
  

Detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1,  Granskningsutlåtande 

Simrishamns kommun  Detaljplan  

 
 
 

 

1 (4) 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE FÖR  
Detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1, 
i Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län 
 

DNR SBN 2015/114 

 

Upprättad 2018-08-16 

 

Hur granskningen har bedrivits 
 

Förslag till detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1, i Gärsnäs, Simrishamns kommun, 

Skåne län har varit föremål för granskning under perioden 13 november – 17 december 2017. 

Granskningshandlingarna har under granskningstiden funnits tillgängliga på Simrishamns 

kommuns hemsida, Simrishamns bibliotek, Stadshusets foajé samt sänts till berörda sakägare 

och myndigheter. Granskningen har även kungjorts i Ystad Allehanda.  
 

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

förfarande.  

 

Totalt har det inkommit 12 yttranden under granskningen, varav 1 yttrande inkom efter 

granskningstidens slut, 2017-12-17.   

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

detta dokument av samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Möjlighet till samrådsmöte gavs under samrådstiden 2 maj till 6 juni 2017 i Simrishamns 

rådhus, Lilla salen, 2017-05-10, kl 18. Inga medborgare valde att delta vid samrådsmötet, 

medverkade från plan- och bygglovsenheten var planarkitekt Linda Larsson och planarkitekt 

David Tufvesson.  

 

Inkomna yttranden:  

Byggnadsnämnden, 2017-11-14 

Socialförvaltningen, 2017-11-16 

Trafikverket, 2017-11-16 

Gata&Parkenheten, 2017-11-16 

Lantmäteriet, 2017-11-21 

Boende på Vårgatan 25, 2017-11-21 

Försvaret, 2017-12-04 

Hyresgästföreningen, 2017-12-07 

Länsstyrelsen, 2017-12-11 

Kommunstyrelsen, 2017-12-13 

Region Skåne, 2017-12-14 

Kultur- och fritidsnämnden, 2017-12-18 

 

Övergripande sammanfattning av inkomna yttranden 
Under granskningen har inkomna synpunkter sammanfattningsvis handlat om: 

- Buller från skatepark 

 

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.   
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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 

Boende på Vårgatan 16, 18 och 25 bedöms ha synpunkter som eventuellt inte blir 

tillgodosedda i samband med det fortsatta detaljplanearbetet.   

 

Kvarstående synpunkter på granskningshandlingarna 
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 

Boende på Vårgatan 16, 18 och 25 bedöms ha synpunkter som eventuellt inte blir 

tillgodosedda i samband med det fortsatta detaljplanearbetet.   

 

 

Inkomna synpunkter/yttranden under samrådstiden 
 

MYNDIGHETER OCH STATLIGA VERK 
 

Trafikverket, 2017-11-16 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna och har inga synpunkter. 

 

Lantmäteriet, 2017-11-21 

Lantmäteriet har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång av 

planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor. 

Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande frågeställningar.  

 

Lantmäteriet har ingen erinran ur fastighetsbildningssynpunkt. 

 

Försvarsmakten, 2017-12-04 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

Länsstyrelsen Skåne, 2017-12-11 

Redogörelse för ärendet 

Syfte med planförslaget är att pröva möjligheten att tillåta bostadsbebyggelse, vård, 

kontor och skola samt parkering och miljöhus inom planområdet. Kommunen tar 

fram planförslaget med utökat förfarande. För området gäller översiktsplan som 

vann laga kraft i mars 2017. Översiktsplanen visar utbyggnadsområde 

bostadsändamål och befintlig mötesplats föreslås förädlas med hjälp av 
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grönstruktur för planområdet. Kommunen bedömer att planförslaget är förenligt 

med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Kommunen gör också 

bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 

den mening som avses i MB 6 kap 11-18 §§ och PBL 4 kap 34 §. 
 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte 

några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 

 

KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 

Byggnadsnämnden, 2017-11-14 

Byggnadsnämnden har inget att invända. 

 

Socialförvaltningen, 2017-11-16 

Socialförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanen. 

 

Gata/parkenheten, 2017-11-16 

Denna granksningshandling har föregåtts avsamverkan mellan plan- och bygglovsenheten och 

gata/parkenheten bland annat vad gäller skatepark och parkering. Gata/parkenheten har inget 

att tillägga i handlingarna. 

 

Kommunstyrelsen, 2017-12-13 

Kommunstyrelsen har ingen erinran mot upprättad detaljplan för granskning. 

 

Region Skåne, 2017-12-14 

Region Skåne har inga synpunkter utifrån det regionala utvecklingsansvaret. 

 

I handläggningen av detta ärende har enheten för samhällsplanering och Skånetrafiken 

deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens beslut 2015-03-13 § 45. 

 

Kultur- och fritidsnämnden, 2017-12-18 

Godkänner förslag till detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1 utan erinran. 

 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 
 

Boende på Vårgatan 25, 2017-11-21 

Skatebana 

Vi har tagit del av samrådsredogörelse för detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1.  

 

Vi noterar svaret från Simrishamns kommun men anser att ert resonemang om information 

om buller och behov av bullerskydd inte är tillräckligt konkreta. Hur stora plank behövs för 

bullerskydd, hur nära fastigheterna placeras dessa? 

 

Vi anser inte att kommunen tar vår oro för hur värdet på fastigheterna kan påverkas på allvar. 
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Framförallt har vi inte fått någon kommentar på vår efterfrågan om riskanalys, och begär att 

en sådan presenteras. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: I planbeskrivningen på sidan 
11 och 12 beskrivs bullerfrågan mer ingående. Då skateboardparker inte brukar 
generera buller som överskrider riktvärden för vägtrafikbuller, bedömer 
kommunen inte att det finns behov av bullerskydd. För att vara en god granne 
anser kommunen ändå att det kan vara lämpligt att placera bullerskydd mot de 
närmaste grannarna. Storlek och utformning av bullerskydd får då anpassas till 
den anläggning som projekteras. I dagsläget finns ingen lek- eller 
skateboardanläggning under projektering.  
 
Vid en sökning på nätet med sökorden fastighetsvärde och skatepark fick vi 
endast två träffar, som båda beskrev skateparkerna i positiva ordalag.  
 
Detaljplanen är en riskanalys i sig som går igenom vad som ska hända med 
marken och vilka effekter de kan ge på omgivningen, näringsidkare och de 
boende. Någon mer ingående riskanalys bedömer kommunen inte att det 
behövs.  

 

Hyresgästföreningen, 2017-12-07 

Hyresgästföreningen Region södra Skåne har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende 

och vill härmed meddela att vi inte har några synpunkter i ärendet. 

 

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 

 

 

 

Linda Larsson   

Planarkitekt    


