p lan 
med Bussgatan. 

Skansen föreslås bl i  en stadsdel  med blandad bebyggelse. 
Programförslaget möj l iggör för  bostäder,  kontor,  småskal iga 
publ ika verksamheter och viss handel .  Bebyggelsen inom 
stadsdelen ska vara sammanhängande, utgå i f rån en 
mänskl ig skala med hög detal jer ingsgrad och var iat ion i 
ögonhöjd.

Schematisk illustration på övergripande struktur för Skansenområdet. 
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Bebyggelsen ska utgå ifrån en mänsklig 
skala med hög detaljeringsgrad och 
variation i ögonhöjd. 

35

Bebyggelsestruktur

Skansen föreslås bl i  en stadsdel  med blandad bebyggelse. 
Programförslaget möj l iggör för  bostäder,  kontor,  småskal iga publ ika 
verksamheter och viss handel .  Bebyggelsen inom stadsdelen ska 
vara sammanhängande, utgå i f rån en mänskl ig skala med hög 
detal jer ingsgrad och var iat ion i  ögonhöjd. 

Verksamheter

Det föreslås ske en successiv omvandl ing f rån industr iområde 
t i l l  b landstad där de bef int l iga verksamheterna får -  om så 
önskas -  f innas kvar inom Skansen. Skyddsavstånd från bef int l iga 
verksamheter har tagi ts f ram för at t  minimera r iskerna med at t 
b landa bostäder med industr iverksamheter.  Restaurangverksamhet, 
v iss handel  och kontor ska få möj l ighet at t  etablera s ig i  området.  

Service
 
Placer ing av et t  eventuel l t  ä ldreboende och LSS-boende är under 
betänkande/arbete.  Det krävs andra särski lda behov i  utemi l jön och 
måste därför planeras noggrant.  Et t  ä ldreboende bör inte placeras i 
d i rekt  anslutning t i l l  järnvägen. 

Skolor och förskolor ( f ramföral l t  lågstadie) är i  det  närmaste 
fu l lbelagda och mark behövs därför avsättas i  programområdet 
för  detta ändamål.  För skola och förskola är utemi l jön v ikt ig. 
Det är v ikt igt  at t  t id igt  i  processen tänka på angör ings- och 
in lastningsmöj l igheter då skola och förskola ger upphov t i l l  t raf ik.

Service i området 
omfattar verksamheter, 
viss handel och skola/
förskola. 
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Byggnadshöjder
 
Bebyggelsen inom området föreslås i 
den nordvästra delen byggas ut i f rån et t 
spann på 3-8 våningar. 
Simrishamnsbostäder v i l l  bygga SABOs 
Kombohus i  5-8 våningar.  Genom att 
hål la bebyggelsen nere i  3-5 våningar 
skapas en bättre stadsmil jö,  som även 
värnar om Simrishamns stadsbi ld. 
Höghus påverkar stadsbi lden. 

Sektioner bebyggelsehöjder. 
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Etappindelning

Omvandl ingen av Skansen från et t  industr iområde t i l l  en 
blandstad föreslås ske successivt .  De bef int l iga verksamheterna 
ska ges möj l ighet at t  f innas kvar under utbyggnadst iden. 

-  Etapp 1 fördelas på två startpunkter -  i  söder,  för  handel 
med skrymmande varor och/el ler  kontor -  i  västra delen, för 
bostadshus. Skötseln ska ökas längs med gång- och cykelvägen 
som går söder om järnvägen och dessutom ska gång- och 
cykelvägen kopplas t i l l  s tat ionen på et t  tydl igare sät t . 

-  Etapp 2:  b inder samman stat ionen med den nya blandstaden, 
samt den bef int l iga bebyggelsen med bebyggelsen från etapp 1.
 
-  Etapp 3:  Bef int l iga verksamheter som f lyt tar  f rån området 
ersätts med blandad bebyggelse.

Föreslagen etappindelning av Skansen. 
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Utbyggnadsetapp 1. TIll vänster alternativ 1: punkthusbebyggelse. Till höger alternativ 2: kvartersstruktur.  

1 2Etapp 1 alt. Etapp 1 alt. - i söder – handel med skrymmande 
varor och/eller kontor 
- i väster – bostadshus 
- ökad skötsel – längs med gång- och 
-cykelvägen söder om järnvägen
- koppla gång- och cykelvägen till 
stationen

Etapp 1
Etapp 1 alt. 2
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Utbyggnadsetapp 2. TIll vänster alternativ 1. Till höger alternativ 2. På nästa sida, alternativ 3. 

1 2Etapp 2 alt. Etapp 2 alt. - i norr – skapa kontakt med 
stationen 
- centralt – binda samman etapp 1 
med	befintlig	bebyggelse

Etapp 2
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Ovan: alternativ 3. Förslag på annan utformning på förskolan (i vit ring). 

3 Etapp 2 alt. - i väst - annan utformning på 
förskolebyggnaden i sydväst. 

Etapp 2
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Utbyggnadsetapp 3. TIll vänster alternativ 1: punkthusbebyggelse. Till höger alternativ 2: kvartersstruktur.  På nästa sida, alternativ 3 och 4. 

1 2

Ovan: alternativ 3. Förslag på annan utformning på förskolan (i vit ring). 

Etapp 3 alt. Etapp 3 alt. 
- förtäta befintlig	bebyggelse

- ändra användning av marken när 
industrier	flyttar

Etapp 3
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Utbyggnadsetapp 3. Till vänster alternativ 3: kvartersstruktur norr om förskolan. Till höger alternativ 2: punkthus norr om förskolan.   

3 4Etapp 3 alt. Etapp 3 alt. 
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Gatustruktur

Det f inns fyra möj l iga anslutningar t i l l  programområdet,  t re är bef int l iga 
och en är idag endast t i l låten för gång- och cykel t raf ik. 

Branteviksvägen föreslås omvandlas t i l l  s tadsgata i  anslutning t i l l 
p lanområdet.  Genom att  anlägga trädrader skapas et t  t revl igare k l imat 
at t  promenera och cykla i ,  v i lket  kommer at t  minska Branteviksvägens 
barr iärverkan och ge mer l iv  och rörelse t i l l  området.  En större upplevd 
trygghet för  de oskyddade traf ikanterna skapas i  gaturummet. 

Gatubredder ska anpassas t i l l  t i l lgängl ighet för  räddningst jänst 
och sophanter ing.  Parker ingsnormen föreslås at t  sänkas på grund 
av områdets goda kol lekt ivtraf iksförbindelser.  Cykelparker ing ska 
ordnas, både i  anslutning t i l l  s tat ionen och t i l l  bebyggelsen. Behov av 
elbi lsparker ing och f ler  pendlarparker ingar ska utredas i  det  for tsat ta 
planarbetet . 

Gång-  och cykelvägar 
Nya gång- och cykelvägar föreslås vara hel t  separerade från 
motortraf ik.  En ny cykelväg samt en ny cykelparker ing föreslås 
anläggas i  nära anslutning t i l l  järnvägsspåren. De bef int l iga 
stoppbockar som f inns på järnvägens huvudspår innebär at t  det  är 
säkert  nog at t  anlägga cykelparker ing och cykelväg söder om spåren. 
På sidospåret ,  som kräver manuel l  omläggning av växeln för  at t  köra in 
på, f inns en gl idbar stoppbock; det går inte at t  komma upp i  några höga 
hast igheter innan man kör in i  stoppbocken och därför bedöms det vara 
säkert  at t  p lacera en cykelväg och cykelparker ing i  nära anslutning t i l l 
järnvägen. 

Kol lekt iv t ra f ik 
Programområdet l igger i  d i rekt  anslutning t i l l  bef int l ig tågstat ion. 
Busshål lp latser f inns norr  och söder om planområdet.  Det är v ikt igt 
at t  ly f ta f ram de koppl ingar som f inns och göra det enkel t  at t  väl ja 
kol lekt ivtraf ik f ramför bi l .  En framtida f lyt t  av stat ionen är möj l ig 
även om Skansen bebyggs. Traf ikverket äger marken närmaste 
järnvägsspåren men har i  dagsläget inga planer på utbyggnad. 
Skånetraf iken har f ramfört  at t  de gärna ser at t  p lats reserveras för 
yt ter l igare en plat t form. Simrishamns kommun får enl igt  munt l ig 
överenskommelse nyt t janderät t  på marken mel lan det södra spåret 
fast ighetsgränsen, med undantag av et t  reservat för  en ny plat t form.

43

Föreslagen gatustruktur som bl. a visar angöringsmöjligheter och cykelvägar. 

Framtida planter ingar får  inte placeras närmare spåret  än fem meter 
f rån kontakt ledningsstolpe. Kommunen får således rådighet at t  hål la 
området i  f int  skick.  Den bi t  som kommunen får rådighet över bör inte 
vara t i l lgängl igt  för  människor v istandes under längre t id utan endast 
för  kommunen at t  sköta så at t  det  b l i r  en välkomnad entré för  tåg- och 
bussresenärer. 

Då det bef int l iga staketet  söder om stat ionen är en säkerhetsr isk på 
grund av dess låga höjd och dål iga skick,  föreslås v id exploater ing av 
området at t  staketet  byts ut  t i l l  typen panelstaket. 
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Grönstruktur

Uppvuxen vegetat ion ska i  stor utsträckning bevaras och nya 
trädrader,  a l léer och parkstråk t i l l föras i  området för  at t  skapa en 
känsla av en grön stadsdel .  För at t  ly f ta f ram de gröna värdena 
uppmuntras gröna takträdgårdar,  väggar med klät terväxter och små 
f ickparker inom området.  De två stora sol i tär t räden i  nordvästra 
delen av programområdet bör skyddas i  detal jp lanen och med vi te i 
exploater ingsavtal . 

Planprogrammet gör när l iggande natur-  och strandområden, som 
t .  ex betesmarken vid Tjuvasten, mer t i l lgängl iga då nya stråk 
skapas som går genom området som binder samman Skansen med 
omgivande områden. 

Mötesplatser

I  området ska det f innas at t rakt iva mötesplatser med bland annat 
et t  parkstråk med en öppen dagvattenhanter ing.  Stadsdelen ska 
ut formas så at t  det  f inns möj l ighet t i l l  informel la,  f lexibla möten och 
integrat ion.  I  Skansen ska människor t r ivas och känna sig t rygga. De 
publ ika rummen som parker,  torg och gaturum ska vara t i l lgängl iga 
för  a l la.  De kan med fördel  knytas ihop med hjälp av smala gröna 
strädden/stråk där det är möj l igt  at t  gå el ler  cykla.  Fönster och 
dörrar ska placeras ut  mot al la publ ika rum. 

I  anslutning t i l l  s tat ionen föreslås delen som gränsar t i l l  Bussgatan 
och stat ionsområdet,  b l i  et t  nyt t  torg med bland annat cykelparker ing 
och andra mötesfunkt ioner. 

Karta med områdets grönstruktur. 
44
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Teknisk försörjning

El 
Infrastruktur som innehål ler  laddstolpar för  e lb i lar  ska utredas vidare i 
det  for tsat ta planarbetet .

Energi försör jn ing
Solcel ler,  lågenergi ,  passiv-  och plusenergihus samt f järrvärme kan 
vara lämpl iga al ternat iv/komplement för  uppvärmning. Idag f inns 
bef int l iga f järrvärmeledningar inom området. 

Hälsa  och säkerhet
Räddningst jänsten, SÖRF, har möj l ighet at t  utrymma hus upp t i l l 
11 meter med stege. Högre hus måste byggas med al ternat iva 
utrymningsmetoder enl igt  BBR. Det får  vara maximalt  50 meter t i l l  entré 
f rån möj l ig uppstäl ln ingsplats för  brandfordon. 

45
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5.  KONSEKVENSER
Behovsbedömning -  behovet att  upprätta en mil jöbedömning

Enl igt  5 kap 18 § PBL ska de bestämmelser om mi l jöbedömningar och 
mi l jökonsekvensbeskr ivningar av planer och program som f inns i  6 kap 
11–18 och 22 §§ mi l jöbalken t i l lämpas, om detal jp lanens genomförande 
kan antas medföra en betydande mi l jöpåverkan. En behovsbedömning 
ska göras enl igt  förordningen om mi l jökonsekvensbeskr ivningar.

Detal jp laner som medger at t  et t  område tas i  anspråk för  v issa 
verksamheter (v i lka räknas upp i  5 kap 18 § t redje stycket PBL) 
omfattas av krav på MKB enl igt  föreskr i f terna i  6 kap mi l jöbalken, 6 
§ och 7 §.  Enl igt  Boverkets vägledning ”Mi l jöbedömningar för  p laner 
enl igt  p lan- och bygglagen” ska genomförande av planer för  de 
uppräknade användningsområdena inte automat iskt  antas medföra 
betydande mi l jöpåverkan, utan en behovsbedömning ska göras enl igt 
förordningen om mi l jökonsekvensbeskr ivningar.

Den behovsbedömning som gjorts för  programområdet (bi laga 1) v isar 
at t  det  krävs en mi l jökonsekvensbeskr ivning i  det  for tsat ta planarbetet . 

Övergripande konsekvensbeskrivning

De al lmänna intressena som berörs av programförslaget är r iks intresse 
kustzon, r iksintresse tur ism och rör l igt  f r i luf ts l iv,  Kul turmi l jöstråk, 
(Skånel in jen,  MSJ),  Särski l t  värdeful l  kul turmi l jö (regionala 
kul turmi l jöprogrammet.) ,  förorenad mark,  avstånd t i l l  s törande 
verksamheter,  r iks intresse järnväg – persontraf ik.

Riksintressena kustzon och tur ism och rör l igt  f r i luf ts l iv  4 kap MB. 
Programområdet förutsät ter  ianspråktagande av grönytor som l igger 
inom r iksintresse för rör l igt  f r i luf ts l iv  och tur ism (4 kap 2§ MB) och 
r iksintresse för kustzonen (4 kap 4§ MB).  Riksintresseområdet sträcker 
s ig f rån Örnahusen t i l l  Åhus. I  området ska tur ismen och det rör l iga 
f r i luf ts l ivet  särski l t  beaktas.  Riksintresset består bland annat av 
närheten t i l l  både hav och kul turhistor isk bebyggelsemi l jö,  såväl  som 
bad, f iske och möj l igheten at t  röra s ig längs havet i  obrutna sträckor. 

Förtätning inom staden är en nödvändighet för  at t  kunna skapa 
et t  hål lbart  samhäl le med god service,  skola och omsorg och 
goda kol lekt ivtraf ikförbindelser.  I  närheten av utbyggnadsområdet 
f inns stor areal  tätortsnära rekreat ionsområden. Mindre f ickparker 
och grönområden kommer at t  ingå i  utbyggnadsområdet. 
Utbyggnadsförslaget bedöms inte påverka r iksintressevärdena negat ivt 
förutsat t  at t  a l lmänhetens rör l ighet i  området säkerstäl ls med stråk och 
grönytor. 

Vid avvägning mel lan r iksintresse för kustzon/r iksintresse för tur ism 
och rör l igt  f r i luf ts l iv  i  förhål lande t i l l  jordbruksmark väger r iksintressena 
tyngre än jordbruket som ändamål.  I  enl ighet med bestämmelserna i  4 
kap Mi l jöbalken hindrar dock inte dessa r iksintressen tätortsutbyggnad. 
Vid tätortsutbyggnad inom r iksintresseområden ska åtgärder som 
förbättrar t i l lgängl igheten för f r i luf ts l ivet  pr ior i teras i  enl ighet med 
r iksintressena (3 kap Mi l jöbalken). 

Kul turmi l jö ,  bebyggelse  och forn lämningar
Programområdet l igger inom särski l t  värdeful l  kul turmi l jö enl igt 
regionala kul turmi l jöprogrammet.  Om ny bebyggelse ut formas utan 
at t  anpassas t i l l  or tens struktur f inns r isk at t  or tens kul turmi l jövärden 
skadas. 
Föreslagna utbyggnadsområden kan påverka r iksintressena 
negat ivt  genom att  stadsbi lden förändras och det kan uppstå nya 
bebyggelsemi l jöer som inte passar in i  mi l jön.  Bebyggelseförslagen 
innebär dock tätortsutbyggnad, v i lket  inte står i  konf l ik t  med dessa 
r iksintressen enl igt  4 kap MB. 

Programområdet berörs både av kul turmi l jöstråk för  Skånel in jen och för 
Malmö-Simrishamns Järnväg. Programförslaget bedöms inte påverka 
dessa värden negat ivt . 

Utbyggnadsområdet omfattar registrerad fornlämning i  den sydöstra 
delen av området.  Respektavstånd mel lan ny bebyggelse och 
fornlämningen ska hål las. 
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Biologisk  mångfa ld ,  d jur l iv  och växt l iv
Förtätning genom att  parkmark tas i  anspråk innebär at t  parkytor 
minskar.  Inom programområdet utgörs dock inte dessa av värdeful la 
biotoper för  d jur l ivet  e l ler  faunan. 

Människors  hä lsa
Inom programområdet f inns förorenad mark och det f inns r isk för  at t 
f ler  föroreningar kan påträffas.  Åtgärdsplan/saner ingsplan el ler  dyl ikt 
ska in i t ieras innan marken kan bebyggas. 

Sammanfat tn ingsvis  -  å tgärder  för  a t t  förebygga,  h indra  e l ler  motverka 
betydande negat iv  mi l jöpåverkan
Programförslaget fö l jer  bebyggelsestrategin v i lken syf tar  t i l l  at t  stärka 
Simrishamn som huvudort  och förtäta basorterna istäl let  för  at t  spr ida 
bebyggelse på landsbygden. Detta bedöms motverka betydande 
negat iv mi l jöpåverkan. Förtätning inom staden och basorterna är 
en nödvändighet för  at t  kunna skapa et t  hål lbart  samhäl le med god 
service,  skola och omsorg och goda kol lekt ivtraf ikförbindelser.  För at t 
för täta orten Simrishamn behöver bef int l iga grönytor tas i  anspråk. 
Åtgärder som att  för tydl iga stråk,  utveckla f ickparker och tätortsnära 
rekreat ionsstråk kompenserar för lusten av dessa. 

Med hänsyn t i l l  r iks intressena för f r i luf ts l iv  och kustzon, ska 
t i l lgängl igheten t i l l  området förbättras så at t  området kopplas t i l l 
det  rör l iga f r i luf ts l ivet  utmed kusten. Al lmän platsmark med stråk 
bör säkerstäl las.  I  det  for tsat ta planarbetet  kommer en arkeologisk 
utredning göras för  de oexploaterade markområdena inom 
programområdet. 

Sociala konsekvenser

Bostadsbehov/bostadsbebyggelse
Programförslaget möj l iggör för  en ökad bostadsbebyggelse inom 
kommunen och befolkningsökning i  enl ighet med översiktsplanens och 
kommunens mål.  Den blandade bebyggelsen ger plats för  o l ika typer av 
kommuninvånare och verksamheter. 

Ti l lgängl ighet
I  och med at t  verksamhetsområdet omvandlas t i l l  en ny blandsstads-
stadsdel ,  t i l lgängl iggörs området så at t  rör l igheten inom Simrishamn 
bl i r  bät t re.  Det idag relat ivt  “stängda” verksamhetsområdet,  öppnas 
därmed upp och bl i r  t i l lgängl igt  för  de oskyddade traf ikanterna. 

Trygghet  & säkerhet
I  och med at t  verksamhetsområdet får  en ny användning ökar detta 
upplevd trygghet då det kommer f innas fönster ut  mot gatorna och 
området används över dygnets al la t immar. 
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6.  GENOMFÖRANDE

Genomförandefrågor  a t t  ta  med s ig  i  det  for tsat ta  p lanarbetet : 
 
-  Exploater ingsavta l
Båtuppstäl ln ingsplatsen f lyt tar  t i l l  hamnen och behov f inns därför för 
at t  upprät ta et t  exploater ingsavtal .  

-  Anläggning,  avstyckning och fast ighetsbi ldning
Gemensamhetsanläggningar för  parker ing,  sophanter ing,  gemensamma 
gångytor som inte l igger på al lmän platsmark.

-  Serv i tut
För ledningar m.m

-  Genomförandet id
Genomförandet iden för planprogrammet bedöms bl i  5-25 år. 

-  Huvudmannaskap
Kommunen ska vara huvudman för al lmän platsmark. 

-  Markägare
Kommunen
Simrishamns industr i fast igheter AB
Privata markägare

-  A l lmän p la tsmark
Samtl iga gator,  gång- och cykelvägar,  parker och torg ska vara al lmän 
plats. 

-  Tidsplan
Program - vår 2016
Samråd för etapp 1 -  sommaren 2016
Samrådsmöte – bör jan av samrådst iden
Granskning – hösten 2016
Antagande – s lutet  av 2016
Laga kraf t  -  2016/2017
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Bilaga 

Behovsbedömning av mi l jöbedömning



2016-04-28

Behovsbedömning
bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning
enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor  2 o 4

Programmets beteckning

Programmets syfte

Programområdet

         Simrishamns kommun
         Planenheten     

Planprogram för Skansen: Omfattar fastigheterna Garvaren 3, Simrishamn 3:1, 
Garvaren 12, Garvaren 13, Garvaren 11, Garvaren 7, Garvaren 6, Garvaren 4, Garvaren 
10, Garvaren 9, Garvaren 5, Simrishamn 2:58, Simrishamn 2:77

Syftet med planprogrammet är att ange en övergipande struktur för området samt 
fastställa övergripande riktlinjer för ett fortsatt planarbete. Vidare är syftet att i ett 
tidigt skede, genom programsamrådet, utvärdera planprogrammets övergripande 
huvudstruktur och riktlinjer samt bredda kommunens beslutsunderlag med hjälp av 
berördas erfarenheter och synpunkter. 

Ja Nej Om ett ja --> miljöbedömning 

Natura 2000 x

x

x

Ingen eller 
liten

Inverkan Betydande 
påverkan

Kommentarer

Platsen (bef.)

Den befintliga miljöns 
känslighet nuvarande 
användning och tidigare 
plan

x Simrishamn kommun avser att genomföra en 
detaljplaneändring för kv. Garvaren i 
Simrishamn. Ändringen syftar till att möjliggöra 
en omvandling av industrimark till nya kvarter 
för blandad användning. Inom området 
planeras bland annat bostäder, handel och 
kontor. Planerad byggnation innebär att aktuell 
detaljplan måste ändras för att önskad 
bebyggelse ska bli aktuell. 

Radon x Kommer ev. att undersökas i det fortsatta 
planarbetet.

Geologi x En geologisk undersökning bör göras i det 
fortsatta planarbetet. 

Skredrisk x Enligt SGU kartdatabas för förutsättningar för 
skred i finkorning jordart, bedöms 
Skansenområdet inte ligga inom riskområde.

Översvämningsrisk x Planområdet ligger som lägst mellan 9 – 10 
meter över havet. Det kan dock uppstå problem 
i området med dagvattenavledning då det finns 
berg i i dagen i den sydöstra delen av 
Skansenområdet. 

Ljusförhållanden på plats x De högre planerade bebyggelsen kommer att 
påverka skuggbild och ljusförhållanden på 
plats.

Lokalklimat x Lokalklimatet (kustklimat) påverkas inte av 
kommande bebyggelse.  Däremot kan den 
föreslagna bebyggelsen påverka lokala 
vindförhållanden. 

Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet enligt MKB-f bil 1

Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet enligt MKB-f  bil 3

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. Inverkan--> ta med i planbeskrivning, Betydande --
> = Avgränsning för miljöbedömning  (MKB)



Förekomst av 
verksamheter som medför 
risk för omgivningen i eller i 
närheten av planområdet

x Verksamhetsområdet öster om 
programområdet, vid hamnen, medför vissa 
risker. Riskerna handlar om farligt gods som 
ska ner till verksamheter i hamnen och som 
därmed passerar programområdet söderut, 
längs med Ehrnbergsvägen.   

Grönytor i tätort x Utbyggnadsområdet förutsätter 
ianspråktagande av grönytor som ligger inom 
riksintresse för rörlighet och turism och ri 
kustzon. Allmänhetens rörlighet i området ska 
säkerställas med stråk och grönytor. Mindre 
fickparker och grönområden kommer att ingå i 
utbyggnadsområdet. De träd som kan bevaras 
ska bevaras.

Tätortsnära
rekreationsområde

x Se ovan. I övrigt finns ett angränsande 
naturreservat söder om programområdet. 
Genom att tillgängliggöra Skansenområdet 
kommer fler ha lättare att till fots eller cykel, ta 
sig till närliggande rekreationsområde. 

Nuvarande verksamhet  
riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer

x Eventuellt.

Riksintresse kulturmiljövård x Skansenområdet ligger söder om 
stationsområdet. Hela Simrishamns centrala 
delar, som börjar norr om stationsområdet, 
ingår i riksintresset för kulturmiljövård. Eftersom 
Skansen ligger i nära anslutning till detta 
riksintresse är det viktigt att ny bebyggelse tar 
hänsyn till de kulturmiljövärden som 
riksintresset innebär för Simrishamns tätort. 

Regionalt intresse 
kulturmiljö

x Programområdet ingår i två kulturmiljöstråk: 
Skånelinjen (Per Albin-linjen) och för Malmö-
Simrishamns järnväg. Planprogrammets förslag 
bedöms inte påverka kulturmiljöstråken 
negativt.

Markföroreningar x Ett flertal miljötekniska markundersökningar har 
gjorts och sammantaget visar dessa att det 
inom fastigheterna Simrishamn 3:1, Garvaren 
3, dvs på båtuppställningsplatsen och på 
industrideponin, finns vissa markföroreningar 
som behöver genomgå en efterbehandling för 
att sanera marken (föroreningarna ligger i ett 
ytligt fyllnadslager). Fastigheterna Garvaren 4 
respektive Garvaren 7 har vid den miljötekniska 
markundersökningen konstaterats vara 
förorenade av petroleumprodukter och 
klorerade lösningsmedel. Föroreningarna 
föreligger både i mark och i grundvattnet. 
Fullständig kännedom om dessa föroreningars 
utbredning har inte erhållits i denna 
undersökning. Beroende på föroreningarnas 
utbredning finns risk att de kan ge upphov till 
hälsoskadliga ångor i närliggande byggnader. 
Utbredningen bör därför utredas ytterligare i det 
fortsatta planarbetet. 

Buller från omgivningen x Bullerutredning visar att sammanfattningsvis 
görs bedömningen att industribuller blir 
dimensionerande för vilket område som det går 
att bebygga för bostäder, medan det är 
vägtrafikbuller som dimensionerar vilken fasad 
som behövs för att klara riktvärdena inomhus. 
Tågtrafiken, med hänsyn till både buller och 
vibrationer, medför inga direkta restriktioner för 
området. Beroende på grundläggning bedöms 
det troligt att känseltröskeln överskrids vilket 
bör vara målsättningen för nybyggnation. I 
Tyréns AB bullerutredning för stationsområdet 
upprättad 2015-04-01, redovisas att det 
planerade bostadsområdet söder om järnvägen 
klarar riktvärden på avstånd motsvarande 
befintlig bebyggelse, ca 40 meter från spårmitt. 
Med eventuellt bullerplank mot järnvägen skulle 
bostäderna kunnat byggas ytterligare närmare, 
beroende på omfattning och förhållande mellan 
bullerplankhöjd och antal våningar. Tågbuller 
och buller från ökade trafikmängder, nya 
trafikrörelser bör utredas  i det fortsatta 
planarbetet.



Miljöpåverkan av 
det överordnade 
projektet

x Miljökvalitetsnormer för vatten kommer att 
behöva utredas i det fortsatta planarbetet. 

Dagvattenhantering x Avrinning av dagvatten kan bli problem i 
framtiden. Möjligheter till att skapa goda 
förutsättningar för dagvattenhantering kommer 
studeras vidare i ett fortsatt planarbete. 
Miljökvalitetsnormer för vatten kommer att 
behöva utredas i det fortsatta planarbetet. 

Påverkan på 
trafiksituationen inom och 
utom planområdet

x Planprogrammets förslag bedöms 
övergripnade kunna innebära en ökning av 
tillkommande trafik vilket främst kommer att 
belasta Ehrnbergsvägen och Branteviksvägen. 
Nya trafikmönster kommer att studeras vidare i 
ett forsatt planarbete. Transporter med farligt 
gods till hamnen passerar området på 
Ehrnbergsvägen och Branteviksvägen men 
kommer att avledas från Branteviksvägen till att 
istället gå öster om hamnområdet.

Påverkan på stads-
/landskapsbilden 
/Landskapsbildsskydd

x Berörs inte av landskapsbildsskyddet, däremot 
kommer stadsbilden att påverkas om det byggs 
höghus i ett sådant centralt läge. 

Utnyttjande av -mark x God utnyttjande av mark inom tätorten, 
dessutom kollektivtrafiknära. Utnyttjar befintlig 
exploaterad mark istället för att ta ny mark i 
anspråk. Grönytor kommer tas i anspråk men 
kompenseras genom att man skapar nya 
grönytor inom programområdet samt tar tillvara 
på den vegetation/växtlighet som är 
bevarandevärd.

Utnyttjande av -Vatten x Inga vattenområden ingår i programområdet. 

Utnyttjande av -Övriga 
naturresurser

x De större träd som kan bevaras ska bevaras. 
De två solitärträden i nordvästra delen av 
planområdet bör skyddas i detaljplanen och 
med vite i exploateringsavtal. 
Programområdets innehåll bör innehålla förslag 
som bevarar uppvuxen vegetation, planterar 
nya trädrader, alléer och parkstråk, möjliggör 
gröna takträdgårdar och väggar med 
klätterväxter, möjliggör fickparker. 

Alstrande av - avfall x Ökad mängd avfall då det tillkommer nya 
bostadshushåll.

Arkeologi x Det finns en registrerad hällristning i den 
sydöstra delen av planområdet, på fastigheten 
Garvaren 13, samt ett flertal fornlämningar i 
närmiljön. En arkeologisk utredning bör göras 
inom den oexploaterade marken inom 
programområdet, då det finns många 
fornlämningar i närområdet. 

Särdrag i naturen x Programområdets norra del är exploaterad 
med bebyggelse. I den södra delen finns ett  
grönområde med vegetation. Speciellt de stora 
träden och allén är bevarandevärda. Det finns 
berg i dagen och en hällristning i den sydöstra 
delen. Nordväst om programområdet, vid 
järnvägsspåren, har växten Alvarveronika 
påträffats som är rödlistad och starkt hotad 
men ej fridlyst. 

Strandskydd x Programområdet berörs inte av strandskyddet. 

Naturreservat x Programområdet angränsar i söder till ett 
naturreservat (betesmarken vid Tjuvasten, 
kommunalt naturreservat). Det finns möjlighet 
att ansluta området till närliggande natur- och 
strandområden

Djurskyddsområde x Nej.
Växtskyddsområde x Nej.
Biotopskydd x Nej.
Miljöskyddsområde x Nej.
Vattenskyddsområde x Nej.
Naturminne x Nej.
Turismen och det rörliga 
friluftslivet

x Programområdet ingår i riksintresse för det 
rörliga friluftslivet och turism. 

Kustzon x Programområdet ingår i riksintresset för 
kustzonen. 

Påverkan
Projektets omfattning
Är planen del av ett större 
projekt

x Nej. Men däremot är planprogrammet ett stort 
projekt som påverkar omgivningen. Det 
kommer i sig skapa nya rörelsemönster och 
aktivera området på ett sätt som det inte varit 
tidigare.



Planens eventuella 
positiva inverkan på 
miljön, hälsa mm

Ställningstagande

Planarkitekt Planarkitekt/Tf enhetschef Plan- och bygg

Katarina Wahlman Linda Larsson

Bedömningen är att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas för aktuellt 
planarbete.

God hushållning av mark genom föreslagen ny bebyggelse i Simrishamns tätort i 
ett kollektivtrafiknära läge samt med en väl utbyggd service i programområdets 
närhet.

Alstrande av - föroreningar x Ökad trafik inom området kan ge ökade 
avgasföroreningar. Däremot ligger området 
nära kollektivtrafikförbindelser och p-normen 
för programområdet sänks något, för att 
uppmuntra kollektivtrafiksmöjligheterna. 

Alstrande av - störningar x Ökad trafik kan ge högre bullernivåer inom 
Skansen. Lukt från omgivande verksamheter, 
bullernivåer, risker och föroreningar behöver 
utredas närmare i det fortsatta planarbetet. 

Risker
Hälsa x Riskutredningar som både omfattar 

verksamheter inom området och påverkan från 
närliggande områden (kemikalier från hamnen) 
samt riskpåverkan från farligt gods på järnväg 
och väg har gjorts för programområdet. De 
identifierade risker som bedöms kunna påverka 
riskbilden för kv Garvaren är transporter av 
farligt gods på närliggande vägar, transport av 
farligt gods på järnväg norr om området och 
förvaringen av gasol i närliggande industri. 
Bebyggelsefria skyddsavstånd har tagits i 
beaktande i framtagandet av planprogrammet 
för att därmed minska riskbilden. 

Miljö x De föroreningar som ligger i marken kommer 
att behövas transporteras till en deponi. 

Planen
Ger planen möjlighet till 
miljöpåverkande 
verksamheter

x Nej.

Avser planen reglera 
miljöpåverkande 
verksamheter

Har planen betydelse för 
andra planers 
miljöpåverkan

x Nej.

Överensstämmelse med de 
nationella miljömålen

x Ja, framförallt miljömål 15: God bebyggd miljö. 
Med förtätning av bebyggelse i 
kollektivtrafiknära läge främjas god hushållning 
av mark. 


