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ANTAGANDEHANDLING 

 

 

Detaljplan för Hjälmaröd 9:59 m.fl. Simrishamns kommun, 

Skåne län 
 

Dnr sbn 2017/722 

_____________________________________________________________ 

 

 

UTLÅTANDE 

 

Planärendet handläggs enligt plan- och bygglagens bestämmelser om 

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

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-11-22 § 242 att godkänna 

detaljplanen för utställning. 

 

Förslag till detaljplan har varit utställt under tiden 1 december 2018 – 11 

januari 2019. 

 

Planförslaget har remitterats till myndigheter, kommunala förvaltningar och 

sakägare. 

 

Planhandlingarna har varit tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen, 

stadshuset, biblioteket i Simrishamn samt på kommunens hemsida. 

 

Kungörelse har införts 2018-12-01 i Ystads Allehanda. 

 

 

Sammanfattning av inkomna synpunkter på planförslaget 

 

Länsstyrelsen (2019-01-28): Länsstyrelsen ser att kommunen har 

kompletterat och förtydligat planbeskrivningen i flera avseenden. Dock 

kvarstår synpunkter på planförslaget. 

 

Riksintressen 

Länsstyrelsen menar att planhandlingarna behöver förtydligas så att det 

framgår hur man kommit fram till att passagen mellan planområdet och 

Mölleån är tillräckligt bred för att säkerställa de värden som beskrivs. 

 

Planområdet gränsar till Natura 2000 – området Verkeåns dalgång. I 

planbeskrivningen redovisas vilka förutsättningar som finns för bevarande 

av området avseende vattenkvalitet och hydrologi enligt bevarandeplanen. 

Det redogörs även påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten men 
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planförslagets konsekvenser på vattenkvalitet relateras inte till Natura 2000-

området och det framgår inte heller om det finns några andra konsekvenser 

av planförslaget som påverkar Natura 2000-området. Länsstyrelsen kan i 

nuläget inte utesluta att Natura-2000 området kommer till skada av planens 

genomförande. 

 

Angående riksintresse för kulturmiljö, ligger planförslaget inom riksintresse 

för kulturmiljövård Haväng-Vitemölla (L:K8). Sedan samrådsskedet har 

planhandlingarna reviderats och innehåller ingen begränsning av höjder för 

bebyggelsen i plankartan, även om planbeskrivningen anger att den 

maximala byggnadshöjden är 3,5 meter. Länsstyrelsen anser att plankartan 

bör kompletteras med en begränsning av bebyggelsen höjd. 

 

Hälsa och säkerhet 

Av kommunens översiktsplan framgår att det finns begränsningar vad gäller 

dricksvattenförsörjning i Vitemölla. Det finns även en begränsning i 

avloppsförsörjningen där reningsverket i Kivik har kapacitetsproblem, vilket 

Vitemölla är anslutet till. Kapacitetsutbyggnad av Kiviks reningsverk är en 

förutsättning för detaljplanens genomförande. Planens genomförandetid är 

därför satt att börja 2021 då kommunen beräknar att reningsverket blivit 

utbyggt. Länsstyrelsen anser att en förskjutning av genomförandetidens 

början inte garanterar att de tekniska förutsättningarna faktiskt blivit 

genomförda och därför går det inte att säkerställa att den föreslagna 

bebyggelsen är lämplig. Länsstyrelsen menar att detaljplanen inte kan antas 

innan reningsverket är utbyggt. 

 

Bedömning 

Mot bakgrund att det finns brister i handlingarna kan Länsstyrelsen komma 

att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. ÄPBL om planen antas utan 

säkerställande av drick- och avloppsförsörjning. Samt kompletteringar och 

förtydligande som visar på markens lämplighet avseende riksintressen för 

rörligt friluftsliv, kulturmiljö och Natura 2000. (Se bilaga för Länsstyrelsens 

hela yttrande) 

 

Kommentar: Synpunkterna har tagits i beaktande.  

 

Lantmäteriet (2019-01-10): Lantmäteriet har tagit del av planförslaget, 

någon fullständig genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången 

har främst varit inriktad på genomförandefrågor. 

 

Genomförandefrågorna bör redovisas på ett tydligt sätt så att berörda 

fastighetsägare förstår vilka åtgärder som kommer att bli nödvändiga och 

vem som kommer att få stå för olika slag av kostnader.  

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Samfällighet; De nya bostadsfastigheterna föreslås ingå i denna.  
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Det bör bildas en gemensamhetsanläggning även för lokalgatan. Först då 

kan man reglera underhåll för gatan mellan berörda fastigheter. 

 

Kommentar: Synpunkterna har tagits i beaktande, genomförandefrågorna 

har förtydligats. 

 

Trafikverket (2018-12-10): Den nya förordningen för trafikbuller går inte att 

tillämpa på detta planförslag eftersom den är påbörjad innan 2 januari 2015. 

När äldre bestämmelser tillämpas kan Trafikverkets anläggning bli lidande 

på grund av framtida krav på åtgärder. Det är därför viktigt att det i 

planhandlingarna är ett tydligt resonemang kring vilka bullerriktvärden som 

innehålls för bostäderna. Vid en bullerberäkning ska kommunen utgå ifrån 

prognosåret 2040 och det ska framgå vilka siffror som har använts i 

beräkningen. Bullerberäkningen ska även ta hänsyn till väg 1602. 

 

Trafikverket anser även att den förenklade beräkningen som tillämpats i 

detaljplanearbetet inte är tillräcklig. Den visar inte maximal ljudnivå vid 

uteplats, vilket är relevant då det kan ställas krav på placering av uteplatser 

på plankarta. 

 

Plankartan har justerats från samrådsskedet och marken närmast väg 1602 

föreslås tillåta garage- och förrådsbyggnader. Väg 1602 har ett byggnadsfritt 

avstånd på 12 meter och inom detta området får inga byggnader uppföras. 

Det byggnadsfria avståndet ska säkras med prickmark eller alternativ 

naturmark, som säkerställer att inga byggnader uppförs. 

 

Anslutning 

Detaljplanen innehåller en anslutning till statlig väg 1602. I 

detaljplaneprocessen tar Trafikverket ställning till anslutningens placering 

samt val av korsningstyp. I god tid innan genomförandet ska kontakt tas 

med Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen för anslutningen. 

Detta ska framgå av genomförandebeskrivningen. 

 

Trafikverket ställer krav på bland annat anslutningens geometri, bredd, 

lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas enligt vid 

tidpunkten gällande för genomförande gällande VGU (Vägar och gators 

utformning). Kontakt med Trafikverket inför genomförandet sker via 

formulär för utfart som hittas på trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se.  

 

Region Skåne (2019-01-09): Region Skåne ser positivt på att Simrishamns 

kommun planerar för bostäder då bostadsbyggande är en viktig faktor för 

utvecklingen av Region Skåne. Vidare anser Region Skåne att planområdets 

närhet med ca 500 meter till Skåneexpressens busshållplats bör lyftas 

tydligare i planförslaget. 

 

Kommentar: Mening om närhet till Skåneexpressens busshållplats 

tydliggörs genom att läggas under egen rubrik för kollektivtrafik. 
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Byggnadsnämnden (2018-12-18): Byggnadsnämnden önskar ett 

förtydligande i bestämmelserna för detaljplanen avseende maximalt antal 

fastigheter. 

 

Kommentar: Detta har tydliggjort i planbeskrivningen under rubriken 

”planens utformning”. 

 

Kultur- och fritidsnämnden (2018-12-14): Lägg till i planbeskrivning att 300 

meter från planerat exploateringsområde har det vid en förundersökning av 

RAÄ Vitaby 142 påträffats boplatslämningar från stenålder och järnålder 

som enligt undersökare är så omfattande att en arkeologisk slutundersökning 

rekommenderas innan den planerade gång/cykelvägen förbi Vitemölla 

börjas byggas. Man bör vara medveten om att liknande arkeologiska 

lämningar kan påträffas även in det aktuella planområdet. 

 

Kommentar: Tillägg i planbeskrivning har gjorts. Angående 

gång/cykelvägen förbi Vitemölla, så ligger cykelvägen utanför planområdet. 

Informationen bör komma Trafikverket tillhanda. 

 

VA-enheten simrishamns kommun (2018-12-14):  

Vatten och avlopp 

Verksamhetsområden för kommunalt VA har uppdaterats vilket gör att 

aktuellt planområde ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten, 

spillvatten och dagvatten.  

 

Anslutning av planområdet kan först ske när Kiviks avloppsreningsverk är 

utbyggt. Detta beräknas ske under 2021. Vattenkapaciteten är även 

begränsad och behöver stärkas upp genom vattenleverans och 

ledningsdragning från Brösarp i Tomelilla kommun innan anslutning kan 

ske. Vattenleverans från Brösarp beräknas ske under 2020. Området 

beräknas därför tidigast kunna anslutas till kommunalt vatten och spillvatten 

under 2021. Denna tidsplan är endast beräknad och kan komma att ändras. 

Föreslagen genomförandetid för detaljplanen med början 2021-01-01 kan 

därför behöva flyttas fram. 

 

Detaljplanen föreslår att allmän platsmark inklusive lokalgatan ska ha 

enskilt huvudmannaskap. VA-avdelningens vilja är planområdets vatten- 

och avloppsledningsnät byggs av VA-avdelningen och därmed blir ett 

kommunalt ledningsnät istället för att ingå i gemensamhetsanläggningen. 

Ledningsrätt för vatten- och avloppsledningsnätet måste upprättas.  

 

VA-utredning har gjorts för den aktuella planen 2014. Vid projektering och 

anläggning bör grannfastigheterna Hjälmaröd 69:1 och 9:29 tas med i 

dimensioneringen eftersom dessa ligger inom verksamhetsområde för 

kommunalt VA. 
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Dagvatten 

Trots att planområdet omfattas av verksamhetsområde för dagvatten finns 

inget befintligt kommunalt dagvattensystem i området eller närområdet i 

Vitemölla att ansluta till vilket medför att dagvatten behöver omhändertas 

inom planområdet. Enligt VA-utredning och Geoteknisk undersökning är 

det möjligt att infiltrera planområdets dagvatten i området längs infartsväg 

och på vardera tomt. Eftersom området ligger inom verksamhetsområde för 

dagvatten ligger det egentligen på kommunen att anordna 

dagvattenhanteringen. Bedömningen i detta fall är dock att det är lättast om 

dagvattnet tas omhand lokalt av fastighetsägarna som därmed slipper 

anslutningsavgift för dagvatten. För det eventuella dagvatten som inte kan 

infiltreras på tomten har fastighetsägaren skyldighet att leda och koppla till 

kommunal anlagd förbindelsepunkt för dagvatten. Detaljplanen har inget 

utrymme för dagvattenhantering utanför tomterna.  

 

Kommentar: Genomförandetiden har förlängts för att planen ska anpassas 

efter utbyggnaden av Kiviks reningsverk 2021. 

 

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (2018-12-03): Inget att erinra. 

 

Försvarsmakten (2018-12-03): Inget att erinra. 

 

Österlens kraft (2018-11-30): Angående detaljplan för Hjälmaröd 9:59 m.fl. 

Det finns en del elkablar inom planerat område. Se bifogad karta. 

Ligger dock inte i vägen för planerad byggnation. 

 

 

 

2019-08-27 

 

SAMHÄLLSBYGGNADFÖRVALTNINGEN 

Plan- och exploateringsenheten 

Upprättad av Grace Wetterlund, reviderad av Katarina Wahlman Stridsman 
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