Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplan för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59,
Simrishamns kommun, Skåne län
Dnr sbn 2016/369

_____________________________________________________________

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Planärendet handläggs enligt plan- och bygglagens bestämmelser, plan- och
bygglagen 2010 - 4 och 5 kap, detaljplaner.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-26 § 17 att godkänna
detaljplanen för samråd.
Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 6 mars – 31 mars
2017.
Planförslaget har remitterats till myndigheter, kommunala förvaltningar och
sakägare.
Planhandlingarna har varit tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen,
stadshuset, biblioteket i Simrishamn samt på kommunens hemsida.
Kungörelse har införts 2017-03-04 i Ystads Allehanda.

Sammanfattning av inkomna synpunkter på planförslaget
Länsstyrelsen (2017-03-30): Markanvändningskartan i kommunens
översiktsplan visar planområdet som vård och centrum (befintlig användning)
och området ligger i den bebyggelseutveckling som heter hus i park.
Planbeskrivningen anger att planförslaget inte bedöms stå i konflikt med
översiktsplanens intentioner. I Länsstyrelsens yttrande till översiktsplanen står
det att Länsstyrelsen kommer att bedöma lämpligheten i förhållande till VAfrågan i stort i efterföljande prövningar. Avseende jämställdhet behöver
planeringen uppmärksamma att kvinnor och män generellt har olika livs- och
förflyttningsmönster. Hänvisar till foldern Vägledning för jämställd fysisk
planering. Ett krav för att använda standardförfarande är att planförslaget
stämmer överens med översiktsplanen inklusive Länsstyrelsens
granskningsyttrande.
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Länsstyrelsen råder kommunen att överväga utökat planförfarande.
Planhandlingarna måste beskriva hur kommunen arbetar med
dricksvattenförsörjning utifrån VA-planen och den nya översiktsplanen. Det är
inte redovisat hur försörjningen ska ske och hur exploateringen påverkar
dricksvattenkapaciteten. Hittills genomförda åtgärder och kapaciteten i
dricksvattenförsörjningen måste beskrivas. Hänvisar till plan- och bygglagen 4
kap 33a § (behov av redovisning) eftersom den planerade bostadsbebyggelsen
eventuellt är bullerutsatt. Planen ska, om bebyggelsen är bullerutsatt, innehålla
en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller vid fasad och uteplats.
Det behöver framgå vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra bebyggelse. Det
är inte möjligt att pröva områdets lämplighet för föreslagen bebyggelse utan
redovisning och eventuellt nödvändiga planbestämmelser. VA-huvudmannen är
skyldig att ta hand om dagvatten inom området. Om lokalt omhändertagande
eller fördröjningslösningar ska möjliggöras är det viktigt att detta stödjs och inte
hindras av planbestämmelser. Planeringsunderlag för lågpunktskartering behöver
beaktas när markens lämplighet för bebyggelse ska avgöras. Lågpunktskartering
visar en liten del av planområdet i väster som ett potentiellt översvämningsområde. Hänvisar till karttjänsten Vatten och Klimat. Länsstyrelsen kan komma
att pröva planen utifrån PBL 11 kap (tillsyn) om inte planen förtydligar hur
marken är lämplig gällande hälsa och säkerhet (dricksvattenförsörjning och
buller) samt risk för översvämning, för det ändamål som föreslås.
Kommentar: Planförfarandet ändras från standardförfarande till utökat
planförfarande utifrån Länsstyrelsens synpunkter och råd. Länsstyrelsens folder
om jämställd fysisk planering ger vägledning och information om skillnader
mellan kön avseende arbete, resande och föräldraskap samt hur planering kan
skapa förutsättningar för förbättrad jämställdhet. Bedömningen är att
planförslaget inte innebär några skillnader eller hinder avseende jämställdhet.
Simrishamns stad kan till stor del karaktäriseras som en kompakt stad med korta
avstånd. Avstånden mellan planområde och stadscentrum, rekreationsområden
samt stadens service, fritidsutbud, arbetsplatser och kollektivtrafik är
förhållandevis korta. VA-situationen (åtgärder och kapacitet) framgår av VAenhetens redovisning, som anger att det finns möjlighet att försörja viss
utbyggnad i området, innebärande att det finns kapacitet för nya flerbostadshus
enligt planförslaget. Planen kompletteras med information om jämställdhet,
information om VA-situationen, analys för dagvattenhantering och infiltration,
analys om lågpunktsläge och svämvatten samt utredning om buller.
Lantmäteriet (2017-03-28): Karttekniska frågor - Vilka egenskapsbestämmelser
gäller för västra delen av planen och vilken administrativ användning av
kvartersmark gäller här?
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Kommentar: Planbestämmelser om markanvändning och
egenskapsbestämmelser gäller för hela planområdet. Plankartan förtydligas.
Trafikverket (2017-03-10): Har inga synpunkter.
Räddningstjänsten (2017-03-10): Har inget att erinra, under förutsättning att
brandskyddsdokumentation upprättas.
Kommentar: Brandskyddsdokumentation, enligt Boverkets byggregler BBR,
kommer att tas fram i byggprojektet.
Österlens Kraft (2017-04-10): Motsätter sig inte byggnation i området. Det finns
en el-servis som får flyttas på fastighetsägarens begäran. Eventuellt önskas ny
servis ifall abonnemanget ska ökas. I övrigt finns inga fler starkströmsledningar i
området. Bifogar kartor som visar el- och fiber-dragningar i området.
Kommentar: Elkabel finns inom byggrättsområde i nordväst. Flyttning av el och
utbyggnad av elförsörjning sker på fastighetsägares/exploatörs bekostnad. Fiber
finns inte inom nämnda byggrättsområde.
Skanova (2017-03-15): Har telekabel inom planområdet. Behöver telekabel
flyttas behövs samordning. Förutsätter att exploatör bekostar eventuell
ledningsflytt.
Kommentar: Telekabel finns inom byggrättsområde i nordväst. Ledning flyttas
på fastighetsägares/exploatörs bekostnad i samråd med nätägare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (2017-03-23/31): Inget att erinra.
Myndighetsnämnden (2017-04-04/05): Inget att invända.
Kultur- och fritidsnämnden (2017-03-23/05-12): Godkänner utan erinran.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vatten- och avloppsenheten (2017-03-31): I
planförslaget står det att vatten- och avloppsledningar följer Simrisvägen. Det
stämmer inte, i Simrisvägen ligger endast vattenledning. I Bergstrandsplan ligger
vatten-, spillvatten och dagvattenledningar. Mot Akutvägen och sjukhusområdet
finns spillvatten- och dagvattenledningar. Bedömningen är att vatten- och
spillvattenledningsnätet vid Solrosen 17 klarar den ökade kapaciteten som den
nya byggnationen tillför men att ledningsnätet behöver byggas ut i Simrisvägen.
Undersökning av ledningsstatus kan behöva utföras.
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Dagvatten behöver delvis hanteras inom fastigheten förslagsvis genom
infiltration. En hög hårdgörningsgrad måste därför undvikas och bevarande av
grönytor är viktigt. Förslagsvis kan parkeringsytor utformas med genomsläppligt
material. VA-anslutningar till befintlig byggnad på Solrosen 17 måste ses över
och eventuellt flyttas. Bakom befintlig byggnad mot Akutgatan ligger
spillvatten- och dagvattenledningar som idag inte används. Det finns en önskan
från VA-enheten att åter använda dessa ledningar och fastighetsägaren har
kontaktats. Idag pumpas spillvatten mot Hamnabro pumpstation för att sedan
pumpas tillbaka. Detta skulle kunna undvikas om ledningarna mot Akutgatan
togs i bruk. Det framgår inte ur detaljplaneförslaget huruvida de två nya
flerbostadshusen ska styckas av och bilda en egen fastighet eller om dessa
kommer att tillhöra Solrosen 17 med befintlig byggnation. Olika alternativ
påverkar antalet förbindelsepunkter. I behovsbedömningen står det att hantering
av dagvatten kommer att ske genom befintligt ledningsnät. Infiltration bör tas
med eftersom det omnämns i planförslaget. Med anledning av tidigare
synpunkter från Länsstyrelsen i detaljplanremisser gällande vattenkapacitet i
Hamnabros vattenförsörjningsområde följer här detaljerad information om
kapacitet och åtgärder som visar att det finns möjlighet att försörja viss
utbyggnad i området. Det flöde som pumpas ut från Hamnabro vattenverk
motsvarar 3360 kbm/dygn (2800 l/min). Pumparna går då 20 timmar per dygn.
Det är fullt möjligt att driftsäkert pumpa samma mängd hela dygnet d v s 24
timmar vilket då skulle generera 4032 kbm/dygn. Eftersom det inte behöver
pumpas 24 timmar per dygn för att tillgodose Hamnabros befintliga
försörjningsområde finns det en överkapacitet på 672 kbm/dygn. Åtgärder som
är gjorda och som pågår för att säkra upp vattenleveransen inom Hamnabros
försörjningsområde: Råvattenledning från Rörum till Baskemölla relinades 2014
för att säkerställa leverans till Hamnabro vattenverk. Råvattnet från Rörums
vattenverk står för ca 2/3 av den råvattenmängd som går till Hamnabro och som
sedan distribueras ut i ledningsnätet som dricksvatten. Åtgärder för att maximera
och säkra vattenleveransen på Hamnabro vattenverk: UV-ljus har installerats på
utgående ledning, turbiditetsmätare har installerats, totalrenovering av filter, fler
filter kommer att renoveras. Planerade arbeten är installation av backventiler på
bräddarna från både rå-och renvattenbassängerna samt byte av renvattenpump
både för att säkra leveransen men även för en möjlig kapacitetsökning.
Vattenledningsnätet har kompletterats och sammanbyggts för att möjliggöra och
säkra vattenleverans från olika håll vid behov. Kommunöverskridande
samarbeten har påbörjats. Avtalsförslag med Ystad kommun är under
framtagande. Med vatten från Ystad kommun skulle Hamnabro få ett
kapacitetstillskott. Drickvattenförsörjningsplan för kommunen är påbörjad.
Legalisering av vattentäkter och skapande av vattenskyddsområde är ett
pågående arbete. Riskanalysarbete av kommunens vattenanläggningar pågår.
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Kommentar: Planens information om ledningars läge korrigeras. Det är
lämpligt att parkeringsytor utformas med genomsläppligt material för
dagvatteninfiltration. Fastighetsägare/exploatör bekostar översyn och eventuell
flytt av VA-anslutningar. Planen redovisar att förslag till ny fastighetsindelning
är en fastighet för planområdet. Planen hindrar inte annan fastighetsbildning.
Behovsbedömningen utvecklas avseende dagvattenhantering. Planen
kompletteras med analys av och information om infiltration, vattenförsörjning
samt kapacitet och åtgärdsarbete.
Simrishamns Bostäder/Simrishamns Näringslivsutveckling (2017-03-31):
Önskar studera om utformning närmst gatukorsningen och husplacering för om
möjligt undvika att flytta fjärrvärmeledning. Enligt samrådsförslaget måste en
fjärrvärmeledning flyttas för en betydande kostnad om byggrätten beslutas enligt
samrådsförslaget. Siktlinjerna bedöms kunna förbättras genom att bostadshusen
förskjuts några meter söderut och att tomtgräns samt markutformning anpassas i
norr närmst korsningen. Föreslår att studie av husplacering och gatukorsning
genomförs.
Kommentar: I planbeskedet redovisas att område för planprövning av Solrosen
17 också bör omfatta ett område längs Simrisvägen inom Simrishamn 2:59,
detta för att den nordvästra plangränsen bör vara i samma läge som
angränsande detaljplan har.
Samhällsbyggnadsförvaltningens anvisning under framtagande av
samrådshandlingen var att plangränsen mot nordväst behöver linjera
med/ansluta till plangräns i angränsande detaljplan (i söder och i norr), att det
är detta tillkommande område som är rimligt att pröva för ändring från allmän
platsmark till kvartersmark.
(En flytt av fjärrvärmeledningen har av Österlens Kraft kostnadsuppskattats till
storleksordningen 300 000 kr.)
Bedömningen var att område för allmän platsmark mellan kvartersgräns
nordväst om Simrisvägen och från kommunens sida angiven plangräns sydöst
om vägen behövs eftersom kommunen har för avsikt att genomföra
trafiksäkrande åtgärder bestående av gc-väg vid Simrisvägens nordvästra sida,
samt för möjligheter att genomföra ytterligare trafiksäkrande åtgärder i
korsningen.
Samrådsförslagets plangräns följer förvaltningens lägesanvisning.
Projektägaren har under samrådet inkommit med önskemål om förändring av
planområdets gränsläge i nordväst i förhållande till husplacering och
fjärrvärmeledning.
Efter samrådet har gata/park-enheten närmare studerat Simrisvägen i sin helhet
från korsningen och söderut avseende trafiksäkrande åtgärder.
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Plan- och bygglovsenheten har studerat plansituationen för samma område.
(Det är viktigt att det finns utrymme för en väl utformad gatumiljö. Området i
stort, kvarteren nordväst om Simrisvägen och söderut, anges i översiktsplanen
som ett stadsutvecklingsområde.)
Förvaltningens slutsats blir möjlighet för ett, i jämförelse med samrådsförslaget,
utvidgat kvartersområde för Solrosen 17. Från befintlig plangränspunkt i söder
kan plangränsen placeras parallellt med gata och trottoar innebärande en
kvartersmarksgräns drygt 2,5 m från vägkant. Inom kvarstående bredd för
allmän platsmark gata beräknas utrymme för fordonstrafik, samt gång- och
cykeltrafik och trafiksäkrande (åtskiljande) åtgärder rymmas. I och med den
förskjutna plangränsen blir planområdet/byggrättsområdet utvidgat.
Inom planförslagets byggrättsområde finns ledningar - vatten, spillvatten, el och
tele som behöver hanteras. Zon för fjärrvärmeledningar påverkas, men
ledningarna kanske bara behöver flyttas inom den norra delen av planområdet.
(Samhällsbyggnadsförvaltningens slutsats har kommunicerats med
projektägaren.)

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna denna
samrådsredogörelse.

2017-09-07
SAMHÄLLSBYGGNADFÖRVALTNINGEN
Plan- och bygglovsenheten

Eva Ferlinger
Planarkitekt
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