
Detaljplan för Hammenhög 13:12 m fl  Granskningsutlåtande
Simrishamns kommun  

Granskningsutlåtande
Detaljplan för Hammenhög 13:12 m fl, Simrishamns kommun, 
Skåne län

DNR 2016/474
Upprättad 2020-05-27 

Hur granskningen har bedrivits
Förslag till detaljplan för Hammenhög 13:12 m fl har varit föremål för granskning 
under perioden 30 november 2019 till 6 januari 2020. Kungörelsen och kallelse till 
samrådsmötet publicerades i Ystad Allehanda den 30 november 2019. 
Detaljplanehandlingarna har under samrådstiden funnits tillgänglig på Simrishamns 
kommuns hemsida, Stadshusets foajé, Simrishamns bibliotek och har sänts till 
berörda sakägare och myndigheter. 

Detaljplanen handläggs enligt Plan- och bygglagens (2010:900) regler för standard 
planförfarande. 

Totalt har det inkommit 11 yttranden under samrådstiden. Efter samrådstidens slut har det 
inkommit ytterligare 1 yttrande. 

Yttranden som inkom under samrådstiden har sammanfattats och besvaras i detta dokument 
av samhällsbyggnadsförvaltningen. Längre yttranden har förkortats och sammanfattats. För 
enkelhetens skull ges i vissa fall delkommentarer från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Inkomna yttranden 
Länsstyrelsen, 2020-01-08
Lantmäteriet, 2019-12-20
Trafikverket, 2019-12-27
VA-enheten, 2019-12-17
Region Skåne, 2019-12-20
Kommunstyrelsen, 2020-01-17
Byggnadsnämnden, 2019-12-18
Försvarsmakten, 2019-12-16
SÖRF, 2019-12-03
E.ON, 2019-12-20
Fastighetsägare Hammenhög 129:1, 2020-01-07

För sent inkomna yttranden
Kultur- och fritidsnämnden, 2020-01-23
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Övergripande sammanfattning av inkomna yttranden under granskningsperioden
- Bullerpåverkan befintlig bebyggelse
- Farligt gods- risker för befintlig bebyggelse
- Översvämning
- Väg 9 bör inte vara med/bör inte planläggas som en genomfart

Revideringar inför antagande
- Bullerpåverkan för skolområdet samt befintlig bebyggelse beskrivs mer ingående
- Farligt gods- risker för befintlig bebyggelse förtydligas
- Översvämningsrisk utreds av Va-enheten 
- Plankartan har justeras enligt följande:

 Bestämmelserna b1 och b2 tilkommer för att ny bebyggelse och för skolgård 
ska följa gällande riktvärden för buller. 

 Parkmark tas bort (och marken upphävs) och en yta för fördröjning för 
översvämning tillkommer.

 Väg 9 har utgår från planområdet efter synpunkter från Trafikverket och 
Lantmäteriet.

 Höjdbegränsning inom korsmark (3 meter). 

Under samrådet handlade inkomna synpunkter i övergripande drag: 
- Risker och påverkan på båtnadsområdet som finns inom planområdet.
- Hur dagvattenfrågan ska lösas.
- Påverkan på statusen för vattenförekomst (MKN).
- Bullerpåverkan och risksituation på grund av farligt godsled från väg 9.
- Otydligheter på plankartan angående gränser.
- Arkeologi och kulturhistoriska värden i området.  
- Genomförande- och fastighetsrättsliga frågor. 

Kvarstående synpunkter på granskningshandlingarna
Myndigheter, statliga verk
Inga myndigheter eller statliga verk bedöms ha kvarstående synpunkter som 
inte har blivit tillgodosedda i samband med revidering av planhandlingarna.

Kommunala och regionala organ
Följande kommunala eller regionala organ bedöms ha kvarstående 
synpunkter som inte har blivit tillgodosedda i samband med revidering av 
planhandlingarna:
Trafikverket: 
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- Kommunen bör pricka av marken närmast vägen även för befintlig 
bebyggelse.

Kommentar: Plankartan har istället kompletterats med 
bullerskyddsbestämmelser. 

Sakägare och övriga
Sakägare bedöms ha kvarstående synpunkter som inte har blivit 
tillgodosedda i samband med revidering av planhandlingarna, följaktligen:
Fastighetsägare Hammenhög 129:1:

- Vill att kommunen köper dennes fastighet pga närhet till väg 9 
(buller och farligt godsled). 

Kvarstående synpunkter på samrådshandlingarna 
Myndigheter, statliga verk
Inga myndigheter eller statliga verk bedöms ha kvarstående synpunkter som 
inte har blivit tillgodosedda i samband med revidering av planhandlingarna.

Kommunala och regionala organ
Inga kommunala eller regionala organ bedöms ha kvarstående synpunkter 
som inte har blivit tillgodosedda i samband med revidering av 
planhandlingarna.

Sakägare och övriga
Sakägare bedöms ha kvarstående synpunkter som inte har blivit 
tillgodosedda i samband med revidering av planhandlingarna, följaktligen:

Fastighetsägare Hammenhög 129:1:
- Motsätter sig att tomtindelningen ska upphävas.

 
Inkomna synpunkter/yttranden under granskningsperioden
Myndigheter och statliga verk

Länsstyrelsen, 2020-01-08
Risk för översvämning
Länsstyrelsen hade i samrådet synpunkter angående översvämningsrisken, dessa synpunkter
kvarstår. Av samrådsredogörelsen framgår också att Simrishamns kommuns Vatten- och
avloppsenhet i sitt yttrande framför bland annat att hur detaljplanen med utökad byggrätt
påverkar dikningsföretaget behöver utredas och bedömas, samt att två fastigheter inom
planområdet sedan 2016 anmält källaröversvämningar. Länsstyrelsen menar att situationen 
vad
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gäller översvämningsrisken måste förtydligas i planhandlingarna, även avseende extrem
nederbörd. Om det krävs åtgärder för att hantera översvämningsrisken, inom planområdet,
måste detta redovisas och säkerställas i planen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Va-enheten har tagit fram en skrivelse 
angående källaröversvämningarna. Inom planområdet finns nu en avsatt yta vid eventuell 
översvämning. 

Hälsa och säkerhet -Buller
Länsstyrelsen vidhåller sina synpunkter från samrådet även om Länsstyrelsen konstaterar att
kommunen sedan samrådet till viss del utvecklat sitt resonemang gällande bullersituationen.
Länsstyrelsen menar dock att det saknas en tydlig beskrivning för hela planområdet vad 
gäller
bullersituationen.
- Länsstyrelsen konstaterar att kommunens hänvisning till att regeringens proposition
1996/97:53 med riktvärden för trafikbuller ligger till grund för aktuellt planförslag inte
är korrekt. Den förordning som gäller är Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader.
- Länsstyrelsen menar att det inte går att utläsa bullersituationen för de byggrätter som
planen medger utifrån den tabell som redovisas, det framgår inte hur tabellen ska läsas
eller vilka ingångsvärden som är tillämpbara för den aktuella planen.
- Länsstyrelsen saknar kommunens bedömning gällande bullersituationen för de byggrätter
för bostäder som möjliggörs i planen. Detta måste framgå av planhandlingarna även om
delar av planområdet redan är bebyggt, eftersom detaljplanen möjliggör för ny
bebyggelse inom den byggrätt som medges.
- Länsstyrelsen menar att det är otydligt om skolgården är i behov av ytterligare åtgärder
med hänsyn till bullersituationen, detta behöver klargöras. Länsstyrelsen uppmanar även
kommunen att tydliggöra att de riktvärden för buller på skolgård som anges i
planbeskrivningen återfinns i Naturvårdsverkets vägledning Riktvärden för buller på
skolgård från väg- och spårtrafik.
- I planbeskrivningen nämns att en hastighetssänkning till 30 km/h kan bidra till
ytterligare minskade bullernivåer. Det framgår inte om det är kommunens avsikt att
genomföra en sådan sänkning och/eller om detta är en förutsättning för planens
genomförande. Länsstyrelsen menar att detta behöver klargöras.
Sammantaget anser Länsstyrelsen att kommunens bedömning gällande bullersituationen 
måste
klargöras innan planen förs till antagande.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planhandlingarna förtydligas gällande 
bullersituationen. Kommunen har vid tidigare samtal med Trafikverket framfört en önskan om 
nedsatt hastighet vid skolområdet men det är inget som är en förutsättning för planens 
genomförande. 
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Risker – väg, farligt gods mm
Kommunen har efter samrådet kompletterat med en beskrivning av risksituationen mot
bakgrund av att det sker transporter av farligt gods på väg 9. Länsstyrelsen tolkar det som att
kompletteringen framförallt redogör för nytillkommande bebyggelse. Länsstyrelsen saknar
kommunens bedömning gällande byggrätterna för den befintliga bebyggelsen som endast 
ligger
några få meter från väg 9. Detaljplanen ska pröva markens lämplighet för föreslagen 
användning, oavsett eventuell befintlig bebyggelse. Inför antagande av detaljplanen anser 
Länsstyrelsen att kommunen behöver göra en bedömning av risksituationen enligt 
ovanstående, om det krävs åtgärder för att möjliggöra föreslagen markanvändning behöver 
dessa framgå av
planhandlingarna.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planhandlingarna förtydligas gällande farligt 
gods för befintlig bebyggelse.  

Länsstyrelsens bedömning
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt 
ändamål gällande risk för översvämning, buller och risker gällande farligt gods enligt ovan så 
att det visas att platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen 
några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL.

Lantmäteriet, 2019-12-20
Allmän väg
Då Trafikverket är väghållare för väg 9 är den per definition allmän väg som
regleras av väglagen och ska därför inte planläggas som allmän plats. Befintlig
detaljplan bör därför upphävas inom denna del.
Ledningar
I planbeskrivningen anges att u-område har lagts ut för elledningar inom
Hammenhög 13:12. U-områden för några sådana ledningar går dock ej att återfinna
i plankartan.
Det är tveksamt lämpligt om u-område ska läggas ut för dikningsföretaget då
dikningsföretag inte är att betrakta som allmännyttigt ändamål i juridisk mening.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Lantmäteriet vidhåller vad som tidigare påpekats i samrådsskedet angående hur
kommunens inlösenmöjligheter ska redovisas i planbeskrivningen rörande allmän
plats eftersom gällande detaljplan inte har genomförts i den delen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Väg 9 har utgått från planområdet. 

Trafikverket, 2019-12-27
Planbeskrivningen har kompletterats med en riskanalys och en bullerberäkning. Enligt dessa 
så bör bostäder inte placeras närmare än 60-70 meter från väg 9. Befintlig bebyggelse ligger 
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betydligt närmare vägen och byggrätten medger att ny bebyggelse kan placeras närmare 
vägen än rekommenderat avstånd. Kommunen bör pricka av marken närmast vägen även för 
befintlig bebyggelse. Det bör även framgå på plankartan att ny bebyggelse ska innehålla 
gällande bullerriktvärden. Trafikverket har i övrigt inga synpunkter på detaljplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planhandlingarna förtydligas gällande farligt 
gods för befintlig bebyggelse.  

Kommunala och regionala organ
VA-enheten, 2019-12-17
Sid 18 vatten och avlopp: 
Planområdet ligger inom verksamhetshetsområde för kommunalt vatten, spillvatten och 
dagvatten.
Sid 24 Vatten: 
I planbeskrivningen nämns att byggnation på dikningsföretag ska undvikas och att 
byggnation på tillhörande båtnadsområde bör ske med restriktioner. Planbeskrivningen 
nämner dock inte vilka restriktioner som kan vara aktuella. Exempel på vad restriktionerna 
innebär bör nämnas.
Obebyggd mark som ligger på dikningsföretaget planläggs som u-område. Resterande 
sträcka av ledningsföretaget ligger inom parkmark. Bör denna sträcka även planläggas som 
u-område för att säkerställa att ledningsföretaget inte skadas eller överbyggs? 
PM dagvatten
PM angående dagvatten daterat 2019-11-10 har tagits fram bl.a. i syfte att belysa 
detaljplanens eventuella påverkan på dikningsföretaget. PMet ger dock inget svar på 
eventuell påverkan. 
Sett till detaljplanen och den mindre omfattande utbyggnad/byggrätter som den kan medge 
torde inte medföra någon större påverkan så länge dikningsföretaget inte överbyggs eller på 
annat sätt skadas. Om dagvatten avses kopplas till Hammenhögs kyrkogårds dikningsföretag 
ska överenskommelse göras med dikningsföretaget. Hänsyn måste tas till att 
dikningsföretaget tillåter en maxavrinning från tomter och kyrkogård på 6l/s och hektar och 
från ren åkerjord på 1 l/s och hektar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Enligt svar som Va enheten 2020-01-15: 
 Hammenhög 13:6 anmält källaröversvämningar 2016-06-29 och 2016-07-11. VA-

avdelningen utförde undersökning 2016-09-14 som visade att golvbrunnar var felaktigt 
kopplade till dagvattenledningsnät. Krav har skickats på att fastighetsägaren ska 
åtgärda. Vi fick regresskrav från försäkringsbolaget men de drog tillbaka kravet 
eftersom det fanns en felkoppling. Tyvärr kan jag inte se om felkopplingen blivit 
åtgärdad av fastighetsägaren

 Hammenhög 13:13 anmält källaröversvämning 2017-08-27. VA-avdelningen utförde 
undersökning 2017-11-14 som visade att golvbrunn i källaren var felaktigt kopplad till 
dagvattenledningsnät. Krav har skickats på att fastighetsägaren ska åtgärda. 
Felkopplingen åtgärdades 2018-06-08. F
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Region Skåne, 2019-12-20
Inga synpunkter. 

Kultur- och fritidsnämnden, 2020-01-23
Ingen erinran. 

Kommunstyrelsen, 2020-01-17
Ingen erinran. 

Byggnadsnämnden, 2019-12-18
Upphävande av tomtindelning måste genomföras, i övrigt inget att erinra.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Synpunkten är noterad.   

Försvarsmakten, 2019-12-16
Inget att erinra. 

SÖRF, 2019-12-03
Inget att erinra. 

Sakägare och övriga
E.ON, 2019-12-20
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende och noterar att våra synpunkter är noterade och tagna i beaktning och införda under 
”Teknisk försörjning” - ”Energiförsörjning och värme”, vilket vi är tacksamma för.
Vi har inget ytterligare att erinra.

Fastighetsägare Hammenhög 129:1, 2020-01-07
Rent generellt anser jag att det är felaktigt att tillåta en genomfartsled genom hela 
Hammenhög som godkänner frakter av farligt gods trots Länsstyrelsens rekommendationer 
om miniavstånd till bebyggelse på minst 70 meter. Många äldre byggnader ligger bara några 
meter ifrån vägen. Planen bör värna även äldre bebyggelse. 
Min fastighet utsätts också genom sitt läga för skadligt buller från väg 9 på ca 59 dBA. 
Väghastigheten bör sänkas även utanför 129:1. 
Jag har svårt att förstå samhällsbyggnadsförvaltningens svar på olika myndigheters 
synpunkter (speciellt dialogen med Trafikverket) och jag avstår därför i nuläget att lägga fram 
fler synpunkter, eftersom de är beroende av hur SMBFs kommunikation med myndigheterna 
utfaller. 
Slutord: En lösning är kanske att kommunen ”köper” 129:1. Fastigheten måste vara attraktiv 
för skolområdets utveckling och undertecknad försvinner ur bilden. 



Detaljplan för Hammenhög 13:12 m fl  Granskningsutlåtande
Simrishamns kommun  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Väg 9 utgår från planområdet. Stor del av 
Hammenhögs bebyggelse ligger längs med väg 9 och planbeskrivningen har kompletterats 
med en bedömning av risker på grund av farligt gods. Riskbedömningen visar att risk för 
olyckor med farligt gods bedöms som liten. Bullerbestämmelser har införts där ny bebyggelse 
ska följa gällande riktvärden enligt Förordning (2015:216) för trafikbuller vid 
bostadsbebyggelse. Det är inte aktuellt att kommunen köper fastigheten. 

Ställningstagande
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser i en samlad bedömning att planhandlingarna har tagit 
erforderlig hänsyn till inkomna yttranden och sammanvägt dessa i en helhetsbedömning 
mellan olika allmänna och enskilda intressen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsenheten

Katarina Wahlman Stridsman
Planarkitekt
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Yttrande över granskning av detaljplan för Hammenhög 
13:12 m.fl. (Hammenhögs skolområde), i Hammenhög, 
Simrishamns kommun 2016/474
Redogörelse för ärendet
Planområdet ligger centralt i Hammenhög, längs med väg 9, i Simrishamns kommun. 
Kommunen anger att syftet med planläggningen är att reglera markanvändningen så att den 
stämmer överens med den aktivitet som råder i området idag och för att en framtida försäljning 
av mark till privata aktörer ska vara möjlig. Vidare är syftet med detaljplanen att ta tillvara på de 
kulturvärden som finns inom planområdet.

Planområdet innefattar planläggning av befintligt skolområde och besöksanläggning i form av 
idrottshall, bostadsändamål och parkmark. De gällande fastighetsindelningsbestämmelserna 
föreslås upphävas. Planområdet används idag för skolverksamhet, idrottshall, bostadsändamål 
och jordbruksmark. Större delen av planområdet är tidigare detaljplanelagt för allmänt ändamål 
samt för bostadsändamål. 

För området gäller översiktsplan för Simrishamns kommun, antagen 2015. Enligt 
översiktsplanen ska ny bebyggelse i Hammenhög anpassas efter ortens bebyggelsestruktur och 
täthet. Länsstyrelsen nämner i sitt granskningsyttrande att det finns risk för bristsituationer 
avseende dricksvattenförsörjningen i Hammenhög samt att det finns begränsad kapacitet 
avseende reningen av spill- och dagvatten i kommunen. Kommunen tar fram planförslaget med 
standardförfarande och gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB.

I samrådet hade Länsstyrelsen formella synpunkter gällande risk för översvämning, 
miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet gällande buller och risker kopplat till 
transport av farligt gods. Kommunen har till viss del kompletterat handlingarna i enlighet med 
Länsstyrelsens synpunkter men ett antal frågeställningar kvarstår.
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Länsstyrelsens formella synpunkter
Risk för översvämningg 
Länsstyrelsen hade i samrådet synpunkter angående översvämningsrisken, dessa synpunkter 
kvarstår. Av samrådsredogörelsen framgår också att Simrishamns kommuns Vatten- och 
avloppsenhet i sitt yttrande framför bland annat att hur detaljplanen med utökad byggrätt 
påverkar dikningsföretaget behöver utredas och bedömas, samt att två fastigheter inom 
planområdet sedan 2016 anmält källaröversvämningar. Länsstyrelsen menar att situationen vad 
gäller översvämningsrisken måste förtydligas i planhandlingarna, även avseende extrem 
nederbörd. Om det krävs åtgärder för att hantera översvämningsrisken, inom planområdet, 
måste detta redovisas och säkerställas i planen.

Hälsa och säkerhet   
Buller
Länsstyrelsen vidhåller sina synpunkter från samrådet även om Länsstyrelsen konstaterar att 
kommunen sedan samrådet till viss del utvecklat sitt resonemang gällande bullersituationen. 
Länsstyrelsen menar dock att det saknas en tydlig beskrivning för hela planområdet vad gäller 
bullersituationen. 

- Länsstyrelsen konstaterar att kommunens hänvisning till att regeringens proposition 
1996/97:53 med riktvärden för trafikbuller ligger till grund för aktuellt planförslag inte 
är korrekt. Den förordning som gäller är Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader.

- Länsstyrelsen menar att det inte går att utläsa bullersituationen för de byggrätter som 
planen medger utifrån den tabell som redovisas, det framgår inte hur tabellen ska läsas 
eller vilka ingångsvärden som är tillämpbara för den aktuella planen. 

- Länsstyrelsen saknar kommunens bedömning gällande bullersituationen för de byggrätter 
för bostäder som möjliggörs i planen. Detta måste framgå av planhandlingarna även om 
delar av planområdet redan är bebyggt, eftersom detaljplanen möjliggör för ny 
bebyggelse inom den byggrätt som medges. 

- Länsstyrelsen menar att det är otydligt om skolgården är i behov av ytterligare åtgärder 
med hänsyn till bullersituationen, detta behöver klargöras. Länsstyrelsen uppmanar även 
kommunen att tydliggöra att de riktvärden för buller på skolgård som anges i 
planbeskrivningen återfinns i Naturvårdsverkets vägledning Riktvärden för buller på 
skolgård från väg- och spårtrafik.

- I planbeskrivningen nämns att en hastighetssänkning till 30 km/h kan bidra till 
ytterligare minskade bullernivåer. Det framgår inte om det är kommunens avsikt att 
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genomföra en sådan sänkning och/eller om detta är en förutsättning för planens 
genomförande. Länsstyrelsen menar att detta behöver klargöras.

 
Sammantaget anser Länsstyrelsen att kommunens bedömning gällande bullersituationen måste 
klargöras innan planen förs till antagande.

Risker – väg, farligt gods mm 
Kommunen har efter samrådet kompletterat med en beskrivning av risksituationen mot 
bakgrund av att det sker transporter av farligt gods på väg 9. Länsstyrelsen tolkar det som att 
kompletteringen framförallt redogör för nytillkommande bebyggelse. Länsstyrelsen saknar 
kommunens bedömning gällande byggrätterna för den befintliga bebyggelsen som endast ligger 
några få meter från väg 9. Detaljplanen ska pröva markens lämplighet för föreslagen användning, 
oavsett eventuell befintlig bebyggelse. Inför antagande av detaljplanen anser Länsstyrelsen att 
kommunen behöver göra en bedömning av risksituationen enligt ovanstående, om det krävs 
åtgärder för att möjliggöra föreslagen markanvändning behöver dessa framgå av 
planhandlingarna.

Länsstyrelsens bedömning
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt ändamål 
gällande risk för översvämning, buller och risker gällande farligt gods enligt ovan så att det visas att 
platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen några synpunkter 
utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL.

Beslutande
Detta yttrande har beslutats av enhetschef Kajsa Palo. Planhandläggare Hanna Tell har varit 
föredragande. Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Kajsa Palo  
Hanna Tell

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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