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SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR  
Kringlorna 1 m.fl., Borrby, Simrishamns kommun 

Kringlorna 1 samt Borrby 294:10 
 

DNR SBN 2016/717 

 

Upprättad 2020-08-31 

 

Hur samrådet har bedrivits 
 

Förslag till detaljplan för Kringlorna 1 m.fl., Borrby Simrishamns kommun, Skåne län har 

varit föremål för samråd under perioden 2020-07-04 -2020-08-15. Samrådshandlingarna har 

under samrådstiden funnits tillgängliga på Simrishamns kommuns hemsida, 

Samhällsbyggnadsförvaltningens foajé, Simrishamns bibliotek, Stadshusets foajé samt sänts 

till berörda sakägare och myndigheter. Samrådet har även kungjorts i Ystad Allehanda.  
 

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

standardförfarande. 

 

Totalt har det inkommit 14 yttranden under samrådstiden. 

 
Yttranden som inkommit under samrådstiden har skrivits ut i sin helhet och besvaras i detta 

dokument av samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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Inkomna yttranden:  

E.ON 

Fastighetsägare Kringlorna 1 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sydöstra Skånes Räddningstjänsförbund (SÖRF) 

VA-avdelningen 

Trafikverket 

Försvarsmakten 

Lantmäteriet 

Länsstyrelsen 

Region Skåne 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Gata- och parkavdelningen 

Byggnadsnämnden (sent inkommit) 

 

Övergripande sammanfattning av inkomna yttranden 
 

Under samrådet har inkomna synpunkter sammanfattningsvis handlat om: 

▪ Buller 

▪ Upphävande av äldre tomtindelningsplan 

▪ Förändringar av redaktionell karaktär för ökad tydlighet 

 

 

 

Behov av utredningar i fortsatt planarbete 
 
Inför upprättandet av granskningsförslaget bedöms följande utredningar 

sammanfattningsvis tillkomma i det kommande planarbetet: 

▪ Revidering av bullerutredning 
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Kvarstående synpunkter på samrådshandlingarna 
Myndigheter, statliga verk 

Inga myndigheter eller statliga verk bedöms ha kvarstående synpunkter som inte 

har blivit tillgodosedda i samband med det fortsatta detaljplanearbetet.   

 

Kommunala och regionala organ 

Inga kommunala eller regionala organ bedöms ha kvarstående synpunkter som inte 

har blivit tillgodosedda i samband med det fortsatta detaljplanearbetet.   

 

Sakägare och övriga 

Inga sakägare bedöms ha kvarstående synpunkter som inte har blivit tillgodosedda i samband 

med det fortsatta detaljplanearbetet.   
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Inkomna synpunkter/yttranden under samrådstiden 
 

MYNDIGHETER OCH STATLIGA VERK 
 

Länsstyrelsen, 2020-08-13 

(Inkom efter samrådstiden, efter godtagen begäran om anstånd) 

 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och 
bygglagen.  
 

Hälsa och säkerhet – buller 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att bullerutredningen är framtagen utan 
prognosår. Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska 
bullerutredningar ta hänsyn till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. 
Trafikverkets senaste basprognos sträcker sig till 2040. Länsstyrelsen menar att 
bullerutredningen behöver utgå ifrån den senaste basprognosen för 2040.  
 
Det finns inget krav i PBL om att en uteplats ska finnas, men om det finns bör minst en uppfylla 
riktvärden i förordningen. Uteplatser till bostäder kan vara såväl balkonger och anordnade 
platser på egen tomt eller på en gemensam yta. Länsstyrelsen efterfrågar en förtydligande 
redovisning av om detaljplanen avser möjliggöra uteplatser samt vilka bullernivåer dessa 
beräknas utsättas för. 
 

Länsstyrelsens rådgivning 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett genomförande av 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 
miljöbalken. 
 

Fornlämning 
Det aktuella planförslaget berör ingen känd fornlämning. Om fornlämning påträffas i samband 
med markarbeten, ska arbetet enligt 2 kap 10 § Kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och 
förhållandet anmälas till Länsstyrelsen.  
 

Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande buller enligt ovan har inte 
Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen revideras och uppdateras utifrån Länsstyrelsens yttrande. 
Bullerutredningen uppdateras med en prognos för år 2040 och en 
planbestämmelse kring buller vid bostadsbyggande läggs till på plankartan. 
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Lantmäteriet, 2020-07-13 

 

Planbeskrivning 

I syftet anges att ” Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att genom 

fastighetsreglering ändra bestämmelser för allmänplatsmark så att sökanden kan överföra del 

av fastighet Borrby 294:10 till den egna fastigheten Borrby 31:29 (Kringlorna 1).” Denna 

mening bör omformuleras. Att ändra mark som i gällande detaljplan är utlagd som allmän 

plats till kvartersmark görs inte genom en fastighetsreglering utan genom en 

detaljplaneprocess. Ändringen av detaljplanen medger möjligheten att genom en 

fastighetsreglering tillföra Kringlorna 1 mark. I planbeskrivningen anges att kommunen är 

huvudman för allmän plats. Det finns ingen allmän plats i detaljplanen. Är fastigheten 

Räckorna 1 inom planförslaget? Detta nämns inte i planbeskrivningen, men framgår ur 

fastighetsförteckningen. Ur fastighetsförteckningen framgår även ett flertal avtals- och 

officialrättigheter finns inom planområdet. Är det utrett att rättigheterna belastar området? 

Bland annat anges att ledningsrätten akt 11-SIM-1365/78.1 ligger inom planområdet. Detta 

verkar inte vara fallet. 

 

Plankarta 

I planbeskrivningen anges att planens genomförandetid är 10 år från det datum detaljplanen 

vinner laga kraft. I plankartan anges 5 år. Vad gäller? Det är plankartan med dess 

bestämmelser som är juridiskt bindande, det vill säga genomförandetiden är som nu angivet 5 

år. Det verkar finnas en gällande tomtindelning för kvarteret Kringlorna, akt 11-BOS-90/53. 

Konsekvenserna för denna i och antagande av ny detaljplan bör redovisas i 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen har reviderats utifrån Lantmäteriets synpunkter.  
Ett förtydligande i plankartan har gjorts att tomtindelningen för planområdet 
utgår i och med att denna detaljplan vinner laga kraft.  
Fastighetsförteckningen har reviderats. 
 
 

 

Trafikverket, 2020-07-16- 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Väg 1501 passerar 

norr om planområde. Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och 

utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. En 

bullerberäkning ska utgå ifrån prognosåret 2040 och inte dagens trafik. Trafikverket anser 

även att en bedömning av de maximala värdena ska göras för att säkerställa att det är möjligt 

att uppföra en skyddad uteplats inom fastigheten. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Den genomförda bullerberäkningen har reviderats och redovisar nu värden för år 

2040. 
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Försvarsmakten, 2020-07-14 

Ingen erinran. 

 

 

 
KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 

Kultur- och fritidsnämnden, 2020-08-12 

Arkeologen vid Österlens Museum har granskat handlingarna och framför att inget 

arkeologiskt finns att erinra då handlingarna medger att markarbete ska avbrytas om 

fornlämningar påträffas. Betonas bör även att även om ingen fornlämning berörs direkt så 

ligger exploateringsområdet nära bytomten RAÄ Ll991 :7106, bytomt/gårdstomt. 

 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Noterat 

 

 

Region Skåne, 2020-09-10 

Region Skåne har inga synpunkter utifrån sina ansvarsområden. 

 

 

Gata- och parkavdelningen, 2020-07-07 

Gata/park har inget att invända mot detta. 

 

Byggnadsnämnden, 2020-08-25, (sent inkommit yttrande) 

Inget att invända mot förslaget. 

 

VA-avdelningen, 2020-07-03 

VA‐avdelningen anser att detaljplanen inte har någon avgörande påverkan på kommunalt 

vatten och avlopp. Fastigheten Kringlorna 1 är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. 

Inga byggnader får uppföras inom den markbit som ska tillföras Kringlorna 1. Skillnaden blir 

att fastighetsytan blir större vilket kan medföra att ett något större flöde dagvatten tillförs det 

kommunala dagvattenledningsnätet om inte dagvattnet kommer att kunna infiltreras inom 

tomten.  

 

VA‐avdelningen har inget att erinra. 

 

 

Sydöstras Skånes Räddningstjänstförbund, 2020-07-28 

Räddningstjänsten har inget att erinra. 
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Kultur- och fritidsnämnden, 2020-08-12 

Antikvarie vid Österlens museum har granskat planförslaget och påtalar vikten av att arbetena 

ska avbrytas om arkeologiska lämningar påträffas. Där utöver meddelat att det inte finns 

något arkeologiskt att erinra. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Planbeskrivningen är tydlig gällande att arbeten skall avbrytas om arkeologiska 
lämningar påträffas. 

 

 

 
SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 
 

E.ON, 2020-07-06 

Inom området har E.ON markförlagd serviskabel samt kabelskåp. Längst gatan finns 

markförlagd mellan- och lågspänningskabel, se bifogad karta.  

 

Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs 

kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 

www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html 

 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 

medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 

markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 

marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.  

 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar 

av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 

genomförandebeskrivningen. 

 

För övrigt ingen erinran. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Planbeskrivningen förtydligas utifrån E.ONs yttrande. 

 

 

 

 

Fastighetsägare 1, 2020-07-13 

Yttrande om förslag till vårt tilltänkta köp av kommunal mark från 294:1 till Kringlorna 1. Då 

vi har tagit oss på att betala hela kostnaden vad gäller ändringen av detaljplanen och grannen 

inte är intresserad av att köpa någon mark alls, yrkar vi att få köpa hela markbiten (dvs även 

trekanten på runt 10-15 m2 som finns med på kartan). Om vi inte får köpa denna lilla hörna, 

kommer detta bara att bli en bit oklippt gräs under vår, sommar och höst. Detta är ju en ren 

belastning och kostnad för Simrishamns kommun. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Den del av Borrby 294:10 som yttrande handlar om har lagts till i detaljplanen och 
planlagts som kvartersmark för bostad, vilket även möjliggör ett förvärv av denna 
del. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Oscar Karlsson 

Planarkitekt    


