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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Skansenområdet är ett av Simrishamns mest attraktiva utvecklingsområden.
Området omfattar cirka 10 hektar mark och är idag bebyggt med i huvudsak olika
typer av lättare industri. För Skansen har ett planprogram tagits fram och varit
ute på samråd 2016-05-11 till 2016-06-15. Planprogrammet redovisar ett område
för blandad bebyggelse som ger möjlighet att utveckla de obebyggda tomterna
med en annan användning jämfört med idag samtidigt som de befintliga
verksamheterna ges möjlighet att vara kvar. Skansen byggs ut i etapper.

Den första detaljplanen inom Skansenområdet (etapp I, fastigheterna Garvaren
14 och 15) som medger tre flerbostadshus i nordvästra delen av området vann
laga kraft i början av 2017. Två flerbostadshus är byggda och ett tredje är under
byggnation. Majoriteten av den allmänna platsen i den detaljplanen är utbyggd.
Ett förslag till detaljplan för etapp II har tagits fram och planeras ställas ut på
granskning i april eller maj månad, 2019. För Skansen finns ett
gestaltningsprogram som antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2017-01-26.

Förslaget till detaljplan för etapp II (kallas nedan detaljplaneförslaget) i Skansen
omfattar nästan all allmän plats i hela Skansenområdet, med undantag för
Narvgatan som ingår i detaljplanen för etapp I. Detaljplaneförslaget anger att
kommunen ska vara huvudman för den allmänna platsen. Huvudmannaskapet
innebär att kommunen är ansvarig för utbyggnad, underhåll och drift av den
allmänna platsen.

Detaljplaneförslaget medger byggrätter för blandade ändamål, till exempel
bostäder, skola, centrum och verksamheter. Med den ändrade
markanvändningen jämfört med idag följer också ett behov av en annan typ av
gator och parker. I och med genomförandet av detaljplaneförslaget behöver alltså
alla gator inom Skansen byggas om, till exempel genom att de förses med en
separerad gång- och cykelväg, samt att vissa nya gator kommer tillkomma. I
området ska också parker anläggas.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900, kallas nedan PBL) kan byggherrar inom
ett område åläggas att betala för utbyggnaden av de allmänna platser som är
nödvändig för att en detaljplan ska kunna genomföras. PBL säger också att
fastighetsägare inom ett visst område kan åläggas att betala för upprustning eller
anläggande av allmänna platser i det området. Kommunen kan besluta om vilka
åtgärder som fastighetsägarna inom ett visst område ska bekosta samt hur dessa
kostnader ska fördelas. Som grund för ett sådant beslut ska en
gatukostnadsutredning ligga.

1.2. Gatukostnadsprocessen
I PBL 6 kap. § 24 framgår att kommunen har rätt att besluta om fastighetsägares
skyldighet att betala gatukostnad för upprustning och utbyggnad av allmän plats
inom ett område. Fördelningen av kostnaderna ska ske på ett skäligt och rättvist
sätt. I enlighet med PBL 6 kap. § 31 ska kommunen besluta om vilka kostnader
som ska fördelas, avgränsningen av det område inom vilket fördelning ska ske
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samt grunderna för fördelningen. Denna gatukostnadsutredning utgör underlaget
för kommunens beslut.

Gatukostnadsutredningen görs i en process som liknar den för detaljplaner och
löper ofta parallellt med planprocessen.

Samråd
I samrådet presenteras ett förslag till gatukostnadsutredning med preliminärt
kostnadsunderlag, förslag till fördelningsområde och fördelningsgrund för
berörda fastighetsägare. Förslaget till gatukostnadsutredning finns under
samrådstiden tillgängligt elektroniskt på kommunens hemsida samt fysiskt i
Rådhuset och på Simrishamns bibliotek. Under samrådstiden har berörda
fastighetsägare möjlighet att skriftligen komma med synpunkter på förslaget till
gatukostnadsutredning.

De synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och besvaras i
en samrådsredogörelse. Därefter kommer förslaget till gatukostnadsutredning att
bearbetas, bland annat utifrån inkomna synpunkter. Vid bearbetningen kan
kostnadsunderlag, fördelningsområde och fördelningsgrund komma att
förändras.

Granskning
Efter bearbetningen ställs förslaget till gatukostnadsutredning ut på granskning.
Förslaget finns under granskningstiden tillgängligt elektroniskt på kommunens
hemsida samt fysiskt i Rådhuset och på Simrishamns bibliotek. Under
granskningstiden har berörda fastighetsägare ytterligare en möjlighet att
skriftligen komma in med synpunkter.

De synpunkter som kommer in under granskningstiden sammanställs och
besvaras i en granskningsredogörelse. Förslaget till gatukostnadsutredning kan
förändras i mindre omfattning efter det att granskningstiden är slut.

Antagande
Efter granskning och eventuella mindre revideringar av förslaget till
gatukostnadsutredning lämnas förslaget till kommunfullmäktige för att
fastställas. Kommunfullmäktiges beslut innebär att kostnadsunderlaget,
fördelningsområdet och fördelningsgrunderna fastslås. Med andra ord är det i
och med kommunfullmäktiges beslut som det bestäms hur mycket varje fastighet
ska betala i gatukostnadsersättning.

Överklagande
Kommunfullmäktiges beslut om gatukostnader kan enligt PBL 13 kap. § 1
överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap.
kommunallagen (2017:725).

Tvister kring uttaget av gatukostnader hanteras i mark- och miljödomstolen
enligt PBL 15 kap. § 10.

1.3. Gatukostnadspolicy
Simrishamns kommun har ingen generell policy för uttag av gatukostnader.
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2. Gatukostnadsutredning

2.1. Fördelningsområde
Fördelningsområdet föreslås innefatta hela Skansen, se orange markering i
nedanstående karta. Skansen utgör ett sammanhållet område med gemensamma
allmänna platser, även om det utvecklas i etapper i flera olika detaljplaner.
Därför bedöms det rimligt att låta fördelningsområdet omfatta hela Skansen,
oberoende av de ingående detaljplanernas omfattning. Det är fastigheterna inom
fördelningsområdet som gemensamt ska ersätta kommunen för kostnader för
allmänna anläggningar inom fördelningsområdet.

Orange streckad linje avgränsar fördelningsområdet. Karta: Lantmäteriet

Fördelningsområdet innehåller totalt 17 fastigheter, varav 10 är bebyggda med
verksamheter, 1 är bebyggd med flerbostadshus, 1 håller på att bebyggas med
flerbostadshus, 1 är bebyggd med järnvägsstation, 1 är bebyggd med parkering
och garage, samt 3 är obebyggda.

2.2. Kostnadsunderlag
Kostnadsunderlaget utgörs av utbyggnaden av allmän plats inom
fördelningsområdet. Den allmänna platsen ska utföras på ett sådant sätt att den
motsvarar de krav på säkerhet och långsiktigt hållbara anläggningar som ställs
på allmänna platser inom områden med blandad bebyggelse.

I kostnadsunderlaget ingår kostnader för upprustning och utbyggnad av torg,
gator samt gång- och cykelbanor, inklusive belysning och dagvattenhantering.
Dessutom ingår kostnaden för utbyggnad av natur- och parkmark. Utöver de
direkta anläggningskostnaderna för de allmänna platserna ingår kostnader för
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nödvändiga markförvärv, fastighetsbildning, projektering, projektledning och
administration med mera.

I bilaga 1 redovisas utformning och material på gatorna i området, samt
översiktligt vad som ska inrymmas i natur- och parkområdena.

Åtgärder på torg, gata samt gång- och cykelbanor
Inom fördelningsområdet finns både befintliga gator som behöver rustas upp och
nya gator som ska anläggas. Dessutom finns Narvgatan som byggdes ut i etapp
1. Den ändrade markanvändningen i Skansenområdet innebär att fler människor,
bland annat barn, kommer att röra sig i området. En följd av detta är att större
hänsyn behöver tas till gående och cyklister vid utformningen av gatorna jämfört
med vad som är fallet idag, till exempel genom att trottoarer ska byggas.

Lädergatan kommer att utgöra huvudgatan genom Skansen och ska byggas med
separerad gång- och cykelbana på ena sidan körbanan och en gångbana på den
andra sidan. Körbanan ska beläggas delvis med asfalt och delvis med gatsten. På
Lädergatan, strax söder om infarten till Narvgatan ska en upphöjning byggas
som ska utgöra ett torg samt knyta ihop parkerna på bägge sidorna om gatan.
Tvärgatorna i området ska byggas som smalare gångfartsgator och beläggas med
asfalt. Den nybyggda östra gatan ska byggas med en separerad gångbana och
körbanan ska beläggas med asfalt.

Även för gång- och cykelbanorna inom fördelningsområdet gäller att vissa
behöver rustas upp och andra byggas nya. Gång- och cykelbanorna ska dels
underlätta för rörelse inom Skansen, dels göra det lättare att nå tågstationen till
fots eller med cykel från de södra delarna av Simrishamn.

I anslutning till den befintliga tågstationen ska ett torg byggas, stationstorget.
Torget ska dels öka tillgängligheten till tågstationen från de södra delarna av
Simrishamn, dels utgöra en välkomnande entré till Skansenområdet.

Åtgärder på övrig allmän plats
Natur- och parkområdena inom Skansenområdet kan delas in i fyra huvudsakliga
delar. I den norra parken, ”Snäckan”, ska en dagvattendamm anläggas. Detta
innebär alltså att den befintliga dagvattenhanteringen på platsen byggs ut. Den
östra parken förses med en dagvattensänka, samtidigt som den västra parken
inrymmer en lekplats. I alla dessa parker planteras också träd och annan
vegetation.

I den södra naturparken byggs en dagvattensänka, men i övrigt görs inte några
större åtgärder.

Kostnadssammanställning
För utbyggnaden av Narvgatan, som redan är gjord, används de faktiska
kostnaderna för projektering och anläggande. Kostnaden för att bygga ut de
allmänna platserna i etapp 2 har bedömts av konsultföretaget WSP.

Schabloner har använts för att bedöma kostnaden för markförvärv,
fastighetsbildning, projektledning, projektering och oförutsedda kostnader.
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I framtida etapper av utbyggnaden av Skansenområdet bedöms inga ytterligare
kostnader för utbyggnad av allmänna platser uppstå.

De totala kostnaderna för utbyggnaden av allmänna platser inom Skansen
bedöms till 42 458 672 kronor.

Kommunen bär 50 % av kostnaden för anläggande av stationstorget samt gång-
och cykelvägen i norra delen genom skattefinansiering. På illustrationen nedan
visas översiktligt vilka delar som bekostas till hälften av kommunen. Totala
kostnaden för torget samt gång- och cykelvägen bedöms till 2 826 680 kronor,
vilket innebär att kommunen bekostar 1 413 340 kronor genom
skattefinansiering.

Illustration över vad som delvis bekostas genom skattefinansiering

Av den totala kostnaden på 42 458 672 kronor föreslås att 41 045 332 kronor
finansieras genom uttag av gatukostnadsersättning från ägarna av fastigheterna
inom fördelningsområdet.
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Kostnadspost Kostnad

Utbyggnad av Lädergatan, inklusive belysning,
plantering och dagvattenhantering

8 155 900

Utbyggnad av Narvgatan, inklusive belysning,
plantering och dagvattenhantering

3 673 430

Utbyggnad av övriga gator, inklusive belysning,
plantering, gång- och cykelvägar, samt
dagvattenhantering

2 606 285

Utbyggnad av natur- och parkområden, inklusive
stationstorget, lekplats, utegym samt
dagvattenhantering

13 550 108

Markförvärv 100 000
Fastighetsbildning 75 000
Projektledning, projektering och oförutsedda
utgifter

14 297 949

Summa kostnader 42 458 672
50 % av stationstorget samt norra gång- och
cykelvägen

-1 413 340

Summa avgår -1 413 340

Summa att fördela på berörda fastighetsägare 41 045 332

Kommunens debitering av gatukostnader omfattas inte av mervärdesskatt
(moms). Kostnaderna i tabellen ovan är således exklusive moms.

Kostnadsnivåerna avser prisläget i juni 2019 och ska justeras med hänsyn till de
kostnadsnivåförändringar som uppstår över tiden. Justeringen görs utifrån
förändringen i konsumentprisindex (KPI) från juni 2019 till tidpunkten för
tilldelningsbeslut av entreprenad.

Kostnaderna i tabellen ovan, plus indexjustering, utgör takbelopp för uttaget av
gatukostnadsersättning. Det innebär att om de faktiska kostnaderna för
utbyggnaden av allmänna platser är större än takbeloppet, plus indexjustering,
finansieras den överskjutande delen av skattemedel. Om de faktiska kostnaderna
är lägre än takbeloppet, plus indexjustering, ska de faktiska kostnaderna utgöra
det totala uttaget av gatukostnadsersättning.
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2.3. Fördelningsgrund
Kostnaden om för utbyggnaden av de allmänna platserna inom Skansen ska
enligt PBL 6 kap. § 24 fördelas mellan fastigheterna inom fördelningsområdet
på ett skäligt och rättvist sätt.

Följande kategorisering, med tillhörande andelstal, av områdena inom
fördelningsområdet föreslås:

Kategori Andelstal Enhet
Befintlig verksamhet 0,05 100 m2 markarea
Tillkommande flerbostadshus 1,7 100 m2 bruttoarea byggrätt
Tillkommande radhus 2,0 100 m2 bruttoarea byggrätt
Tillkommande kontor 2,3 100 m2 bruttoarea byggrätt
Tillkommande skola 2,3 100 m2 bruttoarea byggrätt
Tillkommande besöks- eller
idrottsanläggning

0,5 100 m2 bruttoarea byggrätt

Obebyggd 0
Allmän plats 0

Som underlag för kategoriseringen av områdena används den tänkta tillåtna
användningen i detaljplan då Skansenområdet är fullt utbyggt. Det innebär att
för etapp I (Garvaren 14 och 15) används gällande detaljplan, för etapp II
används detaljplaneförslaget och för framtida etapper används planprogrammet
för Skansenområdet, justerat med det faktum att Garvaren 4 och 5 inte längre är
aktuella för ändrad användning till följd av markföroreningar. För fastigheterna
inom de framtida etapperna av utbyggnaden av Skansenområdet kommer en
jämkning av gatukostnadsersättningen att göras, se mer om det nedan.

I bilaga 2 visas vilket andelstal som har tilldelats varje fastighet och hur stor
gatukostnadsersättning respektive fastighet ska betala.

Tillkommande bebyggelse i framtida etapper
Planprogrammet anger att ett antal fastigheter inom planområdet ska få en
ändrad användning. Detaljplanering för att faktiskt ändra användningen på dessa
fastigheter har emellertid inte påbörjats ännu och det bedöms därför vara oskäligt
att dessa fastigheter åläggs att betala en gatukostnadsersättning utifrån den
planerade framtida användningen. För dessa fastigheter jämkas därför
gatukostnadsersättningen så att de till att börja med betalar en
gatukostnadsersättning utifrån den användning marken har i nu gällande
detaljplan. I bilaga 2 redovisas den jämkade ersättningen.

I samband med att fastigheter i framtiden planläggs för en ändrad användning
kommer kommunen att kräva in ytterligare betalning motsvarande maximalt
gatukostnadsersättningen. Beloppet som exploatören då ska betala kommer att
beräknas utifrån andelstalen för respektive användning som anges i denna
gatukostnadsutredning. Varje andelstal kostar exploatören avrundat 46 855 kr.
För att kompensera för slitaget på den allmänna platsen kommer kostnaden per
andelstal att räknas ner med 1/20-del för varje helt år från tilldelningsbeslutet för
entreprenaden till dess att exploateringsavtal tecknas. Betalningen regleras i
första hand i exploateringsavtal och en exploatör kommer inte att krävas på mer
pengar än vad som anges i bilaga 2 i kolumnen ”Framtida ersättning”.



2019-10-18
8

Y:\STORAGE\UPPDRAG\KN_SIMRISHAMN\GATUKOSTNADSUTREDNING GARVAREN 13 MFL\10

LEVERANS\191018 GATUKOSTNADSUTREDNING SKANSEN.DOCX

Ett exempel kan belysa hur det kommer att gå till att beräkna framtida ersättning.
Antag att fastigheten Garvaren 6 i en framtida etapp planeras för en byggrätt om
1 200 m2 med användningen kontor. Tilldelningsbeslut för entreprenaden sker i
juni 2019 och exploateringsavtal tecknas i september 2021. Andelstalet beräknas
då som (1 200/100)*2,3=27,6. Ett andelstal kostar ursprungligen avrundat
46 855 kr och eftersom två hela år har gått från tilldelningsbeslutet för
entreprenaden till dess att exploateringsavtalet tecknas räknas kostnaden per
andelstal ner med 2/20, det vill säga att varje andelstal år 2021 kostar 42 170 kr.
Exploatören ska alltså betala 27,6*42 170=1 163 892 kr. I denna
gatukostnadsutredning anges emellertid att ägaren till Garvaren 6 redan nu ska
erlägga 47 324 kr varför beloppet som ska betalas vid en framtida ändrad
användning ska minskas med lika mycket. Kvar att betala vid en framtida ändrad
användning för ägaren till Garvaren 6 blir i det här exemplet alltså 1 163 892-
47 324=1 116 568 kr. I bilaga 2 anges att ägaren till Garvaren 6 maximalt ska
betala 868 699 kr i framtida ersättning. Eftersom det nu framräknade beloppet är
större än så sänks kostnaden för ägaren till Garvaren 6 till 868 699 kr. I slutändan
ska ägaren till Garvaren 6 alltså betala 868 699 kr i ersättning för utbyggnad av
allmän plats vid en framtida exploatering i detta exempel.

Motiv till fördelningen
Andelstalen är satta utifrån en sammanvägning av ett områdes behov av
funktioner på de allmänna platserna och hur mycket området använder de
allmänna platserna. Mark med användningen verksamhet har till exempel inget
behov av speciella gångbanor längs gatorna samtidigt som mark med
användningen skola kräver både speciella gångbanor och hastighetsdämpande
åtgärder.

Utgångspunkten för kategoriseringen av de olika områdena är den användning
som tillåts i detaljplan eller som anges i detaljplaneförslag och planprogram, inte
den användning som fastigheten faktiskt har idag.

De områden som redan idag har användningen verksamheter (J eller Jm i
gällande detaljplan) och som i detaljplaneförslaget eller planprogrammet
planeras fortsätta ha användningen verksamheter (Z) kategoriseras som befintlig
verksamhet. Dessa områden har fått ett lägre andelstal eftersom det förutsätts att
dessa områden redan har deltagit i kostnaderna för befintligt gatunät.
Andelstalen för dessa områden är satta så att de ska motsvara kostnaden för att
sätta gatorna i området i normalt skick för ett verksamhetsområde i kommunen.

För områden som i detaljplaneförslaget har flera tillåtna användningar är det den
användning som bedöms ge högst andelstal som ligger till grund för beräkningen
av andelstalet för området.

Garvaren 3 är en stor fastighet med flera områden med olika användningar. Ett
område har användningen verksamheter idag och planeras fortsätta vara
verksamheter. Området som i detaljplaneförslaget har användningen skola,
bostäder och vård (SBD) ges ett andelstal helt och hållet utifrån användningen
skola eftersom detaljplaneförslaget tillåter skola inom hela området. I
planprogrammet pekas ett område av Garvaren 3 i den norra delen av Skansen
ut som mark för bostäder, tillsammans med Garvaren 7. Den planerade
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byggrätten om 14 000 m2 bruttoarea fördelas jämnt över delen av Garvaren 3
och Garvaren 7. För detta område av Garvaren 3 jämkas ersättningen så att
området inte resulterar i någon gatukostnadsersättning idag eftersom det är
allmän plats – park eller plantering i gällande detaljplan.

Garvaren 4 och 5 är fastigheter med användningen småindustri (Jm) i gällande
detaljplan. Planprogrammet pekar ut fastigheterna som planerade för bostäder
eller handel. På grund av markföroreningar är fastigheterna dock inte aktuella
för ändrad användning inom en överskådlig framtid. Fastigheterna ges därför
andelstal utifrån kategorin befintlig verksamhet.

Garvaren 6 har användningen småindustri (Jm) i gällande detaljplan.
Planprogrammet pekar ut fastigheten som planerad för bostäder eller handel. I
den detaljplan som kommer ändra användningen på fastigheten planeras
fastigheten få användningen besöksanläggningar, centrum och kontor (RCK)
med en byggrätt om 850 m2 bruttoarea. Fastigheten har därför kategoriserats som
tillkommande kontor. Gatukostnadsersättningen för fastigheten jämkas utifrån
användningen befintlig verksamhet.

Garvaren 7 har användningen småindustri (Jm) i gällande detaljplan.
Planprogrammet pekar ut fastigheten som planerad för bostäder, tillsammans
med ett område av Garvaren 3. Den planerade byggrätten om 14 000 m2

bruttoarea fördelas jämnt över Garvaren 7 och delen av Garvaren 3.
Gatukostnadsersättningen för Garvaren 7 jämkas utifrån användningen befintlig
verksamhet.

Garvaren 9 och 10 har användningen småindustri (Jm) i gällande detaljplan.
Planprogrammet pekar ut fastigheterna som planerade för verksamheter och de
har därför kategoriserats som befintlig verksamhet.

Garvaren 11 har användningen industri (J) i gällande detaljplan.
Planprogrammet pekar ut den östra delen av fastigheten som planerad för
verksamheter och dessa områden har därför kategoriserats som befintlig
verksamhet. Den västra delen av fastigheten pekas i planprogrammet ut som
planerad för bostäder. Området kategoriseras som tillkommande flerbostadshus
med en planerad byggrätt om 2 500 m2 bruttoarea. Gatukostnadsersättningen för
området jämkas utifrån användningen befintlig verksamhet.

Garvaren 12 har användningen småindustri (Jm) i gällande detaljplan.
Planprogrammet pekar ut fastigheten som planerad för verksamheter och den har
därför kategoriserats som befintlig verksamhet.

Garvaren 13 har användningen industri (J) i gällande detaljplan. I
detaljplaneförslaget delas fastigheten upp i flera områden med olika
användningar. Ett område pekas i detaljplaneförslaget ut som bostäder – radhus
(Bf1) och kategoriseras därför som tillkommande radhus. Ett område pekas i
detaljplaneförslaget ut som bostäder och kategoriseras därför som tillkommande
flerbostadshus. Två områden pekas i detaljplaneförslaget ut som bostäder och
centrum (BC) och kategoriseras därför som tillkommande flerbostadshus. Ett
område pekas i detaljplaneförslaget ut som verksamheter, idrotts- och
sportanläggning, samt parkering (ZRP) och kategoriseras därför som
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tillkommande besöks- eller idrottsanläggning. Ett område pekas i
detaljplaneförslaget ut som besöksanläggningar och verksamheter (RZ) och
kategoriseras därför också som tillkommande besöks- eller idrottsanläggning.
Till sist pekas ett område ut som parkering (P) och ges inget eget andelstal
eftersom det bedöms att parkeringen endast kommer att betjäna Garvaren 13.
Gatukostnadsersättningen för parkeringsområdet bedöms därför redan täckas av
övriga andelstal på fastigheten.

Garvaren 14 och 15 har användningen bostäder (B) i gällande detaljplan.
Eftersom detaljplanen är en del av samma utveckling av Skansenområdet som
hanteras i denna gatukostnadsutredning kategoriseras fastigheterna som
tillkommande flerbostadshus. I samband med att de bebyggdes tecknades
exploateringsavtal där respektive fastighetsägare betalade en summa till
kommunen, som omfattade kostnaden för att bygga ut Narvgatan. Dessa
fastighetsägare kan därför tillgodoräkna sig den summan nu och den
gatukostnadsersättning de ska betala minskas med samma belopp. Detta får till
följd att ägaren av Garvaren 14 ska få tillbaka pengar i samband med uttaget av
gatukostnadsersättningen.

Garvaren s:1 bedöms inte som möjlig att bebygga och kategoriseras därför som
obebyggd.

Garvaren s:2 pekas i gällande detaljplan ut som mark för bostadsändamål. På
grund av begränsningar i detaljplanen får dock fastigheten inte bebyggas med
bostäder utan endast med parkering. Den parkering som är byggd på fastigheten
betjänar endast fastigheterna Garvaren 14 och 15. Gatukostnadsersättning för
Garvaren s:2 bedöms därför redan täckas av gatukostnadsersättningen för
Garvaren 14 och 15. Andelstalet för Garvaren s:2 sätts därmed till 0.

Simrishamn 2:58, 2:77 och 3:1 pekas antingen ut som allmän plats i gällande
detaljplan eller bedöms likvärdiga med allmän plats och ges därför andelstalet 0.

2.4. Fördelning av andelstal efter fastighetsbildning
I de fall en fastighet som har tilldelats andelstal i denna gatukostnadsutredning
genomgår fastighetsbildning före debiteringen av gatukostnadsersättningen ska
andelstalet fördelas på de fastigheter som ingår i fastighetsbildningen.
Andelstalen följer med området som gett upphov till andelstalet vid
fastighetsbildningen. Till exempel kommer vid en fastighetsreglering av den
delen av Garvaren 3 som kategoriserats som tillkommande flerbostadshus till
Garvaren 7 andelstalet för tillkommande flerbostadshus på Garvaren 3 föras över
till Garvaren 7.
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3. Betalning av gatukostnadsersättning
Villkoren för betalning av gatukostnadsersättning regleras i PBL 6 kap.

3.1. Debitering
Skyldigheten att betala gatukostnadsersättning uppstår när de allmänna
anläggningarna som betalningen avser kan användas på avsett sätt, enligt PBL 6
kap. § 34. Debitering av gatukostnader bedöms ske tidigast 2020. Faktura
skickas ut av kommunen.

Tvister rörande gatukostnadsersättningen prövas av mark- och miljödomstolen,
enligt PBL 15 kap. § 10. De regler om rättegångskostnader som gäller vid dessa
mål kan innebära att en fastighetsägare som förlorar målet kan förpliktigas att
betala rättegångskostnaderna för kommunen.

3.2. Betalningsvillkor
Det är alltid den lagfarna ägaren till en fastighet vid debiteringstillfället som är
ansvarig för att betala gatukostnadsersättningen.

3.3. Avbetalning
I PBL 6 kap. § 35 ges möjligheten för en fastighetsägare att betala
gatukostnadsersättningen genom avbetalning om betalningsvillkoren är
betungande för fastighetsägaren och en betryggande säkerhet ställs, till exempel
pantbrev i fastigheten. Avbetalningen görs med lika stort belopp och kan göras
på som mest tio år.

Vid avbetalning utgår ränta med Riksbankens referensränta +2%, räknat från
dagen för den första avbetalningen.

Om betalningsvillkoren trots avbetalning blir för betungande för
fastighetsägaren säger PBL 6 kap. § 37 att jämkning av villkoren ska ske.

Patrik Carlsson
Civilingenjör, lantmäteri
070-730 86 38
patrik.carlsson@sollscherlantmateri.se
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Utlyft citat
Utegymmet utgår jämfört med samrådshandlingen.
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Gatstenen byts ut mot asfalt, jämfört med samrådshandlingen.
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Gatstenen byts ut mot asfalt, jämfört med samrådshandlingen.
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Gatstenen byts ut mot asfalt, jämfört med samrådshandlingen.
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Gatstenen byts ut mot asfalt, jämfört med samrådshandlingen.
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Lilla tvärgatan (F-F)
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Gatstenen byts ut mot asfalt, jämfört med samrådshandlingen.
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De centrala parkrummen
Norra- Östra och Västra Parken
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Utegymmet utgår jämfört med samrådshandlingen.
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Södra naturparken

Bilaga 1 till gatukostnadsutredning Skansen, Simrishamn



Bilaga 2 - Kostnadsfördelning

Redovisning andelstal Jämkning

Fastighet Kategori Area (m2) Andelstal Kategori Area (m2) Andelstal

Garvaren 3 Befintliga verksamheter 2 350 1,18

Tillkommande skola 3 500 80,50

Tillkommande flerbostadshus 3 280 55,76 Allmän plats 1 470 0,00

Garvaren 4 Befintliga verksamheter 2 440 1,22

Garvaren 5 Befintliga verksamheter 1 530 0,77

Garvaren 6 Tillkommande kontor 850 19,55 Befintliga verksamheter 2 020 1,01

Garvaren 7 Tillkommande flerbostadshus 10 720 182,24 Befintliga verksamheter 4 810 2,41

Garvaren 9 Befintliga verksamheter 1 610 0,81

Garvaren 10 Befintliga verksamheter 2 770 1,39

Garvaren 11 Befintliga verksamheter 8 200 4,10

Tillkommande flerbostadshus 5 000 85,00 Befintliga verksamheter 3 370 1,69

Garvaren 12 Befintliga verksamheter 1 000 0,50

Garvaren 13 Tillkommande flerbostadshus 14 000 238,00

Tillkommande radhus 1 200 24,00

Tillkommande besöks- eller

idrottsanläggning
9 000 45,00

Garvaren 14 Tillkommande flerbostadshus 2 400 40,80 Redan betalat 1 980 000 kr

Garvaren 15 Tillkommande flerbostadshus 5 600 95,20 Redan betalat 3 870 000 kr

Garvaren s:1 Obebyggd 1 260 0,00

Garvaren s:2 Tillkommande flerbostadshus 0 0,00

Simrishamn 2:58 Allmän plats 0 0,00

Simrishamn 2:77 Allmän plats 0 0,00

Simrishamn 3:1 Allmän plats 0 0,00

Summa 876,00 5,10

Ändringar jämfört med samrådshandlingen är understrukna.



Bilaga 2 - Kostnadsfördelning

Redovisning gatukostnadsersättning, framtida ersättning och redan betalat
Fastighet Jämkat totalt andelstal Gatukostnadsersättning (kr) Framtida ersättning (kr) Redan betalat (kr)

Garvaren 3 81,68 3 826 915 2 612 657

Garvaren 4 1,22 57 164

Garvaren 5 0,77 35 844

Garvaren 6 1,01 47 324 868 699

Garvaren 7 2,41 112 687 8 426 241

Garvaren 9 0,81 37 719

Garvaren 10 1,39 64 895

Garvaren 11 5,79 271 058 3 903 758

Garvaren 12 0,50 23 428

Garvaren 13 307,00 14 384 608

Garvaren 14 40,80 -68 300 1 980 000

Garvaren 15 95,20 590 634 3 870 000

Garvaren s:1 0,00 0

Garvaren s:2 0,00 0

Simrishamn 2:58 0,00 0

Simrishamn 2:77 0,00 0

Simrishamn 3:1 0,00 0

Summa 538,55 19 383 977 15 811 355 5 850 000

Summa gatukostnadsersättning, framtida ersättning och redan betalat (kr) 41 045 332

Kolumnen gatukostnadsersättning uppräknad med index utgör det maximala beloppet en fastighetsägare ska betala då

de allmänna platserna har byggts ut.

Kolumnen framtida ersättning uppräknad med index utgör det maximala beloppet en fastighetsägare ska betala vid en framtida

ändrad användning på fastigheten.

Ändringar jämfört med samrådshandlingen är understrukna.


