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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 
Detaljplan för Garvaren 13 m.fl. (Skansen II) 

i Simrishamn, Simrishamns kommun, 

Skåne län 
 

DNR 2016/376 

 

Upprättad 2019-10-24 

 

Hur granskningen har bedrivits 
Förslag till detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen II) i Simrishamn, Simrishamns 

kommun har varit föremål för granskning under perioden 10 december 2018 – 14 

januari 2019. Kungörelsen publicerades i Ystad Allehanda den 8 december 2018. 

Detaljplanehandlingarna har under granskningstiden funnits tillgängliga på 

Simrishamns kommuns hemsida, Stadshusets foajé, Simrishamns bibliotek samt 

sänts till berörda sakägare och myndigheter.  

 

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

planförfarande.  

 

Totalt har det inkommit 12 yttranden.  

 
Yttranden som inkom under granskningstiden har sammanfattats och besvaras i detta 

dokument av samhällsbyggnadsförvaltningen. Längre yttranden har förkortats och 

sammanfattats och för enkelhetens skull ges i vissa fall delkommentarer från 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
Hur samrådet bedrevs 
 

Förslag till detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen II) i Simrishamn, Simrishamns 

kommun var föremål för samråd under perioden 11 juni – 27 juli 2018. 

Kungörelsen och kallelse till samrådsmötet publicerades i Ystad Allehanda den 9 

juni 2018. Detaljplanehandlingarna fanns under samrådstiden tillgängliga på 

Simrishamns kommuns hemsida, Stadshusets foajé, Simrishamns bibliotek samt 

skickades till berörda sakägare och myndigheter. Totalt inkom det 12 yttranden 

under samrådstiden. Ett samrådsmöte hölls i Simrishamns stadshus vid Stortorget, 

Simrishamn den 20 juni 2018. Vid samrådet medverkade planarkitekt Linda 

Larsson och planarkitekt David Tufvesson från plan- och exploateringsenheten. 

Utöver tjänstepersonerna deltog fem personer från allmänheten, en kvinna och fyra 

män.  
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Inkomna yttranden:  

VA-avdelningen, Simrishamns kommun, 2018-12-14 

Trafikverket, 2018-12-18 

Lantmäteriet, 2018-12-20 

Byggnadsnämnden, 2018-12-20 

Socialnämnden, Simrishamns kommun, 2018-12-27 

Sydöstra Skånes räddningsförbund, 2019-01-07 

Region Skåne, 2019-01-10 

Kultur- och fritidsnämnden, Simrishamns kommun, 2019-01-10 

Human Messaging AB, ägare Garvaren 6, 2019-01-11 

Simrishamns Bostäder AB/Simrishamns Näringslivsutveckling AB, 2019-01-16 

Kommunstyrelsen, Simrishamns kommun, 2019-01-24 

Länsstyrelsen, 2019-01-25, ansökt och beviljats förlängd svarstid 

 

Övergripande sammanfattning av inkomna yttranden 
 

Under granskningen har inkomna synpunkter i övergripande drag berört:  

 

- Hantering av brandfarlig vara 

- Markföroreningar 

- Miljökvalitetsnormer för vatten 

- Dricksvattenförsörjning 

- Buller från verksamheter intill bostäder 

- Information om artskydd 

- Råd om planteknik 

- Genomförandefrågor 

- Förutsättningar för nybyggnationer, avseende åtgärder som föreslås i riskutredningen 

- Avgaser från parkeringshus 

- Kostnader för allmän platsmark 

- Påverkan på befintliga verksamheter 

 

Under planprocessens gång kommer planförslaget kompletteras med 
olika utredningar 
 
Inför upprättandet av granskningsförslag 2 bedöms följande utredningar behöva 

kompletteras: 

 

- Miljöteknisk markundersökning kompletteras med risker för planlagda 

bostadsområden från föroreningar inom fastigheterna Garvaren 4, 6 och 7. 

- Bemötande av länsstyrelsens yttrande över riskutredning 

- Gatukostnadsutredning 
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Revideringar i planhandlingar inför fortsatt arbete 
Efter den första granskningen har planhandlingarna sammanfattat reviderats i 

följande avseenden: 

 

- Planområdet har minskats så att det inte berör detaljplan för Simrishamn 

2:49 m fl (hamnområdet) 

- Illustrationen har reviderat utifrån ändrade förutsättningar 

- Användningsområde BD har ersatts av B1: Bostäder – ej vårdboende 

- Z-användning har kompletterats med R1 och P för att tillåta idrotts- och 

sportanläggningar utan betydande åskådarplats, samt parkering 

- Byggnadshöjder och byggrätter har setts över 

- Kryssmark har begränsats  

- Utformningsbestämmelser har setts över 

- Planbeskrivningen har förtydligats och reviderats utifrån inkomna 

synpunkter och ändrade förutsättningar under följande rubriker: 

o Inledning/Bakgrund 

o Tidigare ställningstagande/Övriga beslutsunderlag/Skydd av natur 

o Planeringsförutsättningar/Mark och vegetation 

o Planeringsförutsättningar/Hälsa och säkerhet/Risker 

o Planeringsförutsättningar/Hälsa och säkerhet/Buller 

o Detaljplanens utformning och innehåll/Områdets gestaltning och 

disposition 

o Detaljplanens utformning och innehåll/Användningen av mark och 

vatten 

o Detaljplanens utformning och innehåll/Illustration 

o Detaljplanens utformning och innehåll/Trafik 

o Konsekvenser/Miljökvalitetsnormer 

o Konsekvenser/Risker 

o Konsekvenser/Markföroreningar 

o Konsekvenser/Natur 

o Konsekvenser/Konsekvenser för markägare 

o Konsekvenser/Konsekvenser för boende 

o Konsekvenser/Konsekvenser för verksamhetsutövare 

o Genomförandefrågor/Organisatoriska frågor/Tidplan 

 

Kvarstående synpunkter på granskningshandlingarna  
Myndigheter, statliga verk 

Inga myndigheter eller statliga verk bedöms ha kvarstående synpunkter som inte 

kan bli tillgodosedda i samband med det fortsatta detaljplanearbetet.   

 

Kommunala och regionala organ 

Inga kommunala eller regionala organ bedöms ha kvarstående synpunkter som inte 

kan bli tillgodosedda i samband med det fortsatta detaljplanearbetet.   
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Sakägare och övriga 

Inga sakägare bedöms ha kvarstående synpunkter som inte kan bli tillgodosedda i samband 

med det fortsatta detaljplanearbetet.   

 

 

Inkomna synpunkter/yttranden under samrådstiden 
 

MYNDIGHETER OCH STATLIGA VERK 
 

Länsstyrelsen, 2019-01-25  

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

avseende risken för människors hälsa och säkerhet avseende föroreningssituationen samt för 

risken för olyckor, varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ plan- 

och bygglagen (PBL). 

 

Redogörelse för ärendet 

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

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

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

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

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

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

 

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

beskrivs planområdet tillsammans med hela Skansenområdet som ett utvecklingsområde där 

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

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

planförslaget har kommunen upprättat en miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Länsstyrelsens formella synpunkter 

Hälsa och säkerhet samt risken för olyckor 

Hantering av brandfarlig vara 

Länsstyrelsen står fast vid sin bedömning att handlingarna är otillräckliga vad gäller att 

motivera att tillräcklig säkerhet för planerad markanvändning uppnås avseende risken för 

människors hälsa och säkerhet samt avseende risken för olyckor. Länsstyrelsen menar att det 

inte är tillräckligt att hänvisa till SÄIFS:s rekommenderade skyddsavstånd. Avståenden i 

föreskrifterna syftar till att användas vid tillståndsprövning för verksamheter som ligger på en 

plats som redan bedömts lämplig för detta ändamål. Lämpligheten förutsätts vid en sådan 

tillståndsprövning således redan vara prövad enligt PBL. Länsstyrelsen menar att 

föreskrifterna inte kan användas i syfte att visa att det är lämpligt att planlägga för ny 

bostadsbebyggelse så pass nära som nu föreslås för bostadsbebyggelsen i planområdets 

nordvästra del.  

 

Länsstyrelsen konstaterar att det idag saknas tydliga riktlinjer för planläggning för bostäder 

intill verksamheter som hanterar brandfarliga varor. De vägledningar som kommunen 
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hänvisar till används för att få fram skyddsavstånd vid tillståndsprövning. Som kommunen 

själva uppmärksammat utgår de också från andra mängder än det som hanteras intill nu 

aktuellt planområde. Länsstyrelsen menar att en riskbedömning för aktuellt planområde och 

föreslagen markanvändning därför bör grunda sig på en riskanalys som också väger in 

konsekvenserna av en eventuell olycka på olika avstånd. Utifrån ett sådant underlag bör 

planen därefter utformas och åtgärder säkerställas. 

 

I samrådsredogörelsen anger kommunen att aktuella verksamheter intill planområdet inte är 

tillståndspliktiga utifrån kraven för hantering av brandfarliga varor. Vilka verksamheter som 

här avses är inte tydligt. Länsstyrelsen konstaterar att närliggande industriområde bland annat 

hyser verksamheter som hanterar gasol tillståndspliktiga enligt de föreskrifter som 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram för tillstånd till hantering av 

brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3). Även om verksamheten Gladsax Flak AB 

inom kvarteret Garvaren inte bedömts som tillståndspliktig redovisar till handlingarna bifogad 

riskutredning att verksamheten hanterar sådan mängd brandfarlig gas och brandfarlig vätska 

att skyddsavstånd för tillståndspliktiga verksamhet är motiverat. 

 

Länsstyrelsen bedömer med detta som bakgrund att det inte går att utesluta att det finns risk 

för att planens genomförande blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och 

till risken för olyckor. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Kommunen gör 
bedömningen att det krävs en ny granskning för att tillgodose de 
synpunkter som länsstyrelsen lyfter kring risk. En andra granskning 
kommer att genomföras och riskutredningarna kompletteras utifrån 
länsstyrelsens synpunkter. 

 

Markföroreningar 

Handlingarna har sedan samrådet kompletterats avseende förorenad mark och vilka 

utredningar som genomförts. Det är nu tydligare i vilka områden som föroreningar 

konstaterats. Det område som kallas D beskrivs väl när det gäller vilket 

efterbehandlingsbehov som finns och bygglov har villkorats enligt 4 kap. 14 § PBL. Däremot 

saknas en bedömning av om område A och B, som ligger i anslutning till norra delen av 

planområdet eventuellt skulle kunna påverka planerad bostadsbebyggelse och om det finns ett 

åtgärdsbehov innan bostäder kan byggas. När planområdet undersökts tidigare av det 

ansvariga bolaget har riskbedömningar gjorts med tanke på att området utgjort 

verksamhetsområde, dvs inte utifrån att marken ska tas i anspråk för bostadsbebyggelse som 

nu föreslås. Länsstyrelsen anser att en ny alternativt en kompletterande undersökning därför 

behöver göras. Detta gäller framförallt med avseende på klorerade lösningsmedel som har en 

förmåga att spridas och förutom att förorena mark och grundvatten även spridas till 

inomhusluften. Om kommunen bedömer att det inte behöver göras någon ny utredning med 

avseende på klorerade lösningsmedel eller petroleumkolväten som kan spridas till 

planområdet måste detta motiveras i planhandlingarna innan detaljplanen antas. Länsstyrelsen 

bedömer med detta som bakgrund att det inte går att utesluta att det finns risk för att planens 

genomförande blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet avseende risken 

för föroreningar. 
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Det framgår av handlingarna att det för planområdet genomförts ett flertal undersökningar och 

saneringsåtgärder. Med tanke på att undersökningarna skett över tid kan det per automatik 

inte förutsättas ha dessa genomförts utifrån förutsättning att området ska användas för 

bostäder. Planhandlingarna bör därför innan antagande kompletteras med ett tydligt 

ställningstagande kommunens bedömning för hela planområdet vad gäller föroreningsrisken i 

relation till den markanvändning som nu föreslås. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Kommunen gör 
bedömningen att det krävs en ny granskning för att tillgodose de 
synpunkter som länsstyrelsen lyfter kring markföroreningar. En andra 
granskning kommer att genomföras och de miljötekniska utredningarna 
kompletteras utifrån länsstyrelsens synpunkter. 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Av handlingarna framgår att planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, 

spillvatten och dagvatten. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att 

dagvattenhanteringen inom och i anslutning till planområdet särskilt behöver beaktas med 

tanke på risken för markföroreningar. Utifrån vilka bedömningar kommunen gör för 

föroreningsrisken i anslutning till planområdets norra del, enligt ovan lämnade synpunkter, 

bör även ställningstagandet för planens påverkan på MKN vatten uppdateras innan planen 

antas. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  Ställningstagandet för 
planens påverkan på MKN vatten uppdateras i det fortsatta planarbeteet 
utifrån länsstyrelsens synpunkt. 

 

Dricksvattenförsörjning 

Länsstyrelsen konstaterade i sitt samrådsyttrande att det finns kända problem gällande 

dricksvattenförsörjningen. Handlingarna har inte tydliggjort frågan ytterligare men då 

området ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten är kommunen fullt ansvarig i 

frågan.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  Kommunen delar inte 
länsstyrelsens åsikt. Handlingarna kompletterades i granksningsskedet 
med beräkningar som visar att det enligt kommunens bedömning finns 
tillräcklig kapacitet för dricksvatten för detta planområde och de 
områden som har fått bygglov i tätorten. Det finns även information om 
en plan som håller på att implementeras för att hantera kommunens 
ökande behov av dricksvatten.  

 

Buller från verksamheter intill bostäder 

Av handlingarna framgår att kommunen bedömer att buller från verksamheter intill bostäder 

ska regleras som Zon B enligt Boverkets vägledning. Det riktvärden som då bör gälla 

redovisas inte i handlingarna eller vad som i sammanhanget menas med bullerdämpad sida. 
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Planhandlingarna bör därför kompletteras innan planen antas så att tillämpliga riktvärden 

framgår tydligt. 

 

I planbeskrivningen på s 28 anges att det kan finnas skäl att ställa krav på nya utredningar vid 

bygglovstillfället. Länsstyrelsen påminner om att detaljplanen ska ange lämplig 

markanvändning utifrån platsens förutsättningar samt reglera nödvändiga åtgärder vid det 

tillfälle då detaljplanen antas. Dessa ska göras oberoende av ej förutsägbara framtida 

förändringar som sker utanför eller inom planområdet, t.ex. att en störande verksamhet flyttar. 

Om förutsättningarna förändras som innebär att detaljplanens krav bör ändras är det 

kommunen som har att ta ställning till en översyn av detaljplanen. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  Planhandlingarna 
revideras utifrån länsstyrelsens synpunkt.  

 

Länsstyrelsens rådgivning 

Information om artskydd 

Det råder fortfarande oklarheter i planhandlingarna gällande groddjur som omfattas av 

artskyddsförordningen samt kommunens ställningstagande i planhandlingarna om planen 

kommer innebära åtgärder som kräver dispens. Av aktuella planhandlingarn saknas 

motivering till bedömningen att det inom föreslaget planområde kan finnas en biotop som 

möjliggör livsmiljö och övervintringsplats för större vattensalamander. Länsstyrelsen 

rekommenderar kommunen att inför antagande tydligare redogöra för groddjurens eventuella 

förekomst, omfattning, samt hur groddjuren eventuellt använder området. Därefter beskriva 

vilken påverkan/effekt ett genomförande av föreslagen detaljplan kan få för groddjuren och 

dess miljöer, samt ett resonemang och ställningstagande gällande om ansökan om 

dispensprövning krävs enligt artskyddsförordningen. 

 

Länsstyrelsen påminner om att i det fall dispens från biotopskydd eller artskyddet krävs bör 

denna sökas och beslutas innan planen antas. Detta eftersom en detaljplan annars riskerar att 

bli verkningslös i de delar som förutsätter dispensgivning som dispens inte kan medges. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  Planhandlingarna 
revideras utifrån länsstyrelsens rådgivning.  

 

Råd om planteknik 

För planbestämmelserna på plankartan hänvisas i vissa fall till planbeskrivningens s 27-28. 

Planbeskrivningen är i dessa delar utformade som planbestämmelser men innehåller mer 

information än planbestämmelserna på plankartan. Det finns även information och 

hänsynstaganden som inte regleras som planbestämmelser. Handlingarna är sammantaget 

otydliga för vad som utgör planbestämmelser och vad som utgör kompletterande beskrivning 

för att underlätta kommande prövningar. 

 

Länsstyrelsen menar att de krav som kommunen bedömer ska regleras som planbestämmelser 

ska anges på plankartan. Det avser t.ex. utformningsbestämmelser för materialval eller kulör 

på fasader. De avsnitt som är av mer förtydligande eller resonerande karaktär bör redovisas i 
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planbeskrivningen under lämplig rubrik men utan att anta formen av planbestämmelser. Det 

avser t.ex. resonemang kring utformning av torg, gång- och cykelbana eller information om 

återställning av naturmark som tas i anspråk under byggnation. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planhandlingarna 
revideras utifrån länsstyrelsens rådgivning.  

 

Lantmäteriet, 2018-12-20 

Lantmäteriet har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång av 

planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor.  

 

Fastighetskonsekvensbeskrivningen (samt även under mark under genomförandefrågor) bör 

kompletteras med att fastigheten Garvaren 13 ska avstå mark planlagd som allmän plats till 

kommunens fastighet.  

 

Vidare bör fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras med bilder som visar de områden 

som är planlagda som allmän plats och ska överföras till kommunala fastigheter för att på så 

sätt förtydliga detaljplanen. 

 

Det bör även framgå att kommunen har möjlighet att lösa in allmän plats. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  Planhandlingarna 
revideras utifrån lantmäteriets synpunkter på genomförandefrågor. 

 

I planområdets norra del berörs plan 1291-359 vars genomförandetid fortfarande löper. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  Planhandlingarna 
revideras så att detaljplanen inte längre berörs. 

 

Är sophanteringen för radhusområdet tänkt att ske i det med g1 planlagda området öster om 

radhusen där även parkering ska finnas? 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  Av planbeskrivning, 
inklusive genomförandebeskrivning, och plankarta framgår att 
sophantering är tänkt att kunna ske där parkering ska finnas.  

 

Trafikverket, 2018-12-18 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende och har inga 

synpunkter på detaljplanen. 

 

KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 

VA-avdelningen, Simrishamns kommun, 2018-12-14 

Vatten och avlopp 

I dagsläget finns en beräknad vattenkapacitet för att klara försörjningen av Garvaren 13 men 

VA-avdelningen vill poängtera vikten av att säkra upp den långsiktiga försörjningen och 
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behovet av kapacitetshöjande åtgärder som exempelvis dricksvatten från grannkommuner. 

Tillgänglig vattenvolym i Hamnabros vattenförsörjningsområde minskar i takt med att 

detaljplaner och bygglov bebyggs. En prioritering av utbyggnaderna behövs. 

Vattenförsörjningsplan för Simrishamns kommun är under framtagande.  

 

VA-huvudmannens skyldighet att försörja med vatten och avlopp sträcker sig till 

hushållsändamål. Eventuellt sprinklersystem ingår inte i denna skyldighet utan ska försörjas 

genom intern lösning. I det fall intern tryckstegring för vattenförsörjning behövs med hänsyn 

till byggnadshöjd ligger det på fastighetsägaren att anordna detta.  

 

MKB 

I Miljökonsekvensbeskrivningens tabell VA-tillgången och dagvattenhantering under ”VA-

tillgången” används ordet överskott. VA-avdelningen anser ordet ”överkapacitet” inte 

lämpligt utan ser hellre att det ersätts med ”teoretiskt beräknade tillgängliga volymen”. Ändra 

förslagsvis till:  Det har efter beräkningar bedömts rymmas inom den teoretiskt beräknade 

tillgängliga volymen som då minskar. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunkterna. 

 

Byggnadsnämnden, 2018-12-20 

Inget att erinra. 
 

Region Skåne, 2019-01-10 

Region Skåne har inga synpunkter utifrån det regionala utvecklingsansvaret.  

 

Sydöstra Skånes räddningsförbund (Sörf), 2019-01-07 

Sörf kan konstatera att de riskutredningarna och miljökonsekvensbeskrivningar som är gjorda 

under arbetet med detaljplanen, innehåller beskrivningar om risker for människors liv och 

hälsa för de som vistas på kv Garvaren 13. 

 

Tyrens riskvärdering i den uppdaterade riskutredningen angående uppdaterade mängder 

ammoniak som hanteras i intilliggande verksamheter, daterad 2017-12-21 talar om att höga 

koncentrationer av ammoniak kan var livshotande vid kortare exponering, varför det är viktigt 

att åtgärder på kv. Garvaren 13 införs. 

 

En åtgärd som beskrivs är installation av gasdetektorer på kv Garvaren 13 som vid detekterad 

ammoniak ger signal, och informerar de boende på området att de skall förflytta sig inomhus 

eller lämna området, detta förutsätter att de människor som vistas i området har goda 

möjligheter att förflytta sig. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen visar vilka skyddsavstånd som krävs mellan skyddsobjekt och 

verksamheter med brandfarlig och explosiv vara. Vid nybyggnationer skall skyddsavstånden 

beaktas i brandskyddsdokumentationema. 

Sörfs förslag på komplettering till detaljplanen för kv Garvaren 13. 
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Det är rimligt att i detaljplanen införa förutsättningar för nybyggnationer, avseende de 

åtgärder som är föreslagna i riskutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen. 

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

• Kravställning på utförandet av gasdetektorer. Skötsel, underhåll och provning av 

anläggningen. 

• Redovisning av skyddsavstånd, mellan verksamheter och skyddsobjekt 

• Hur skapas goda förutsättningar för förflyttning av människor inom ett 

utsläppsområde, hänsyn skall tas till människor olika behov av hjälp med förflyttning. 

• Krav på handlingsplan vid förflyttning och evakuering av skyddsobjekt t. ex 

äldreboende och förskola. 

• Krav på fastighetsägarna att införa rutiner för hur boende och de som vistas i 

utsläppsområdet informeras och övas i, hur de skall agera vid gaslarm. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  De krav som går att 
ställa i en detaljplan har redan förts in på plankartan. Skötsel, underhåll , 
provning, handlingsplan och införande av rutiner kan vi inte ställa krav 
på i detaljplanen. De är beroende av vilka byggnader som uppförs och 
hur de utformas. 
 
Detaljplanen redovisar skyddsavstånd i planbeskrivningen utifrån de 
utredningar som har genomförts. Det finns även utrett vilka typer av 
verksamheter som kan vara lämpliga inom vilka avstånd från 
verksamheterna. Detta har resulterat i begränsningar av 
användningarna i plankartan.  
 
Planbeskrivningen kompletteras med vad som behöver genomföras efter 
att området bebyggs, utifrån de synpunkter som inkommit från SÖRF.   

 

Kultur- och fritidsnämnden, Simrishamns kommun, 2019-01-10 

I samband med granskningsremissen har Österlens museum åter granskat planförslaget utan 

att hitta något arkeologiskt att erinra. Däremot har man en oro för det parkeringshus som 

föreslås placeras precis intill museimagasinet och hur avgaserna därifrån kan komma påverka 

ventilationen i magasinet och dess föremål. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Detta är inte en 
detaljplanefråga utan en fråga om utformning som ni bör diskutera med 
er hyresvärd. 

 

Kommunsstyrelsen, Simrishamns kommun, 2019-01-24 

Ingen erinran utifrån i ärendet redovisade handlingar för detaljplaneförslaget respektive 

miljökonsekvensbeskrivningen för Garvaren 13 med flera, Skansen etapp II. 

 

Socialnämnden, Simrishamns kommun, 2018-12-27 

Socialförvaltningen framför åsikten att man vid nybyggnation ska ta hänsyn till att det byggs 

bostäder där boendekostnaderna även är möjliga för låginkomsttagare. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Detaljplanen ger 
möjlighet till detta och även flerfamiljshus med högre kostnader gör att 
billigare bostäder frigörs i andra delar av kommunen. Ett av de 
byggbolag som intresserar sig för området har som inriktning att en 
frånskild sjuksköterska med ett barn ska ha råd med deras bostäder.  

 

Simrishamns Bostäder AB/Simrishamns Näringslivsutveckling AB, 2019-01-16 

Simrishamns kommun har i dialog med bolagen tagit fram granskningshandling för rubricerad 

detaljplan. Det är etapp 2 av utvecklingen av Skansen för bostäder och ett visst inslag av 

lokaler. Bolagen ställer sig övergripande positiv till förslaget och vill framföra vissa viktiga 

och i någon del avgörande synpunkter. 

 

Planarbete har genomförts i dialog med bolaget som ägare respektive projektutvecklare/ 

exploatör av Garvaren 13. 

 

Som vi rapporterat fortlöpande finns det avtal med exploatörer, som är bereda genomföra 

flera av de bostadsprojekt som ingår i planen. De innebär ett rejält tillskott för Simrishamns 

utveckling och tillväxt. Projekten bidrar till ett breddat bostadsutbud med olika 

upplåtelseformer. Inom 2–5 år kan etapp 2 successivt vara utbyggd och färdigställd under 

förutsättning att exploateringskostnaderna är rimliga och kan bäras i projektet. 

Planen innehåller, utöver bostadskvarteren och Lyckebyhuset, infrastruktur dvs gator, park 

och övriga gemensamma respektive allmänna anläggningar för hela Skansen dvs inkluderande 

kommande etapper och/eller befintlig bebyggelse. 

 

Detaljplan 

Planen är flexibel med givna begränsningar i form av höjd och tillåten BTA-yta på respektive 

fastighet. I något fall beträffande byggrätterna för BO Klok närmst Lyckebyhuset bör BTA-

ytan justeras till tillsammans 5000 kvm för bättre anpassas till aktuellt projekt. 

 

Ekonomi 

Som bolaget framhållit måste projektens exploateringskostnader rymmas inom en rimlig och 

acceptabel kostnadsnivå för allmänna ytor. Markpriser i Simrishamn och acceptabla 

boendekostnader sätter snäva gränser. Den kostnadsuppskattning som nyligen redovisats för 

allmänna ytor gör att projekten inte bedöms kunna genomföras. 

 

Både för kommunen, markägaren och exploatörerna är en sund ekonomi avgörande. 

Kostnadsdrivande lösningar måste undvikas, vilket bolagen påtalat. Val av gatsten enligt 

gestaltningsprogrammet är ett av flera tydliga exempel som ökar kostnader markant. 

Huvudparten av kostnader för allmänna anläggningar i form av gata och park ingår i etapp 2 

även om de avser Skansen som helhet. Men även övergripande infrastruktur såsom allmänt 

torg vid stationen, parkytor och ny gång- och cykelväg från Simrislund till stationen Dessa 

kostnader måste självklart fördelas proportionerligt på även övriga delområden eller etapper, 

vilket kommunen får reglera över tid. Övergripande kostnader bör inte belasta området. Det 

föreligger också redan ett behov av underhåll på befintliga Lädergatan som är uppsliten 

oavsett den nya detaljplanen. 
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Anslutningsavgifter för vatten och avlopp debiteras varje fastighet som brukligt. 

 

Genomförandefrågor 

Parkering föreslås lösas delvis med en gemensam parkeringslösning norr om Lyckebyhuset. 

Merkostnader för att den behöver byggas i mer än ett plan får bäras av fastigheter, som 

därmed orsakar merkostnaden genom att parkering inte kan lösas på tomten. Garvaren 13 kan 

lösa sitt parkeringsbehov på tomten utan parkeringsdäck i två plan. Om kommunen beslutar 

bli huvudman för parkeringsanläggningen kan andra upplägg bli aktuella. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Kommunen ser över BTA:n i 
det fortsatta planarbetet.   
 
Markbeläggning regleras inte i detaljplanen men gatsten anges i 
gestaltningsprogrammet och visar på hållbarhet och kvalitet. Med gatsten 
kopplas Skansenområdet ihop med Simrishamns tätorts kulturmiljö genom att 
ha ett gemensamt golv. Gatsten innebär en viss kostnadsökning jämfört med 
annan markbeläggning men gör att hastigheterna hålls nere.  

 
Gemensamhetsanläggning för parkering kan bildas i senare skede när behov 
uppstår och är inget som avses att låsas i detaljplan. Angående markanvisning 
kommer det att ske enligt kommunens Riktlinjer för markanvisning.  

 
 
SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 
 

Human Messaging AB/Garvaren 6, 2019-01-11 

1986 när Garvaren 6 bebyggdes med en industrilokal gavs byggnadslov på basis av en plan 

som fastställdes på tidigt 50-tal utan någon tanke på att bostadsbebyggelse skulle kunna bli 

aktuell på området Skansen. 

 

Vi är bekymrade över vad den nya detaljplanen ska betyda för Skansens industrifastigheter i 

allmänhet och vår fastighet Garvaren 6 i synnerhet då den som en ö helt omgärdas av det nya 

planområdet. 

 

Vi förutsätter som fastighetsägare till industrifastighet inom Skansen att inte påföras några 

som helst kostnader för anpassning av nuvarande eller framtida verksamhet i fastigheten pga 

detaljplansändringen på angränsande fastigheter, vägar och områden. 

 

Vi förutsätter även att den nya detaljplanen inte på några sätt begränsar våra möjligheter att 

bedriva vare sig nuvarande eller framtida verksamhet som industri i fastigheten. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Kommunen noterar era 
synpunkter och kommer att ta dem med i det fortsatta arbetet med detaljplanen. 
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Ställningstagande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser i en samlad bedömning att planhandlingarna har tagit 

erforderlig hänsyn till inkomna yttranden och sammanvägt dessa i en helhetsbedömning 

mellan olika allmänna och enskilda intressen.   

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Plan- och bygglovsenheten 

 

 

 

 

Linda Larsson    

Planarkitekt    


