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GRANSKNINGSUTLÅTANDE FÖR  
Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station), 
Simrishamns kommun, Skåne län 
 

DNR SBN 2016/532 

 

Upprättad 2018-02-14 

 

Hur granskningen har bedrivits 
Förslag till detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station), 

Simrishamns kommun, Skåne län har varit föremål för granskning under perioden 30 oktober 

– 20 november 2017. Granskningshandlingarna har under granskningstiden funnits 

tillgängliga på Simrishamns kommuns hemsida, 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 normalt 

planförfarande.  

 

Totalt har det inkommit 10 yttranden under granskningstiden och 2 yttrande efter 

granskningstidens slut, 2017-11-20.   

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

detta dokument av samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Inkomna yttranden:  

Infrastrukturstrateg Carina Knutsson, Utvecklingsenheten, Simrishamns kommun, 2017-11-02 

Kultur- och fritidsnämnden, 2017-11-10 

Länsstyrelsen Skåne, 2017-11-13 

Socialförvaltningen, 2017-11-14 

Trafikverket, 2017-11-15 

Försvaret, 2017-11-15 

Lantmäteriet, 2017-11-16 

Hyresgästföreningen, 2017-11-16 

Gata & park-enheten, 2017-11-16 

E.ON Energidistribution AB, 2017-11-17 

 

För sent inkomna yttranden: 

Region Skåne, 2017-11-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-11-28 
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Övergripande sammanfattning av inkomna yttranden 
Under samrådet har inkomna synpunkter sammanfattningsvis handlat om: 

- Redovisning av bullerproblem 

 

Kvarstående synpunkter på granskningshandlingarna 
Myndigheter, statliga verk 

Länsstyrelsen bedöms ha kvarstående synpunkter på bullerproblematiken som 

eventuellt kommer att kräva att planen behöver gå ut på en andra granskning.  

 

Inga övriga myndgheter 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.   

 

Inkomna synpunkter/yttranden under samrådstiden 
 

MYNDIGHETER OCH STATLIGA VERK 
 

Länsstyrelsen Skåne, 2017-11-13 

Redogörelse för ärendet 

Planområdet ligger i centrala Gärsnäs och omfattar stationsområdet och omkringliggande 

kvarter i norr och söder. Planen avgränsas i väster av Mauritz Ols väg (väg 1554) och i öster 

av Malmövägen (riksväg 11). I söder och norr avgränsas planen av bostadsområden. 

Planområdets södra delar används idag till järnvägsändamål, verksamheter och bostäder och 

de norra delarna används för bostäder och handel. Planområdet omfattas av två gällande 

detaljplaner. 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra Trafikverkets ombyggnad av stationsområdet med 

nytt mötesspår och plattform genom flytt av gång- och cykelbana, utökning av parkering samt 

ny vändplats för tågersättningsbussar. Syftet med planen är också att skapa en ny detaljplan 

efter befintlig bebyggelse och den nuvarande användningen. Kommunen tar fram 

planförslaget med standardförfarande och gör 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 §. 

 

Planområdet omfattas av översiktsplanen ”Framtiden - Översiktsplan för Simrishamns 

kommun”, laga kraft 2017-03-15. I denna pekas delar av planområdet ut som föreslaget 
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järnvägsreservat för dubbelspår samt som kulturmiljöstråk avseende stationsortsmiljön. 

Länsstyrelsen nämner i granskningsyttrandet till översiktsplanen inte planområdet specifikt. 

 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen konstaterar att det fortfarande inte framgår av planhandlingarna vilka 

sammanvägda bullernivåer som finns inom planområdet avseende spår- och vägtrafik. Tex 

saknas en redogörelse för om det förekommer trafikbuller från Malmövägen som tillsammans 

med spårtrafiken innebär att riktvärdena enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader överskrids. 

 

Förutsatt att planhandlingarna uppdateras innan antagandet angående buller så att det visas att 

platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen några synpunkter 

utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planhandlingarna förtydligas 
med information om sammanvägt buller. Beroende på vad som framkommer vid 
sammanvägningen kan planen behöva att gå ut på en andra granskning. 

 

Trafikverket, 2017-11-15 

Trafikverket har tagit emot ovan rubricerat ärende för yttrande. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra Trafikverkets ombyggnad av Gärsnäs station genom att flytta gång- och 

cykelbanan, utöka parkering samt skapa en vändplats för ersättningsbussar. 

 

Trafikverket har i samrådsskedet ställt krav på att U-området behöver justeras samt att 

Brösarps-spåret inryms under ”T1 Järnväg”. Dessa synpunkter har tillgodosetts och 

Trafikverket har därmed inga synpunkter på planen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Förvaltningen tackar för 
klargörandet. 

 

Försvaret, 2017-11-15 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

Lantmäteriet, 2017-11-16 

Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslaget. 

 

KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 

Infrastrukturstrateg Carina Knutsson, utvecklingsenheten, Simrishamns kommun, 

2017-11-02 

Eventuellt kan det läggas till text om ersättningsbussar och skolskjuts under följande stycke: 

Kollektivtrafik  

Pågatågen trafikerar Gärsnäs station (som ligger centralt i planområdet). Regionalbuss 

passerar öster om planområdet (på Malmövägen). 

Annars mycket bra jobbat! 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Förvaltningen anser att 
texten är tillräckligt tydlig då ersättningsbussar och skolskjutsar växlar på ett 
sätt som en tågstation och en hållplats för regionbuss inte gör. 

 

Kultur- och fritidsnämnden, 2017-11-10 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station) 

utan erinran. 

 

Socialförvaltningen, 2017-11-14 

Socialförvaltningen har inga synpunkter på Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl (dnr 

2016/532). 

 

Gata & Park-enheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamns kommun, 2017-

11-16 

På sid 13 under rubrik Trygghet & Säkerhet står det att den separata gång- och cykelbanan 

som finns norr om spårområdet idag kommer att försvinna och att gaturummet kommer att få 

blandtrafik istället. Detta stämmer inte. Hela textstycket kan förslagsvis ersättas med följande 

text: 

Den separata gång- och cykelbana som finns norr om spårområdet idag kommer att ersättas 

med ny gång-och cykelväg på Storgatans norra sida, längs med befintliga byggnader. 

 

Som information, gata/parkenheten anser att pyramidekarna mellan Storgatan och befintlig 

gc-väg bör bevaras eller flyttas till annan plats i Gärsnäs. 

 

För övrigt, inget att erinra. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planbeskrivningen rättas på 
sidan 13, enligt ersättningsförslaget.   

 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 
 

Hyresgästföreningen, 2017-11-16 

Hyresgästföreningen Region södra Skåne har beretts tillfälle att yttra sig i att man gör en 

ordentlig bullerundersökning och  då gör de åtgärder som behövs göras. För övrigt i rubricerat 

ärende vill vi meddela att vi inte har några synpunkter i ärendet. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Bullerproblematiken har 
hanterats i järnvägsplanen, men redovisas i planhandlingarna. En kontroll av att 
rätt bullerföreskrifter uppfylls genomförs inför antagandet. Skulle det finnas en 
bullerproblematik som kräver åtgärder kommer planen att tas upp för en ny 
granskning. 

 

E.ON Energidistribution AB, 2017-11-17 

E.ON har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och noterar att tidigare 

anförda synpunkter har blivit tillgodosedda i samrådsredogörelsen. Under förutsättning att 
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hänsyn tas till tidigare inlämnat yttrande har E.ON inget ytterligare att erinra över 

planförslaget.   

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Förvaltningen tackar för 
klargörandet. 

 
Försent inkomna synpunkter/yttranden 
Region Skåne, 2017-11-27  

Region Skåne ser fortsatt positivt på planförslaget som möjliggör en utveckling av Gärsnäs 

station. Region Skåne vill belysa vikten av att vändplatserna for tågersättningsbussarna blir 

verklighet i enlighet med planförslaget för att underlätta framkomligheten för trafiken. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Då Skånetrafiken har en 
representant vid projekteringsmöten för Gärsnäs station förutsätter kommunen att 
Skånetrafiken bevakar frågan. Planförslaget medger hållplats och vändmöjlighet 
för tågersättningsbussar. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-11-28 

Kommunsstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot upprättad detaljplan för granskning. 

 
Följande har fått handlingarna men valt att inte yttra sig skriftligen 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
Riksantikvarieämbetet 

Österlens Kraft 

ÖKRAB 

Österlens Naturskyddsförening 

Föreningen Gamla Cimbrishamn 

Byggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Näringslivsutvecklaren 

Barnombudsman 

Miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Trafik, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Fastighetsbildning, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Ägare till:  

Gärsnäs 1:11 

Komstad 14:11 

Stiby 1:100 

Stiby 1:104 

Stiby 1:106 

Stiby 1:108 

Stiby 1:111 

Stiby 1:13-19 

Stiby 1:22-25 

Stiby 1:27-28 

Stiby 1:31-36 

Stiby 1:41 

Stiby 1:44-48 

Stiby 1:50 

Stiby 1:53 

Stiby 1:55-57 

Stiby 1:85 

Stiby 1:88 

Stiby 1:99 

Stiby 7:19 

Stiby 7:44 

Stiby 7:74-75 

Stiby 14:21 

Stiby 14:37 

Stiby 14:39 

Stiby 14:5 

Stiby 16:13 

Stiby 16:15 

Stiby 16:20-23 

Stiby 16:26 

Stiby 16:6-9 

Stiby 16:71-72 
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Stiby 19:34 

Stiby 20:22 

Stiby 28:1 

Stiby 122:1 

Stiby 122:3-4 

Stiby 147:1 

Stiby 149:1 

Stiby 150:3-4 

Stiby 154:1-2 

Stiby 156:2-3 

Stiby 156:9 

 
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    


