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Hur granskningen har bedrivits 
 

Förslag till detaljplan för Vipan 2 har varit föremål för granskning under perioden 5 

oktober till 4 november 2019. Kungörelsen publicerades i Ystad Allehanda den 5 

oktober 2019. Detaljplanehandlingarna har under granskningstiden funnits 

tillgänglig på Simrishamns kommuns hemsida, Simrishamns bibliotek, Stadshusets 

foajé samt sänts till berörda sakägare och myndigheter.  

 

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

planförfarande.  

 

Totalt har det inkommit 14 yttranden och ett förtydligande under granskningstiden.  

 
Yttranden som inkom under granskningstiden delges och besvaras i detta dokument av 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Inkomna yttranden:  

E.ON energidistribution, 2019-10-04 

Trafikveket, 2019-10-07 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund SÖRF, 2019-10-14 

Försvarsmakten, 2019-10-17 

Föreningen gamla Cimbrishamn, 2019-10-28 

Byggnadsnämnden, Simrishamns kommun, 2019-10-29 

Lantmäteriet, 2019-10-31 

Länsstyrelsen, 2019-10-31 

VA-avdelningen, Simrishamns kommun, 2019-10-31 

Region Skåne, 2019-11-04 

Hyresgästföreningen region södra Skåne, 2019-11-05 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 2019-11-13 – beviljats förlängd svarstid 

Kultur- och fritidsnämnden, simrishamns kommun, 2019-11-18 – beviljats förlängd svarstid 

Kommunstyrelsen, Simrishamns kommun, 2019-11-19 – beviljats förlängd svarstid 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 2019-11-28 – förtydligande av yttrande 
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Övergripande sammanfattning av inkomna yttranden 
 

Under granskningsskedet har inkomna synpunkter i övergripande drag berört: 

- Bullerriktvärden från Storgatan/väg 9  

- Dagvattenhantering och påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten  

- Dricksvattenförsörjning 

- Frågor kring markföroreningar och föroreningar i byggnader 

- Angöring till fastighet från trafikverkets väg 9/Storgatan  

- Planteknisk genomgång 

 

Under samrådet har inkomna synpunkter i övergripande drag berört:  

- Bullerriktvärden från Storgatan/väg 9  

- Behovet av dagvattenutredning som redovisar dess påverkan på miljökvalitetsnormer 

för vatten  

- Frågor kring hur markföroreningssituationen ser ut  

- Tolkning av plankarta och illustration  

- Förtydliganden angående planförfarande  

- Områdets möjlighet att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet  

- Texter som sammanfattar utredningar ska förtydligas  

- Angöring till fastighet från trafikverkets väg 9/Storgatan  

- Vara medveten om att det finns fornlämningar i området  

 

Kvarstående synpunkter på granskningshandlingarna 
Myndigheter, statliga verk 

Inga myndigheter eller statliga verk bedöms ha kvarstående synpunkter som inte 

har blivit tillgodosedda i samband med revidering av planhandlingarna. 

 

Kommunala och regionala organ 

Inga kommunala eller regionala organ bedöms ha kvarstående synpunkter som inte 

har blivit tillgodosedda i samband med revidering av planhandlingarna. 

 

Sakägare och övriga 

Inga sakägare eller övriga bedöms ha kvarstående synpunkter som inte har blivit 

tillgodosedda i samband med revidering av planhandlingarna. 

 

 

Inkomna synpunkter/yttranden under granskningstiden 
 

MYNDIGHETER OCH STATLIGA VERK 
 

Trafikveket, 2019-10-07 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. I 

samrådsredogörelsen framgår att kommunen har tagit hänsyn till Trafikverkets synpunkter 

gällande bullerfrågan och kompletterat plankartan. Plankartan har dock inte kompletterats 
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med bestämmelse om att gällande riktvärden för trafikbuller ska innehållas eller med 

information om var uteplatser kan anordnas för att uppfylla riktlinjerna för trafikbuller. 

Trafikverket förutsätter att plankartan kompletteras innan antagande. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planhandlingarna uppdateras med information 
om uteplatser och bestämmelse om trafikbuller förs in på plankartan.    
 

Försvarsmakten, 2019-10-17 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

Lantmäteriet, 2019-10-31 

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2019-09-09) 

har följande noterats: 

 

Plankarta med bestämmelser 

En planbestämmelse om utfart kan inte reglera förhållanden utanför planområdet 

och kan därför inte anges i planområdesgräns. Bestämmelsen reglerar förhållanden 

mellan två användningsområden och båda användningsområdena måste finnas 

inom samma plan. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Även om utfartsförbudet reglerar angöring mot 
område utanför planområdet ser kommunen en nödvändighet i att tydligt kunna visa var de 
tänkta körbara kopplingarna kan ske. Regleringen avser att styra flöden in och ut från 
planområdet och har inte som syfte att verka styrande för angränsande plan.   
 

I utdrag från plankartan nedan redovisas prickmark samt korsmark men någon 

egenskapsgräns som avgränsar bestämmelserna synes inte finnas. Den streckade 

linje som finns mellan prickmark och korsmark överensstämmer inte med hur 

övriga egenskapsgränser redovisas. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Plankartan ses över så den inte innehåller 
några felaktigheter.   
 

Grundkarta 

För att uppgifterna i grundkartan ska vara aktuella bör den inte vara äldre än tre 

månader. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Grundkartan kommer att uppdateras inför 
antagande.   
 

Länsstyrelsen, 2019-10-31 

 

Redogörelse för ärendet 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att ersätta bilhallen med bostäder inom Vipan 2. 

Detta skulle bidra till en ökad rumslighet längs Storgatan och Linnégatan, ge ett positivt 

bostadstillskott och bidra till kommunens utveckling. Fastigheten Vipan 2 är 4428 m2 stor. 
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Fastigheten ligger mellan Storgatan, Fredsdalsgatan och Linnégatan. Länsstyrelsen bedömer 

att planen har stöd i gällande ÖP. Länsstyrelsen bedömer att planen har stöd i Länsstyrelsens 

granskningsyttrande. 

 

I samrådsskedet har Länsstyrelsen haft formell erinran angående markförorening, MKN-

Vatten, dricksvattenförsörjning, reningsverkets kapacitet, Buller. Samt rådgivning om 

förfarande, planteknik och tydlighet. 

 

Länsstyrelsens formella synpunkter 

 

Markförorening 

Det framgår av planhandlingarna att markens lämplighet ska säkerställas genom ett villkorat 

bygglov. Länsstyrelsen saknar den bestämmelsen på plankartan. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Bestämmelse om vilkor för bygglov införs på 
plankartan.   
 

MKN-vatten 

Då kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen, oavsett vilken mängd eller av vilken 

kvalitet, kan kommunen behöva säkerställer ytor för dagvattenhanteringen om det är en 

förutsättning för att miljökvalitetsnormerna kan följas. Nödvändiga planbestämmelser ska 

regleras på plankartan. Det ska av planhandlingarna framgå om genomförandet av 

detaljplanen kan orsaka en försämring av statusen för en vattenförekomst, eller äventyra 

uppnåendet av god status/god potential hos en vattenförekomst. 

 

Länsstyrelsen saknar planbestämmelser på plankarta som reglerar markens lämplighet efter de 

resonemang om dagvattenhantering som nämns i planbeskrivningen. Det saknas en 

redovisning av hur planförslaget kan komma att påverka miljökvalitetsnormerna för vatten. 

De ytor som nämns i planbeskrivning som avses fördröja, delvis infiltrera och rena dagvatten 

är ej reglerade på plankarta. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planbestämmelse om grad av hårdgörande 
och fördröjning förs in på plankartan. Planhandlingar förtydligas också i frågan hur dessa 
bestämmelser har en inverkan på MKN-vatten. Desutom planerar exploatör för ett 
kretsloppsanpassat system där dagvatten kan återanvändas vid spolning av toaletter, vilket 
då innebär att belastningen från nederbörd/skyfall minskar då dagvatten tas upp av detta 
system. 
 

 

Dricksvattenförsörjning och reningsverkets kapacitet 

Det framgår inte i planhandlingarna om området kan tillgodose dricksvatten till området 

endast att man är nära gränsen idag vad man klarar av. Länsstyrelsen anser att det behöver 

tydligare framgå att Simrishamnskommun kan tillgodose dricksvattenförsörjningen för sina 

nya exploateringar för bostäder. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Enligt yttrande från kommunens VA-avdelning 
framgår det att dricksvattenförsörjningen kan tillgodoses. Desutom planerar exploatör för ett 
kretsloppsanpassat system där dagvatten kan återanvändas vid spolning av toaletter, vilket 
då innebär en lägre förbrukning än genomsnittsanvändnin per hushåll.   
 

Buller 

Det framgår av planhandlingarna att det finns bostäder som inte klarar gällande riktvärden för 

buller. Länsstyrelsen saknar planbestämmelser och resonemang om åtgärder som säkerställer 

markens lämplighet angående buller. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Plankartan uppdateras med bestämmelse om 
trafikbuller och resonemang förs in i planbeskrivningen. 
 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda och 

frågor som behöver kompletteras avseende marförorening, MKN-vatten, 

dricksvattenförsörjning och buller, varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 

10-11§§ PBL. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Detaljplanen ställs ut på en andra granskning 
för att säkerställa att alla frågor är lösta innan antagande.   
 

 

 

KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund SÖRF, 2019-10-14 

Riskutredningen från Tyréns beskriver transporter med farligt gods på Rv 9 och de 

riskreducerande åtgärder som skall införas för att skydda de boende mot skadehändelser på 

Storgatan. Sörf förutsätter att åtgärderna blir ett krav i detajlplanen.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Egenskapsbestämmelser och prickmark (mark 
där byggnad inte får uppföras) reglerar denna frågan i detaljplanen. Avstånd mellan fasad 
och farligtgodsled beräknas i utredning från vägkant (trottoarkanten), vilket förtydligas i 
planbeskrivningen.  
 

Byggnadsnämnden, Simrishamns kommun, 2019-10-29 

Byggnadsnämnden har Inget att invända mot detaljplaneförslaget för Vipan 2. 

 

VA-avdelningen, Simrishamns kommun, 2019-10-31 

 

Teknisk försörjning sid 11 

Den beräknade teoretiska maxvolymöverskottet har minskat till följd av byggnation, utförda 

samt kommande inom snar framtid, inom ramarna för antagna detaljplaner och godkända 

bygglov och beräknas nu uppgå till ca 590 m3/dygn.  Denna volym är som sagt uppskattad 

och inte på något sätt exakt. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Text om vattenförsörning uppdateras i 
planhandlingarna.  

 

Dagvattenhantering sid 17-18 

I texten står det att det ligger i exploatörens intresse att utforma projektet så att framtida 

skyfall inte påverkar den nya byggnationen negativt. Vill bara förtydliga med att befintlig och 

omgivande byggnation inte heller ska påverkas negativt av den nya byggnationen. 

 

Granskningshandlingen har kompletterats med uppgifter om detaljplanens infiltrationsytor 

som medför att dagvattenflödet till kommunal dagvattenledningsnätet minskar. Att 

dagvattenflödet minskar till det kommunala dagvattensystemet är positivt. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Text om dagvettenhantering kommer att 
förtydligas i planbeskrivnigen och bestämmelse om grad av hårdgörande samt fördröjnig 
kommer att föras in på plankartan.  

 

Miljökvalitetsnormer vatten sid 19 

Inga synpunkter.  

 

Region Skåne, 2019-11-04 
Region Skåne ser positivt på att Simrishamns kommun möjliggör nya, bostadslägenheter i ett 

centralt läge med goda förutsättningar till kollektivt resande. Bostadsutbudet är en viktig 

utvecklingsfaktor för Skåne. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Kommunen tackar för den positiva 
kommentaren.  

 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 2019-11-13 

Ärendet har tidigare varit ute för samråd. Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inte 

yttrat sig i samrådsskedet. Nu har ärendet kommit för granskning. 

 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har erinran mot planförslaget. 

 

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostäder uppfylls inte. Förslaget innebär att 

människors hälsa äventyras med avseende på buller. 

 

Det framgår inte om själva byggnaden där det tidigare bedrivits bilverkstad och 

bilserviceverksamhet har kontrollerats utifrån föroreningar. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Byggnaden där det bedrivits bilverkstad har 
inte kontrolerats men provtagning kommer att ske.  

 

 

Ärendebeskrivning och bedömning 

Vi har av Samhällsbyggnadsförvaltningen Simrishamns kommun, tillskrivits och beretts 
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möjlighet att yttra oss över rubricerat ärende. 

 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att ersätta bilhallen med bostäder inom Vipan 2. 

Syftet är också att bidra till en ökad rumslighet längs Storgatan och Linnégatan genom väl 

gestaltad bebyggelse mot gata. 

 

Ljudmiljö 

Planområdet är idag utsatt för kraftigt buller från vägtrafik och lämpligheten för ändamålet 

kan därför ifrågasättas. Bullerutredning som redovisas i granskningsunderlaget säkerställer 

inte att att människors hälsa inte äventyras. 

 

Hur byggnader lokaliseras kan vara väsentligt för bullerstörningar i hela området eftersom 

huskroppar både kan förstärka och dämpa ljud beroende på hur de placeras och utformas. 

 

För att motverka buller är det därför i första hand lokalisering, i andra hand husutformning 

och först i tredje hand bullerskärmar eller andra tekniska bullerskyddsåtgärder som är möjliga 

åtgärder att hantera i en detaljplan. Planbestämmelse om buller kan skrivas in för att stärka 

möjligheten att skyddsåtgärder genomförs. 

 

Det framgår inte om balkongerna räknas som boarea. Om de gör det bör samma regler för 

buller gälla på balkongen som i övriga bostaden. I bullerutredningen framgår att balkongen 

dämpar ljudet ca 20 dB. Det framgår dock inte vilket bullervärde som fås på själva 

balkongen. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i 
att motverkan av buller i första hand görs genom lokalisering av bebyggelse, i andra hand 
genom utformning och sist genom bullerskyddsåtgärder. Bebyggelsens lokalisering 
anpassas därför efter prognistiserade bullerkurvor och plankartan uppdateras med 
bestämmelse om trafikbuller.   
 
Balkongerna räknas inte till boarean. Kommunens bygglovsenhets tolknig är att bullernivåer 
beräknas vid den faktiska fasaden och inte vid balkongvägg.  

 

Energi och klimat 

En ökad produktion av förnybar energi är en av förutsättningarna för att nå miljömålet 

begränsad klimatpåverkan. 

 

Vi anser att planbeskrivningen behöver kompletteras med ett resonemang kring hur området 

kan bidra till den nödvändiga omställningen av energisystemet. Byggnadernas orientering, 

taklutning, bygghöjd och eventuella skuggning bör beaktas eftersom detta i stor utsträckning 

påverkar förutsättningarna för en effektiv lokal energiproduktion. Byggnader bör även 

orienteras och utformas så att solinstrålningen kan tas tillvara genom välplanerad 

fönstersättning och solavskärmning. Även om det inte skulle vara aktuellt inom planen nu, så 

ger det möjlighet att installera det i ett senare skede utan planändring. För att minimera 

skuggning av de delar av taket som är mest lämpade för solfångare, bör ventilationshuvar och 

andra uppstickande delar av taket placeras i nordliga lägen på taket. 
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Planbestämmelserna bör innehålla formuleringar som möjliggör och inspirerar till lokal 

förnybar energiproduktion, som till exempel solenergiproduktion. Förslag på formulering av 

planbestämmelse: ”Utöver tillåten byggnadshöjd medges anordnande av teknisk anläggning 

för produktion av förnybar energi”. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Detaljplanen utgör inget hinder mot 
uppförandet av solcellspaneler. Att uppföra solceller på tak är dock bygglovspliktigt och 
prövas i denna process.  

 

Markföroreningar och föroreningar i byggnader 

I planbeskrivningen framgår att det finns föroreningar som behöver saneras innan byggnation. 

Detta finns mer beskrivet i den miljötekniska markundersökningen som utfördes under 

sommaren 2019. 

 

I miljöteknisk markundersökning framgår att det i grundvattnet har påvisats höga halter av 

metaller. "Det kan krävas särskilda reningsåtgärder avseende föroreningar av ett eventuellt 

länshållningsvatten i samband med kommande byggnation. Kompletterande vattenprover 

samt en dialog med miljömyndigheten bör utföras." 

 

Miljöförbundet förutsätter att det som framgår om sanering samt om rening av grundvatten i 

planbeskrivningen, kommer att utföras och följas. 

 

Det framgår inte om själva byggnaden där det tidigare bedrivits bilverkstad och 

bilserviceverksamhet har kontrollerats utifrån föroreningar. Golv i byggnaden samt även mark 

under byggnaden behöver kontrolleras. Eventuella föroreningar i byggnaden kan flyttas till 

marken under denna byggnad. Det framkommer inte om denna mark är undersökt. Beroende 

på om byggnaden är förorenad eller inte kan marken under den behöva provtas för eventuella 

föroreningar. 

 

Innan en eventuell sanering ska en anmälan om avhjälpande åtgärder enligt 28 § förordningen 

(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat 

område) upprättas och skickas in till tillsynsmyndigheten innan förorenade massor får 

avlägsnas från fastigheten. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Information om tillvägagångsätt vid eventuell 
länspumpnig och dess påverkan vid byggskedet förs i i planbeskrivningen.  
 
Bestämmelse om vilkor för bygglov införs på plankartan.  
 
För bemötande angående föroreningar i byggnaden – se under nästa yttrande: Ystad-
Österlenregionens miljöförbund, 2019-11-28 – förtydligande av yttrande 
 
 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 2019-11-28 – förtydligande av yttrande 
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Förtydligande av nedanstående text från tidigare insänt yttrande: Om det bedrivits bilverkstad 

på markplanet i byggnaden kan betongen och eventuellt marken under betongplattan vara 

förorenad. Det framgår inte om betong eller mark därunder kontrollerats. 

 

”Det framgår inte om själva byggnaden där det tidigare bedrivits bilverkstad och 

bilserviceverksamhet har kontrollerats utifrån föroreningar. Golv i byggnaden samt även mark 

under byggnaden behöver kontrolleras. Eventuella föroreningar i byggnaden kan flyttas till 

marken under denna byggnad. Det framkommer inte om denna mark är undersökt. Beroende 

på om byggnaden är förorenad eller inte kan marken under den behöva provtas för eventuella 

föroreningar.” 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Bedömningen är att någon markprovtagning 
under bilverkstaden inte behöver genomföras. Under hela bilverkstaden finns ett garageplan 
som varit försäljningshall för nya bilar, vilket innebär att lekage av oljor etc. inte skett där. 
Och i den miljötekniska markundersökningen som gjorts framgår att de överskridande ämnen 
som funnits är koncentrerade till det översta mullagret ner till 0,5 meter. Slutsatsen är att 
föroreningar inte tagit sig så djupt men att det finns risk för förorenigar i betongbjälklaget 
mellan verkstadsdelen och det underliggande garaget varför provtagning ska genomföras 
där.  
 

Kultur- och fritidsnämnden, Simrishamns kommun, 2019-11-18 

Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot planförslaget.  

 

 

Kommunstyrelsen, Simrishamns kommun, 2019-11-19 

Kommunstyrelsen framför inte någon erinran mot upprättad detaljplan för granskning 

avseende Vipan 2 i Simrishamn. 

 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 
 

E.ON energidistribution, 2019-10-04 

E.ON Energidistribution AB och E.ON Biofor Sverige AB har tagit del av inkomna 

handlingar enligt bifogada filer. Då detaljplaneområdet inte ligger inom E.ON 

Energidistribution koncessionsområde för elnätet samt att E.ON Biofor ej har några 

gasanläggningar inom området så har vi inget att erinra över granskningen. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Yttrandet är noterat.  

 

Föreningen gamla Cimbrishamn, 2019-10-28 

Föreningen har inget att erinra emot föreslagen detaljplan. 

 

Hyresgästföreningen region södra Skåne, 2019-11-05 

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

och vill härmed meddela att vi är positiva till att detaljplanen ger förutsättningar för olika 

typer av boendeformer och bostadsstorlekar. Fler bostäder behövs byggas. Gärna fler 

hyresrätter. Bra och närliggande möjligheter till att åka kollektivt ger möjligheter 



Detaljplan för Vipan 2   Granskningsutlåtande 

Simrishamns kommun    

 
 
 
 

 
 
 

 

 

till ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart resande. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Kommunen tackar för den positiva 
kommentaren.  
 

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. 

 

Detaljplanen ställs ut på en andra granskning för att säkerställa att alla frågor är lösta innan 

antagande.   

 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Plan- och exploateringsenheten 

 

Oscar Karlsson David Tufvesson 
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