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§ 218  Dnr 2018/567 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 

  

Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle, avseende Stiby 1:110 

m fl (Gärsnäs centrum) - antagande  

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 juni 2016, § 105, att bevilja planbesked för 

förändringar förorsakade av det planerade mötesspåret i Gärsnäs samt att uppdra åt sam-

hällsbyggnadsförvaltningen att prioritera arbetet med detaljplanen. 

 

Förslaget till ny detaljplan innebär ny reglering av befintlig bebyggelse för att den inte ska 

strida mot detaljplanen. 

 

Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle, avseende Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs 

centrum) har varit ute på en andra granskning under perioden 3 september – 28 september 

2018.  

 

Totalt har det inkommit nio yttranden under granskningstiden och ett yttrande efter 

granskningstidens slut, 28 september 2018.  Under granskningen har inkomna synpunkter 

sammanfattningsvis handlat om påverkan på Storgatan och u-områden. Efter genomgång 

av synpunkterna och förvaltningens svar till dem bedöms det inte finnas några kvarstående 

synpunkter som berör detaljplanens utformning som inte har blivit tillgodosedda. Norr-

mans Conditori har synpunkter som behöver beaktas i det fortsatta projekteringsarbetet. 

 

Planarbetet bedrivs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen, 2010:900. 

 

Revideringar av planhandlingar, framtagna av Metria i det ursprungliga ärendet, har ge-

nomförts av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-08 

Granskningsutlåtande 2 för Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle avseende 

del av Stiby 1:110 m fl, (Gärsnäs centrum) 

Planbeskrivning – Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle, avseende Stiby 

1:110 m fl (Gärsnäs centrum) 

Plankarta – Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle, avseende Stiby 1:110 m fl 

(Gärsnäs centrum)  

Behovsbedömning, 2017-04-27 
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§ 218 forts  Dnr 2018/567 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

• Godkänna i ärendet redovisat förslag till granskningsutlåtande, samt  

 

• Anta i ärendet redovisat förslag till ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssam-

hälle avseende del av Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs centrum). 

 

_______ 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

jan.kallqvist@trafikverket.se 

jakob.lundberg@trafikverket.se 

Karolina.Hansen@skanetrafiken.se 

Norrmans Conditori, Gärsnäs 

 

 

Hur man överklagar 

 

Om ni vill överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska ni skriva till: 

Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN. 

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har 

överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till Mark- och miljödomstolen för 

prövning.  

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska 

ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbe-

teckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar 

eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. 

Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefon-

nummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för 

ombudet sändas med. 


