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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 FÖR  
Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle 
avseende del av Stiby 1:110 m fl, (Gärsnäs centrum), 
Simrishamns kommun, Skåne län 
 

DNR SBN 2018/567 

 

Upprättad 2018-10-26  

 

Hur granskning 2 har bedrivits 
Förslag till Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle avseende del av Stiby 1:110 

m fl, (Gärsnäs centrum), Simrishamns kommun, Skåne län har varit föremål för en andra 

granskning under perioden 3 september – 28 september 2018. 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 8 yttranden under granskningstiden och 1 yttrande efter 

granskningstidens slut, 2018-09-28.   

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

detta dokument av samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Inkomna yttranden:  

Trafikverket, 2018-09-10 

Socialförvaltningen, 2018-09-11 

Lantmäteriet, 2018-09-13 

Länsstyrelsen Skåne, 2018-09-24 

Norrmans Conditori, 2018-09-24 

Byggnadsnämnden, 2018-09-26  

E.ON Energidistribution AB, 2018-09-27 

Region Skåne, 2018-09-27 

 

För sent inkomna yttranden: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-09 
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Övergripande sammanfattning av inkomna yttranden 
Under granskning 2 har inkomna synpunkter sammanfattningsvis handlat om: 

- Gång- och cykelväg längs Storgatan 

- Elledningar 

- Inlösen av allmän platsmark 

 

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 

Inga sakägare och övriga bedöms ha kvarstående synpunkter som berör detaljplanens 

utformning som inte har blivit tillgodosedda i samband med det fortsatta detaljplanearbetet.   

 

Inkomna synpunkter/yttranden under samrådstiden 
 

MYNDIGHETER OCH STATLIGA VERK 
 

Länsstyrelsen Skåne, 2018-09-24 

Länsstyrelsen kan konstatera att omfattningen av planförslaget har förändrats sedan det förra 

granskningsskedet. Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och föreliggande 

information inte några synpunkter på aktuellt planförslag utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 
 

Trafikverket, 2018-09-10 

Trafikverket har tagit emot ovan rubricerat ärende för yttrande och Trafikverket har inga 

synpunkter på detaljplanen.  
 

Lantmäteriet, 2018-09-13 

Det bör framgå ur planförslaget att kommunen har rätt att inlösa de områdena som planläggs 

som allmän plats på Stiby 1:46 och Stiby 14:21. I övrigt har lantmäteriet har inga synpunkter. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planens beskrivning av 
fastighetsregleringsfrågorna förtydligas enligt yttrandet. 

 

 

KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 

Socialförvaltningen, 2018-09-11 

Socialförvaltningen har inga synpunkter. 
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Byggnadsnämnden, 2018-09-26 

Byggnadsnämnden har inget att invända. 

 

Region Skåne, 2018-09-27 

Region Skåne har inga synpunkter utifrån det regionala utvecklingsansvaret. 

 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 
 

Norrmans Conditori, 2018-09-24 

Vi är som verksamt företag på Storgatan rejält bekymrade och oroliga över kommunens 

planer på ombyggnad av bland annat Storgatan. Vägen kommer enligt ritning att smalnas av 

mycket och en gång- och cykelbana ska anläggas utanför nuvarande trottoar. Denna 

kombination på Storgatan kommer att ställa till det avsevärt för oss. Vi har cirka 200 kunder 

per dag där 95% är bil-, buss-, lastbils- och traktorburna. Dessa kunder är vi som ni förstår 

helt beroende av. Det är av oerhört stor vikt för oss att dessa kunder kan stanna till vid vårt 

konditori för att kunna handla och fika. Vi förlorar mycket kunder om till exempel busslaster 

med cirka 40-50 personer inte kan stanna här. Så frågan är, behövs en gång- och cykelbana på 

denna väg över huvud taget? 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Det finns i dagsläget en 
gångbana i det läge där det enligt illustrationen ska bli en kombinerad gång- 
och cykelbana som ska ersätta den grusade cykelstigen som ligger där den nya 
perrongen kommer. I detta stationsnära läge är det viktigt att vi ger våra 
invånare en trygg och säker möjlighet att ta sig till stationen utan att använda 
motordrivna fordon. Detta ger förutsättningar för att uppnå de uppsatta 
miljömålen om Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Bara naturlig 
försurning, som påverkas av vilka transportsätt våra invånare väljer.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Vi har öppet 8:00-18 alla dagar och ser ju ut på nuvarande gc-väg. De som går och cyklar där 

är lätträknade under en vecka.  

 

Vi tänker också på hur det ska fungera med vinterväghållning på denna tilltänkta GC-väg. 

Som det är nu underhålls den inte vintertid och skulle vi få det så om den flyttas till ”vår” sida 

av vägen blir det ju katastrof.Vi kan inte ha vallar av snö liggandes runt huset. Har svårt att se 

hur detta skulle fungera. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Snöröjning regleras inte av 
detaljplanen. I dagsläget snöröjs inte cykelstigen. Snöröjning planeras ske i 
kommunal regi i samma omfattning som övriga trottoarer, som sköts av 
kommunen. Trottoarer som är smalare än 1,5 meter som ligger i direkt 
anslutning till en privat fastighet sköts av privat fastighetsägare. Denna gång- 
och cykelväg kommer att ligga i direkt anslutning till fastighetsgräns. 
Gångbanan planeras bli 1,5 meter och cykelvägen 1,2 meter vilket gör att den 
sammanlagda bredden överskrider 1,5 meter så bedömningen är att 
kommunen kommer att snöröja den.  
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En annan sak vi vill ta upp är att man inte får för sig att sätta upp ”förbud att stanna”-skylt på 

Storgatan. Man måste kunna stanna oavsett om det är för att gå in och ta en fika, kanske ta ut 

pengar vid automaten, eller lämna barn vid kyrkans hus med mera. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Vägmärken regleras inte av 
detaljplanen. Det planeras i inledningsskedet inga förbudsmärken längs med 
Storgatan. Uppstår det problem kan det bli aktuellt att enkelrikta vägen 
alternativt att införa förbud mot att parkera fordon längs delar av Storgatan.  

 

Kan man inte försöka få en GC-väg på till exempel Järnvägsgatan som är väldigt mycket 

bredare, eller på annat sätt lösa det utan att ta så mycket av Storgatan i anspråk för det. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: För Järnvägsgatan är 
trafikverket väghållare. Detaljplanen för Järnvägsgatan medger att det anläggs 
trottoarer och gc-väg, men det finns inget intresse från Trafikverkets sida att 
göra några förändringar längs sträckan. Storgatan smalnas av men blir ändå 
5,5 meter bred. Perrongen till det nya mötesspåret och husens placering längs 
Storgatan gör att området för förändringar är begränsat.   

 

Till vårt varuintag som ligger längs Storgatan har vi dagliga leveranser med lastbilar som 

behöver kunna backa in där. De kommer delvis att stå på den tilltänkta GC-vägen vid 

avlastning. 

 

Vi hoppas att man kan lösa detta på ett bra sätt, för alla parter. Kontakta oss gärna för 

diskussion eller ett möte. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Då lastbilarna i dagsläget 
delvis står på trottoaren vid avlastning och att cykeltrafiken längs med 
sträckan är begränsad medför detta inte några större skillnader mot 
dagens situation. Ni har träffat representanter för kommunen och vi 
anser att det är viktigt att ha fortsatt kontakt för att kunna ta hänsyn till 
problem som kan uppstå vid inlastning i det fortsatta 
projekteringsarbetet. 
 

E.ON Energidistribution AB, 2018-09-27 

E.ON Energidistribution AB (fortsättningsvis E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i 

ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. 

 

E.ON förutsätter att våra befintliga anläggningar kan vara kvar i oförändrat läge och 

utförande, därmed har E.ON inget att erinra mot ändringarna av stadsplanen. 

 

Vid fastighetsreglering av tomterna så ska underlag skickas till E.ONs inkorg för dessa 

ärenden så att våra befintliga anläggningars rättigheter bevaras 

FastighetsregleringarElnat.EELSV@eon.se. 

 

mailto:FastighetsregleringarElnat.EELSV@eon.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Ledningar till fastigheter 
inom kvartersmark hamnar i samtliga fall utom ett inom allmän platsmark. Detta 
gäller den östra kopplingen till Stiby 1:35 som passerar Stiby 1:46. Efter kontakt 
med E.ON har det framkommit att denna elledning inte längre är i bruk. Det är 
ett misstag att den visas i kartan. Stiby 1:35 har en elanslutning i västra delen 
av fastigheten som i förslaget till ändring omformas från park till gata. 
Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande av elledningarna inom 
planområdet. 

 

Försent inkomna synpunkter/yttranden 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-09 

Kommunsstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte framföra någon erinran mot upprättad 

detaljplan för granskning. 

 

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    


