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Granskningsyttrande för Havsplan och kustzonsanalys, 
fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommuns 
havsområde
Kommunens dnr SBN 2018/1139

Redogörelse för ärendet
Simrishamns kommun har översänt Havsplan och kustzonanalys – fördjupning av översiktsplanen för 
Simrishamns kommuns havsområde (här hänvisad till som FÖP Havet), till Länsstyrelsen för 
granskning enligt 3 kap. 7§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900, här hänvisad till som PBL). 
Av planhandlingarna framgår att havsplanen med tillhörande kustzonsanalys omfattar
användningen av kommunens havsområde, med fokus på strategier för att möta kustens och
havets värde och utmaningar. Kustzonanalysen innehåller en större bredd än vad som ryms i 
själva avgränsningen av planförslaget och som utgör en del av översiktsplanens vägledning. 
Kommunen har sedan samrådet tydliggjort avgränsningen av fördjupningen. FÖP Havet avgränsas 
nu geografiskt till havs av kommunens territorialgräns och längs kusten görs avgränsningen 2 km 
inåt land från kustlinjen. För den del av planområdet som utgörs av land avgränsas planen till att 
endast omfatta strategier för att möta effekter av klimatförändringarna, inga ändringar i 
markanvändningen görs. Vidare framgår att kommunen menar att på det viset påverkas inte 
kommunens bebyggelsestrategi av den här fördjupningen. Däremot kan enskild påverkan på i 
den kommuntäckande översiktsplanen utpekade bebyggelseområden ske, genom de krav om 
fördjupad lämplighetsutredning som görs för kustområdet. 

Strategierna som rör land, som handlar om att möta effekterna av ett förändrat klimat innebär 
bl.a. att ingen ny bebyggelse bör tillkomma under + 3 meter över havet, samt att särskild 
lämplighetsprövning ska ske vid byggnation inom kustzonen, 2 km in åt land från strandlinjen, 
inom områden under + 5 meter över havet. Havsplanen omfattar ett tidsperspektiv fram till år 
2035, som är den längre tidshorisonten i översiktsplanen. Prognoser för klimatförändringar 
sträcker sig längre.
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Aktuellt lagrum
Under utställningstiden ska länsstyrelsen enligt 3 kap.16 § PBL avge ett granskningsyttrande 
över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:

• Förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB)
• förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5. kap MB inte följs,
• redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig 

med 7 kap. 18 e § första stycket MB (strandskyddsområde),
• sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller 

flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
• en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa 

eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Granskningsyttrandet ska i enlighet med bestämmelserna i PBL redovisas tillsammans med 
fördjupningen av översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska 
detta anmärkas i planen.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att kommunen i FÖP Havet redovisar ett mycket gediget 
planeringsunderlag som underlag för planen. Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen med 
strategierna för landområdet som ingår i FÖP Havet tar ytterligare ett med ställningstagande och 
vägledning relaterat till risken för översvämning och erosion. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att även om ingen ny markanvändning föreslås för landområdet så skulle utpekad 
markanvändning kunna påverkas till följd av lämplighetsutredningen.

Mark- och vattenanvändningskartan har detaljerats något efter samrådet, men Länsstyrelsen 
konstaterar, vilket också framgår av FÖP Havet, att planförslaget är av strategisk och 
övergripande karaktär. Länsstyrelsen menar att handlingarna skulle kunna ha förtydligats med 
ytterligare vägledning för de olika användningsområdena, t.ex. menar Länsstyrelsen att det är 
otydligt vad Arkeologiskt prioriterade områden innebär och hur det ska hanteras. Det framgår av 
handlingarna att åtgärder inom de olika föreslagna användningarna kan behöva utredas vidare. I 
mark – och vattenanvändningskartan finns två utredningsområden utpekade. Länsstyrelsen tar 
generellt inte ställning till områden som är utpekade som utredningsområde. Pågående 
markanvändning förutsätts fortsätta i dessa områden till dess att nu föreslagna förändringar och 
markanspråk bekräftas genom konsekvensbeskrivning och avvägning i samband med fortsatt 
översiktsplanering. 

Länsstyrelsens övergripande ställningstaganden avseende skyldighet att lämna synpunkter enligt 
3 kap.16 § PBL anges här i punktform. 

• Utifrån förslagets strategiska karaktär menar att användningen av havsområdet är förenlig 
med berörda riksintresseanspråk. I handlingarna framgår dock att åtgärder inom de 



YYTTRANDEE 
   

3(5)

2020-06-17 Dnr 401-13367-2020

 

föreslagna användningarna kan behöva utredas vidare, vilket Länsstyrelsen menar innebär 
att även påverkan på riksintresse kan komma att behöva utredas vidare, vilket då medför 
att bedömningen av eventuell påtaglig skada skjuts till kommande prövningar. Detta 
gäller särskilt förslag på bildande av marint kulturreservat inom påverkansområde för 
totalförsvarets militära del.

• Länsstyrelsen ställer sig bakom kommunens råd och anvisningar om att markens 
lämplighet ska utredas närmare för områden belägna på nivåer +3 - + 5 m över havet.  
Länsstyrelsen bedömer ändå att FÖP Havet sammantaget inte ger tillräcklig vägledning för 
att säkerställa att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn till risk för 
översvämning och erosion.

Länsstyrelsens synpunkter

AAnvändning av havsområdett 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning om att användningen är förenlig med förslaget 
till statliga havsplaner. 

Riksintressenn 
Utifrån förslagets strategiska karaktär delar Länsstyrelsen kommunens bedömning om att 
användningen av havsområdet är förenlig med berörda riksintresseanspråk. Kommunen 
konstaterar i handlingen att åtgärder inom de föreslagna användningarna kan behöva utredas 
vidare, vilket Länsstyrelsen menar innebär att även påverkan på riksintresse kan komma att 
behöva utredas vidare, vilket då medför att bedömningen av eventuell påtaglig skada skjuts till 
kommande prövningar. Utöver de ovan nämnda synpunkterna som gäller för samtliga berörda 
riksintresse lämnas här några områdesspecifika kommentarer;

Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6§ MB)
Länsstyrelsen vidhåller att översiktsplanen inte redovisar samtliga riksintressen utan 
Sandhammaren M175 saknas. 

Riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9§ MB)
Ravlunda skjutfält utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. I anslutning till skjutfältet 
finns ett större påverkansområde för totalförsvarets militära del som sträcker sig både in över 
land och ut till havs. Kommunen redovisar påverkansområdet i mark- och 
vattenanvändningskartan i FÖP Havet och av handlingarna framgår att ”Vid prövning i ärenden ges 
försvarsmaktens intressen företräde framför andra intressen i enlighet med miljöbalken 3 kap. 10 §”. I 
mark- och vattenanvändningskartan presenteras också förslag på områden för marina reservat, 
ett av dessa, det vi Verkeåns mynning, ligger inom påverkansområdet för totalförsvarets militära 
del. Av handlingarna framgår vidare att de föreslagna reservatsbildningarna som pekas ut i mark- 
och vattenanvändningskartan endast är förslag på utredningsområden. Kommunen menar att de 
föreslagna områdena inte bör innebära någon intressekonflikt då sakinnehåll och 
intressekonflikter löses i det kommande arbetet med bildande av reservat. Länsstyrelsen 
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konstaterar att Försvarsmakten fortsatt motsätter sig bildande av reservatet. Länsstyrelsen menar 
att då frågan om intressekonflikter skjuts till kommande prövning är påverkan på riksintresset 
inte klargjord.

• FÖP Havet ger således inte tillräcklig vägledning för att säkerställa att ett genomförande 
av planen inte innebär påtaglig skada på riksintresset. 

Länsstyrelsen råder kommunen att inte inleda arbetet med bildande av reservat för detta område 
innan ytterligare dialog förts med Försvarsmakten. På kommunens initiativ kan Länsstyrelsen 
samordna en sådan dialog. 

I FÖP Havet framgår vidare att kommunen för användningen sjöfart gör ställningstagandet att 
verksamheter som äventyrar framkomligheten inte får förekomma. Länsstyrelsen menar att det 
med hänsyn till säkerställande av riksintresset behöver framgå av handlingarna att hänsyn 
behöver tas till att Försvarsmaktens verksamhet kan komma att påverka sjöfartens 
framkomlighet i vissa särskilda fall. 

RRisk för översvämning och erosionn 
Kommunens ställningstaganden, som innebär att ny bebyggelse i kustområdet inte ska placeras 
på lägre nivå än + 3 m över havet är generellt anpassad till ett tidsperspektiv som sträcker sig 
fram till år 2100 enligt IPCC:s klimatscenarier.  Det framgår också av planen att 
ställningstagandet gäller nivån på färdigt golv. Länsstyrelsen menar att då bebyggelse ska 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning och 
erosion är det inte möjligt att säkerställa lämpligheten enbart genom planbestämmelser som 
fastställer nivån på färdigt golv. Eftersom havsnivåerna kommer att stiga även efter år 2100 är 
det enligt Länsstyrelsens uppfattning i de flesta fall rimligt att ta höjd för högre havsnivåer och 
ett längre tidsperspektiv än år 2100 när ny bebyggelse planeras. Länsstyrelsen påminner därför 
om att det kan krävas individuell prövning av ärenden även om kommunens ställningstaganden 
följs i kustnära områden. 

Länsstyrelsen ställer sig bakom kommunens råd och anvisningar om att markens lämplighet ska 
utredas närmare för områden belägna på nivåer +3 - + 5 m över havet.  Det framgår inte tydligt 
av översiktsplanen om kommunens ställningstagande kan innebära avslag för detaljplaner och 
förhandsbesked om det visar sig att marken inte är lämplig för bebyggelse inom dessa områden.
Råden om att markens lämplighet ska utredas närmare, inom 100 m från strandlinjen avseende 
risken för erosion och i områden med risk för höga grundvattennivåer, uttrycks som att de gäller 
vid tillståndsprövningar. Länsstyrelsen förutsätter att dessa råd också ska gälla vid prövningar av 
detaljplaner, förhandsbesked och bygglov.

Det saknas en analys över befintliga detaljplaner med outnyttjade byggrätter inom riskområden 
för översvämning och erosion. För befintlig bebyggelse hänvisar planen till råden och 
anvisningarna för ny bebyggelse.  Länsstyrelsen vill i detta sammanhang påpeka att det i vissa fall 
är lämpligt att upphäva hela eller delar av befintliga detaljplaner. När detaljplaners 
genomförandetid har gått ut har kommunen rätt att upphäva, ersätta eller ändra planen även om 
berörda fastighetsägare motsätter sig det. 
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Länsstyrelsen delar med hänsyn till synpunkterna ovan det behov som kommunen redovisar vad 
gäller faktaunderlag och utredningar samt politiska inriktningsbeslut för att hantera ett förändrat 
klimat och ser fram emot kommunens fortsatta arbete med att ta fram en klimatanpassningsplan. 

• FÖP Havet ger således sammantaget inte tillräcklig vägledning för att säkerställa att 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn till risken för översvämning 
och erosion.

MMiljökvalitetsnormer för vattenn 
Utifrån de omständigheter som överblickbara i förhållande till översiktsplanens övergripande 
nivå, delar Länsstyrelsen kommunens bedömning om att planförslaget i sin helhet innebär att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Remisshantering
Länsstyrelsen har i aktuellt ärende hört följande myndigheter:

- Försvarsmakten (synpunkter inkommit)
- Havs- och vattenmyndigheten (synpunkter inkommit)
- Luftfartsverket (ej inkommit) 
- Post- och telestyrelsen (synpunkter inkommit)
- Sjöfartsverket (ingen erinran)
- Statens geotekniska institut (ingen erinran)
- Statens geologiska undersökning (synpunkter inkommit)
- Svenska kraftnät (ingen erinran)
- Trafikverket (ingen erinran)

Beslutande
Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin. I den slutliga handläggningen har  
tf enhetschef Hanne Romanus deltagit. Planhandläggare Hanna Tell har varit föredragande.

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Ola Melin  
Hanna Tell

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.


