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Detaljplan för Hjälmaröd 9:59 – 9:63 m fl, Simrishamns 
kommun, Skåne län 

 

DNR SBN 2017/722 

 

Upprättad 2018-09-10 

 

Hur samrådet har bedrivits 
 

Planärendet handläggs enligt plan- och bygglagens bestämmelser om normalt 

planförfarande, plan- och bygglagen 1987 - 5 kap, detaljplaner. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-04-23 § 140 att godkänna 

detaljplanen för samråd. 

Förslag till detaljplan, upprättat 2014-03-19, var föremål för samråd under tiden 

12 maj – 16 juni 2014. 

 

Planförslaget remitterades till myndigheter, kommunala förvaltningar och 

sakägare. 

 

Planhandlingarna var tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset, 

biblioteket i Simrishamn samt på kommunens hemsida. 

 

Kungörelse infördes 2014-05-10 i Ystads Allehanda. 

 

Inkomna yttranden:  

 

Lantmäteriet 2014-06-16 

Länsstyrelsen 2014-06-18 

Försvarsmakten 2014-06-03 

Trafikverket 2014-05-14 

TeliaSonera Scanova Access 2014-05-09   

Myndighetsnämnden 2014-05-07 

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-18 

Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-16 

Socialförvaltningen 2014-05-16 

    

Övergripande sammanfattning av inkomna yttranden 
 

• Saknar skäl för avvikelse från översiktsplan, behov av bostäder och 

lokalisering behöver redovisas 

• Beskrivning och påverkan av riksintressen saknas 
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• Natura 2000 – En utredning om eventuell påverkan på området med 

anledning av hantering av dagvatten/spillvatten. Det bör utredas om 

tillstånd krävs enligt MB 7-28 a.  

• VA-kapaciteten i stort –renvatten och spillvatten 

• Dagvatten – Miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas. Ev. 

försiktighetsmått ska utföras. En helhetsplan av dagvattenhanteringen för 

hela planområdet bör göras samt redovisa erforderliga ytor för LOD.  

• Skäl för enskilt huvudmannaskap   

• Påverkan på miljökvalitetsnormerna 

 

 

Inkomna synpunkter/yttranden under samrådstiden 
 

MYNDIGHETER OCH STATLIGA VERK 
 

Länsstyrelsen Skåne, 2014-06-18 

 

Länstyrelsens yttrande ligger som bilaga. 

 

Sammanfattning av Länsstyrelsens yttrande  

Då ett flertal av de frågor som var outredda i programskedet kvarstår, går det inte 

att ta slutlig ställning till förslaget. Frågorna rör framför allt planens påverkan på 

riksintressen samt hälsa och säkerhet (vatten, dagvatten och 

miljökvalitetsnormer). 

 

Planförslaget följer inte den gällande översiktsplanen och det finns inte motiv till 

varför planförslaget avviker från översiktsplanen. Planbeskrivningen ska innehålla 

en redovisning av skälen till avvikelse från översiktsplanen. Avvägningar mellan 

allmänna intressen enligt 2 kap plan- och bygglagen behöver redovisas i det 

fortsatta planarbetet. Lämpligheten att bygga ut området ifrågasätts med tanke på 

att platsen saknar goda förutsättningar för kollektivtrafik och samhällsservice. 

Bebyggelsen leder till en utglesad bebyggelsestruktur med bilberoende som följd 

och strider därför mot nationella mål om minskad klimatpåverkan och god 

boendemiljö. Finner att frågan om behovet av att ianspråkta marken för nya 

bostäder inte är tillräckligt belyst. Behovet av dessa bostäder på bostads-

marknaden behöver utredas, samt alternativa lokaliseringar för detta. Det går inte 

att utläsa hur intresset för nya bostäder är större än de allmänna intressena och 

riksintressena. 

 

Planförslaget berör riksintressen för kulturmiljövård och friluftsliv enligt 3 kap 

miljöbalken och riksintressen för rörligt friluftsliv och kustzon enligt 4 kap. All 

förändring innebär viss påverkan på ett område och dess egenskaper och värde. 

Det kan inte uteslutas att riksintressena kan komma att påtagligt skadas av planens 

genomförande. Fullgod redovisning av planförslagets påverkan på riksintressen 
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och bedömning om denna påverkan innebär påtaglig skada eller inte på 

riksintressenas värden behöver redovisas. 

 

Planområdet gränsar till Natura 2000-området Verkeåns dalgång. Bevarandesyftet 

är att upprätthålla naturtyper och arter i gynnsam bevarandestatus. Förutsättningar 

för gynnsam bevarandestatus innefattar att ingen negativ påverkan sker på 

vattenkvalitén eller hydrologin. Hantering av dagvatten och spillvatten inom 

planområdet kan påverka Natura 2000-området. Åtgärder, även sådana som sker 

utanför området, som kan skada naturvärden kräver tillstånd enligt miljöbalken. 

En utredning om eventuell påverkan, lämpligen en miljökonsekvensbeskrivning, 

bör göras för att tydliggöra om tillstånd krävs. 

 

Det kan inte utläsas av planhandlingarna om miljökvalitetsnormer för dagvatten 

kommer att kunna följas. Enligt Länsstyrelsens uppgifter ingår inte planområdet i 

verksamhetsområde för dagvatten. Enligt lag om allmänna vattentjänster är 

kommunen ansvarig för att ordna avlopp i ett större sammanhang om det behövs 

med hänsyn till människors hälsa eller miljön. Det är lämpligt att kommunen 

utreder om det kan finnas behov av att genomföra en övergripande 

dagvattenlösning för hela planområdet. Planhandlingarna anger att lokalt 

omhändertagande av dagvatten ska ske, men det saknas planbestämmelser eller 

avsatta ytor för detta ändamål. Det kan finnas skäl till att viss bebyggelse undantas 

från kraven på kommunalt ansvar. Perifera områden kan vara ett sådant undantag. 

En dagvattenutredning bör genomföras. Vid lokalt omhändertagande av dagvatten 

kan hanteringen regleras genom planbestämmelse om att bygglov inte får ges 

förrän anläggningar för dagvatten är utförda och godkända. I de fall det behövs en 

gemensam anläggning för flera fastigheter för att ta hand om dagvatten behöver 

en gemensamhetsanläggning inrättas. Markreservat för gemensamhetsanläggning 

bör markeras på plankartan. Ytor för dagvattenhantering kan avsättas inom 

kvartersmark. 

 

Planhandlingarna anger att det finns kapacitet för dricksvatten och 

omhändertagande av spillvatten. Av arbetet med den nya översiktsplanen framgår 

att det idag finns begränsningar vad gäller vattenförsörjning i delar av kommunen, 

däribland Vitemölla. Det finns idag vissa begränsningar i avloppsförsörjningen, 

där t ex reningsverket i Kivik har kapacitetsproblem. Planhandlingarna måste 

kompletteras i fråga om närmare redovisning av försörjning av dricksvatten och 

kapacitet gällande avloppsrening. 

 

Planhandlingarna anger att bostadsbebyggelse kommer att ligga 70-80 meter från 

riksväg 9 som är en utpekad led för farligt gods. Det framgår av plankartan att det 

finns möjlighet att inom delar av planområdet bygga bostad eller del av bostad ca 

60 meter från vägen. Detta bör ses över alternativt att riskfrågan utreds. 

 

Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen innebär en betydande miljöpåverkan och 

att kommunen behöver ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, bland annat 
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eftersom planförslaget inte har stöd i översiktsplanen. Länsstyrelsen menar att 

miljökonsekvensbeskrivningen bör ta upp frågor som behovet av bostäder, 

alternativa lokaliseringar, påverkan på riksintressen och på Natura 2000- område, 

miljökvalitetsnormer för vatten samt hur dag- och spillvatten kan påverka 

miljökvalitetsnormerna. 

Länsstyrelsen ställer inte krav på arkeologisk utredning för området. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Sedan planen var föremål för 

samråd har den nya översiktsplanen vunnit laga kraft. Gällande översiktsplan 

pekar ut aktuellt planområde som ett utbyggnadsområde. Planen strider inte mot 

gällande översiktsplan.  

 

Bedömningen är att en MKB inte behöver upprättas då planförslaget följer 

kommunens bebyggelsestrategi i den nya översiktsplanen. Tätortsutveckling i de 

så kallade ”basorterna”, där Vitemölla ingår, är grundpelaren i 

bebyggelsestrategin. 

Kollektivtrafik finns i närheten av planområdet och service finns på 

gång/cykelavstånd ca 1500 meter från planområdet, i Kivik.  

 

Påverkan på riksintressen och Natura 2000-område redovisas och utvecklas i 

planbeskrivningen. Påverkan på miljökvalitetsnormerna redovisas och utvecklas. 

Plankartan justeras så att bostäder inte hamnar närmare än 70 meter från väg 9.  

 

Utredning om dagvatten samt dricksvatten och spillvatten upprättas samt ytor för 

LOD inom planområdet.   

 

 

Lantmäteriet, 2014-06-16 

 

Sammanfattning av Lantmäteriets yttrande  

För att kommunen ska avsäga sig kommunalt huvudmannaskap krävs särskilt skäl 

vilket saknas i planhandlingarna. Hjälmaröd 69:1, 9:29 och 9:65 har rätt att nyttja 

den samfällda vägen för utfart. Om de fortsatt ska ha det bör även de ha del i 

gemensamhetsanläggningen för väg och lokalgatan bör förlängas västerut. Om 

inte behöver de få en ersättande rättighet för utfart åt annat håll. Vad är tanken 

med resterande västra delen av 9:64? Vem ska äga marken som är angiven som 

Natur? Ska marken föras till samfälligheten eller ska 9:59 vara belastad av 

gemensamhetsanläggningen? Ska S:1 utökas eller ska gemensamhetsanläggningen 

belasta 9:62 - 63? Beteckningen g saknas i plankartan och beskrivningen. 

Bestämmelsen e2 är inte giltig enligt gällande plan- och bygglag. 

Fastighetbildningen kan genomföras genom fastighetsreglering. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Det är mest lämpligt att 

huvudmannaskapet är enskilt, dels eftersom den allmänna platsmarken omfattar 

område avsett för kvartersmarkens gemensamma service och dels eftersom 
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kommunen inte ansvarar för vägarna i Vitemölla. Genomförandebeskrivningens 

information om fastighetsbildning utvecklas. Planärendet handläggs enligt plan- 

och bygglagen 1987. 

 

Trafikverket, 2014-05-14 

Anser som tidigare att en planbestämmelse ska införas om att gällande riktlinjer 

för trafikbuller ska klaras. Uteplatser bör förläggas bort från väg 9. Trafikverket 

ska godkänna utformningen av anslutningen mot den statliga vägen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Bullerfrågan har behandlats i 

planbeskrivningen.. 

 

Försvarsmakten, 2014-06-03 

Har inget att erinra. 

 
 
KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 

 

Myndighetsnämnden 2014-05-13  

Inga synpunkter. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-18 

Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser/gata. Exploateringsavtal ska 

tecknas. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  Det är mest lämpligt att 

huvudmannaskapet är enskilt, dels eftersom den allmänna platsmarken omfattar 

område avsett för kvartersmarkens gemensamma service och dels eftersom 

kommunen inte ansvarar för vägarna i Vitemölla. Eftersom 

samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att lokalgatan ska ha enskilt 

huvudmannaskap behöver inte ett exploateringsavtal upprättas.  

 

Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-12  

Hänsyn bör tas till att befintliga och eventuellt tillkommande fornlämningar 

säkerställs genom att inte bebyggas. I övrigt tillstyrks planförslaget. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Fornlämningar är skyddade 

enligt kulturminneslagen. Planområdet berörs inte av fornminnesområde. Om 

fornlämning påträffas ska arbete omedelbart avbrytas och förhållandet ska 

anmälas till Länsstyrelsen. 

 

Socialförvaltningen 2014-05-16  

Inga synpunkter. 

 

VA-enheten 2014-06-12  
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Summerat: Hänsyn bör tas till  den akuta VA- försörjningen, innan den är löst kan 

inte va-enheten medge utbyggnad av verksamheter eller bostadsfastigheter för 

kommunala verksamhetsområden. 

 

Tillståndsansökan behövs göras hos Länsstyrelsen som ville se en åtgärdsplan för 

utbyggnad av Kiviks avloppsreningsverk. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Tillstånd  för utbyggnad av 

reningsverket i Kivik inkom  2017-12-19, beräknas vara klart tidigast 2020. 

Därför ges planen en förskjuten genomförandetid som börjar 2021-01-01. 

 

 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 
 

TeliaSonera Skanova Access 2014-05-09  

Det finns en kabelanläggning i området som kan beröras av detaljplanen. 

Anläggningen kan behöva flyttas innan markarbetet startar och Skanova behöver 

besked i god tid innan arbetet startar. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Genomförandebeskrivningen 

kompletteras med uppgift om att exploatören bekostar eventuell flyttning och 

ändring av anläggning. 

 

 

Försent inkomna synpunkter/yttranden 
 

För sent inkomna yttranden: 

VA-enheten 2014-06-19 

 

 
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 

 

 

 

Upprättad av  Reviderad av 

Katharina Wahlman Grace Wetterlund   

Planarkitekt  Planarkitekt  
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