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Handlingar

Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser
• Planbeskrivning (denna handling)
• Miljöundersökning (behovsbedömning)
• Granskningsutlåtande
• Samrådsredogörelse
• Fastighetsförteckning
• Bilagor avseende vatten- och avloppshantering
• DDT-utredning

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2019 § 17 att ge positivt
planbesked för att pröva möjligheten att reglera och ändra utformning och
bestämmelser för kvartersmark och allmän platsmark.
Ändring av plan sker genom standard planförfarande.
Syfte
Detaljplanens syfte är att utöka byggrätter, möjliggöra för växthus mot naturmark
samt ändra naturmark till odling och ny placering av anslutning till Gladsaxvägen.
Plandata

Planområdet ligger söder om kustvägen och Baskemölla tätort och norr om
Gladsaxvägen, väg 1582. Inom aktuellt område ryms ca. 34000 kvm.
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Miljöpåverkan
Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

Detaljplanens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan
som avses i 6 kap Miljöbalken.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

”Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun” antogs den 30 november
2015 och vann laga kraft den 15 mars 2017.
I översiktsplanen beskrivs området som detaljplanerat för bostadsändamål/ blandad
bebyggelse.
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.
Detaljplaner

En detaljplan omfattas av aktuellt planförslag.
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- Detaljplan för Ekobyn Baskemölla (etapp 4) 87:1 och del av Gladsax 34:71 i
Simrishamns kommun, Skåne län.
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Regionala intressen
Kulturmiljöstråk / Särskild värdefull kulturmiljö

Planområdet ligger inom Kulturmiljöstråket landsvägen Trelleborg -Ystad–
Simrishamn – Brösarp (Väg 9). Planförslaget påverkar inte kulturmiljöstråket
negativt.
Riksintressen

Planområdet ingår inte i eller gränsar till områdena av riksintressen gällande
naturvård eller friluftsliv. Väster om planområdet har Hasselmus. observerats
Området används idag för naturbete.

Övriga förordningar

Planområdet omfattas inte av landskapsbildskydd eller strandskydd.
Planområdet ingår inte i eller gränsar till vattenskyddsområde.
Delavrinningsområde, rinner mot V Hanöbuktens kustvatten.

Förutsättningar
Planområdet

Planområdet omfattar fastigheterna 87:22 – 87:31 och arealen är ca. 34 000kvm.
Marken ägs av Baskemölla ekonomisk förening etapp 4.
Nuvarande markanvändning

Inom planområdet finns idag 9 st fastigheter där det påbörjats bebyggelse. 4 st.
flerbostadshus med totalt 16 st. lägenheter håller på att byggas med påbörjad
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inflyttning under våren 2020. Övrig mark inom planområdet utgörs av vall,
betesmark.
Bebyggelse

Arkeologi

Inom planområdet finns inga fornfynd enligt Riksantikvariets Fornsök, se bif. Bild.
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Service

Skola och förskola
I Ekoby Baskemölla som gränsar till området finns förskoleverksamhet som bedrivs
med Waldorfpedagogik.

Handel
Det finns ingen service/ handel inom planområdet. Närmaste service finns i
Simrishamn.
Inom planområdet finns kvartersmak planlagda för: bostäder- café, utställning,
småindustri, hantverk och samlingslokal.
Gator och trafik

Biltrafik
I planområdet anläggs en 4 meter bred körbana av grus med mötesplatser och
vändplan.
Denna ansluter till Gladsaxvägen med in- och utfart ca 150 meter sydväst från
viadukt vid kustvägen. Parkering för ca 30 bilar anläggs i anslutning till in- och
utfarten. Körbanorna följer i stort landskapets topografi, och matjordsöverskott
fördelas jämnt över omkringliggande mark.
Lokalgatan är en återvändsgata som används av boende.
Anslutning mot allmän väg utformas enligt Trafikverkets föreskrifter för anslutning
av enskild körväg till allmän väg. En ansökan till trafikverket är gjord och beviljad se
bif. bilaga.
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Väg 1582 har på platsen enligt senaste mätningar en årsmedelsdygnstrafik som
uppgår till 343 fordon/ dygn varav 15 är lastbilar. Vägen är 5 meter bred och har en
hastighetsbegränsning på 70km/h.
Placering av ut- och infart är bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt än placering i tidigare
detaljplan.
Gång- och cykelvägar

Det finns ingen befintlig gång- eller cykelväg inom planområdet. Inom planområdet
planeras för gångväg som ansluter till Gladsaxvägen i områdets östra hörn.
Kollektivtrafik

Buss 3 (Kristianstad- Simrishamn) samt buss 573 (Kivik- Simrishamn) trafikerar väg
9. Det finns en busshållplats ca. 200 meter ifrån planområdet.
Mark och vegetation

Det mjukt böljande planområdet inramas av stengärden och rumsskapande ridåer av
träd och buskar. Intentionen är att dessa ridåer ska finnas kvar och även
kompletteras och förstärkas när bebyggelsen växer fram. Marken består av mager
sandjord och har använts som betesmark. Längs planområdets västra och nordvästra
gräns finns stengärdsgårdar som omfattas av biotopskydd
Geotekniska förhållanden

Söder om Baskemölla bildar issjösedimenten oregelbundna kullar mellan
uppstickande höjder med morän och kambrisk sandsten. Till större delen består
sedimenten av grovmo, men inslaget av finmo kan vara ganska stort.
Brunnsborrningar mellan Baskemölla och Vik visar att sedimenten kan vara 15- 20
m mäktiga. Issjösedimenten gränsar i väster till de mycket stora isälvsavlagringarna i
Gyllebo- Baskemöllafältet, som inom området består av sand och mo.
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Hydrologiska förhållanden

Planområdet ligger omkring + 30 meter över havet och bedöms inte utgöra något
riskområde för översvämning.
Vattenskyddsområde

Det finns ett skyddsområde för vattentäkt sydost om planområdet. Avståndet från
planområdet sydöst till skyddsområde för vattentäkt VT-13-23 Gladsax hallar är över
300 meter.
Teknisk försörjning
Vatten- och avlopp

Ekobyn har eget system för vatten och avloppshantering. Vattnet tas ur en borra
inom fastigheten Baskemölla 6:29 . I anslutning till borran finns ett vattenverk för
hantering av dricks- och råvatten. Vattenverket producerar <10 kubikmeter
dricksvatten / dygn. Egenkontroll av vattenkvaliteten utförs kontinuerligt. Skulle
produktionen öka till >10 kubikmeter/dygn tas kontakt med berörd
kontrollmyndighet.
Borran har ett genomsnittligt flöde på 130 L/min.

8

ANTAGANDEHANDLING

Samtliga fastigheter är anslutna till ett gemensamt minireningsverk av typ Ecobox
Large 75 personekvivalenter . Anläggningen togs i bruk 2020-01-10.
Vattenverk och reningsverk kommer att ingå i en gemensamhetsanläggning (GA) för
samtliga fastigheter inom Baskemölla 87:22. Borra och vattenverk samt ledningar
inom Baskemölla 6:29 kommer att i ingå i en gemensamhetsanläggning.
Inga externa fastigheter är anslutna till reningsverket.
Vattenverket drivs inte i kommersiellt syfte och då det producerar mindre än 10
kbm / dygn och till färre än 50 personer så beslutade Miljöförbundet 2020 att
minska riskklassifiseringen så att det räcker med egenkontroll. Vattenverket ligger
alltså inte under myndighetskontroll utan
enbart egenkontroll. Styrelsen i Baskemölla ekoby etapp 4 utser varje år ansvarig för
vattenverket.
Föreningen skall anmäla till Miljöförbundet om förutsättningarna för
vattenproduktionen ändras och föreskrifterna för dricksvatten blir gällande.
Vattenanalyser genomförs 1 gång / år avseende mikrobiologisk och kemisk analys.
En utökad analys som innefattade även bekämpningsmedel genomfördes 2018 inför
beslut om att använda borran på 6:29 för dricksvatten till Ekobyn och var utan
anmärkningar.
Vattenverket finns i en avsedd lokal på 6:29. Borran som hämtar vattnet på 27 m
mynnar i lokalen. Vattnet pumpas till en rostfri cistern á 5000 l i samma lokal. På
vägen passerar vattnet 2 st. alternerande
avhärdningsfilter som bygger på jonbytes- tekniken. Innan distribution ifrån
cisternen till användarna finns möjlighet att låta dricksvattnet passera ett UV- filter
vid behov.
Dagvattenhantering

Samtliga fastigheter är från tomtgräns anslutna till gemensam dagvattenledning som
mynnar i en stenkista öster om avloppsinfiltrationen. Det finns diken norr om
lokalgatan som tar hand om dagvatten vid skyfall m.m.
El och energi

E.ON är nätägare. Inom området har E.ON markförlagd serviskabel, se bifogad
karta. Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan markarbeten påbörjas. För
elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare än 3 m från
markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller
marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.
Det finns inga kraftledningar i anslutning till planområdet.
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Risker och störningar
Farligt godsled

Väg 11 ligger ca 90 meter från planområdet.
Miljöfarliga verksamheter

Inom planområdet finns ingen miljöfarlig verksamhet.
Buller

Närmaste bebyggelse inom planområdet ligger 150 m ifrån väg 9. Enligt trafikverket
är trafikgenomsnittet (ÅDT) 4000- 8000 fordon. Avstånd ifrån närmaste bebyggelse
inom planområdet till väg 9 är 150 m vilket ger ett buller 50dbA. Då marken mellan
väg och mottagare är akustiskt mjuk (gräs, buskvegetation) sänker detta bullernivån
med 25 dbA på avståndet 150 m. Detta ger resultat ca. 50- 25= 25dbA.

Markföroreningar
En DDT-utredning har upprättats av Olida konsulter. DDT-utredningen visar på
förhöjda värden av DDT inom planområdet.
I dialog med Miljöförbundet har föreningen beslutat att gå vidare och analysera även
de djupare tagna proverna vid de provtagningar som vid de ytliga proven överstiger
0,1.
Utifrån vad de analyserna visar kommer Miljöförbundet att besluta om vilka
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åtgärder som behöver genomföras. En bestämmelse har därför lagts till på
plankartan om att startbesked inte får ges förrän markens lämplighet har säkerställts
genom att markföroreningar har avhjälpts.

Planförslag
Områdets övergripande gestaltning och disposition
Föreslagen markanvändning
Bebyggelse

För utökad bebyggelse (utnyttjandegrad) gäller samma utformningsregler som för
Ekobyn i stort.
Målsättningen är att sunda material används för att bygga hälsosamma hus.
Byggnaderna ska i bygg-, brukar- och rivningsskedena använda så lite energi och icke
förnybara råvaror samt åstadkomma så lite avfall som möjligt.
Byggnadsmaterial som används skall därför inte utgöra en knapp resurs, inte orsaka
miljöfarliga utsläpp och/ eller förbruka en knapp resurs då det tillverkas, inte ge
stora avfallsmängder och inte heller i sig vara miljöfarligt eller innehålla miljöfarliga
ämnen. Man bör välja få och förnybara byggnadsmaterial samt återvunnet material.
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Behovet av köpt energi ska minimeras genom bland annat god isolering och passiva
och aktiva solvärmesystem. En hög grad av självförsörjning eftersträvas.
Ekobyns arkitektur anpassas till det aktuella områdets förutsättningar och delvis till
skånsk byggnadstradition, men också verka för nyskapande. Byggnaderna utförs i
huvudsak i en/en och en halv våning, med inslag av byggnader i två hela våningar.
Likaså kan suterrängvåningar förekomma där det passar i landskapet. Taklutning
mellan 25- 50 grader. Långsträckta huskroppar, med en utvändig bredd av högst 8
meter, bör eftersträvas.
För kvartersmark (C) som ändrats ifrån samlingslokal till centrum gäller följande
planbestämmelser: högsta tillåtna byggnadshöjd 5,5 meter, taklutning 25- 50 grader,
största tillåtna byggnadsarea 400 kvm, 12 meter maximal husbredd.
Gator/trafik

Planförslaget innebär att anslutningen till Gladsaxvägen flyttas 55 m i nordöstlig
riktning längs Gladsaxvägen.
Parkering

Planförslaget innebär att den gemensamma parkering utökas ifrån 25 till 30
parkeringsplatser. Behovet enl. Simrishamns kommuns p- norm. 16 lgh. á 1,1 pplatser = 18 p- platser (p- platser för rörelsehindrade löses i anslutning till
flerbostadshusen). 7 st. enbostadshusen á 2 p- plaster varav 1- 2st. skapas inom
respektive fastighet. Detta ger ett gemensamt behov av ca. 20 st. p- plaster.
Grönstruktur

Planförslaget innebär att den gemensamma marken som till största delen idag består
av betesmark, vall (markerad som Natur i befintlig detaljplan) lämnas fortsatt fri ifrån
bebyggelse.
I planförslaget ändras beskrivningen av den gemensamma marken ifrån NATUR,
naturområde till ODLING. Detta för att möjliggöra en aktivare förvaltning av
marken såsom odling men även för att kunna öka naturvärdena genom skötsel och
plantering.
Teknisk försörjning
El och energi

Planförslaget innebär ingen förändring avseende el- och energianslutningar.
E.ON har koncession inom området.
Vatten- och avlopp

Planförslaget utgör ingen skillnad avseende befintligt vatten och avlopp.
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Dagvattenhantering

Ingen förändring föreslås ifrån befintlig dagvattenhantering där dagvattnet tas
omhand gemensamt. Vatten från planområdet bedöms ha god infiltration då det inte
finns några hårdgjorda ytor och låglänta områden där vatten samlas.
En bestämmelse har lagts till om att marklov krävs för markåtgärder som kan
försämra markens genomsläpplighet.
Inom Ekobyn finns inga hårdgjorda ytor. Inom området enligt topografisk karta vid
extrema skyfall rinna till lägsta punkt i norr (A) alternativt lägsta punkt i nordöst.
Lokalgatan har en dikesprofil längs sin norra sida för att ta hand om dagvattnet vid
extrema skyfall och leda vattnet till punkt A respektive B.

Bestämmelse har lagts till plankartan om att marklov krävs för markåtgärder som
kan försämra markens genomsläpplighet.
Avfallshantering

Varje hushåll handhar sitt eget avfall. Avfallet källsorteras och kompostering sker
lokalt av allt avfall som kan komposteras. Sophämtning sker i anslutning till
parkeringen som finns i anslutning till den gemensamma parkeringen vid
Gladsaxvägen. Vändplats för sopbil finns.
Störningar

Inga kända störningar.
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Sammanfattning av förslaget

Planförslaget innebär följande:
1. Utnyttjandegraden utökas för fastigheterna 87:28- 87:31
2. Allmän platsmark natur ändras till allmän platsmark odling
3. Prickmark gränsande till allmän platsmark ändras till korsmark
4. Ut- och infart till Gladsaxvägen flyttas i nordöstlig riktning
5. Reningsverk får byggas inom markerat område inom kvartersmark för odling
6. Möjlighet att carport för bil-pool, ladd- station på den gemensamma
parkeringsytan
7. Kvartersmark (C) ändras ifrån samlingslokal till centrum
Samt:
Bestämmelse har lagts till plankartan om att marklov krävs för markåtgärder som
kan försämra markens genomsläpplighet.
Bestämmelse om att startbesked inte får ges förrän markens lämplighet har
säkerställts genom att markföroreningar har avhjälpts.

Konsekvenser
Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen

Bestämmelserna i Plan– och bygglagen och Miljöbalken om miljöbedömning syftar
till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas.
En miljöundersökning ska enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap 6 § upprättas för att
undersöka om planen antas medföra betydande påverkan på miljön. Om
kommunen kommer fram till att planen inte kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning därmed inte ska göras, ska skälen
för den bedömningen redovisas i planbeskrivningen, enligt Plan- och bygglagen
(2010:900) 4 kap 33b §.
Om planen bedöms medföra betydande påverkan på miljön ska en strategisk
miljöbedömning upprättas enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap 3 §.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte kan antas medföra
sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap Miljöbalken och behov av att
upprätta en strategisk miljöbedömning innehållandes en
miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. Upprättad miljöundersökning finns som
bilaga till planbeskrivningen.
Miljökvalitetsnormer

Enligt 2 kap § 10 plan- och bygglagen ska gällande miljökvalitetsnormer i 5 kap
miljöbalken följas i planläggningen. Planförslaget bedöms inte innebära ändrade
förutsättningar i förhållande till dagsläget och nivåerna för befintlig bebyggelse
bedöms inte förändras.
Påverkan på luft

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Mätningar av
luftföroreningar görs av Skånes luftvårdsförbund och inga värden överskrids i
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Simrishamns kommun. Ökade trafikmängder bidrar i viss mån till ökade utsläpp av
luftföroreningar framförallt kolmonoxid, kväveoxider, kolväten, partiklar och ozon
som släpps ut från bilar. Ökningen bedöms dock bli så marginell att det inte innebär
något överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft.
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra
nivåerna gällande miljökvalitetsnormerna för luft i Simrishamns kommun.
Dricksvatten

Vattenverket som ligger ca 30 meter norr om planområdets östra spets producerar
ca 8 kubik/dygn och registrerades 2020-01-21. Vattenprover visar att vattnet är
tjänligt. Provtagningsprotokoll finns som bilaga till planbeskrivningen. Egenkontroll
av vattenverket görs kontinuerligt.
Närmaste vattenrecipient är V Hanöbuktens kustvatten ca 550 meter från
planområdets östra gräns.
Avståndet från planområdet sydost till skyddsområde för vattentäkt VT 13-23,
Gladsax hallar (på östsluttning) är över 300 meter från planområdesgränsen.
Avståndet tillsammans med höjdkurvorna inom planområdet visar att det finns låg
risk för negativ påverkan på vattentäkten, då avrinning bedöms ske enligt bilden
nedan.
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Lokalgatan har diken längs sin norra sida för att ta hand om dagvattnet vid extrema
skyfall och leda vattnet till punkt A respektive B.
Det finns inga miljöfarliga verksamheter inom planområdet som kan påverka
vattentäkten vid översvämning eller skyfall. Den markförorening som påvisats
(DDT-förekomst) bedöms inte påverka vattnet negativt då åtgärder kommer att
göras för att dessa markföroreningar ska avhjälpas (saneras). Efter dessa åtgärder
kommer DDT-förekomst ha avlägsnats/minskat och bedömningen är därför att risk
för negativ påverkan på grundvattenkvalitén på grund av DDT på så sätt minskar/blir
obefintlig, efter att de avhjälpande åtgärderna har genomförts, jämfört den befintliga
påverkan.
Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp
och har ett gemensamt enskilt system för vatten och spillvattenhantering. Dagvatten
hanteras även lokalt inom planområdet genom gemensam avledning till en stenkista.
Dagvatten inklusive skyfall ska hanteras inom planområdet och får inte ledas till eller
påverka omgivande fastigheter.
Spillvatten

Alla fastigheter inom planområdet är anslutna till ett gemensamt reningsverk.
Kontinuerliga prover tas på vattenkvalitén och vid avvikelse åtgärdas dessa.
Idag uppnår inte miljökvalitetsnormer för västra Hanöbuktens kustvatten god
ekologisk eller kemisk status men prognos till 2027 säger att möjlighet till god status
kan uppnås. I VISS-vattenkarta finns inte några enskilda avlopp i Baskemölla
utpekade för behov av åtgärder och bedöms därför inte påverka vattenstatusen i
Östersjön, som är recipient.

I Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun, bedöms grundvattnet inte
uppnå god kemisk status 2021. Den kvantitativa statusen bedöms dock som god
2021.
Geoteknik

Planförslaget innebär inga förändringar ur geotekniska aspekter.
Markradon

Baserat på genomförda radonmätningar klassificeras planområdet som
normalriskområde. (Lågriskmark 0-10 kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 och
högriskmark >50 kBq/m3.).
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Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade.
Markföroreningar

Den upprättade DDT-utredningen visar att det finns förhöjda värden av DDT i
marken. Bestämmelse har lagts till om att startbesked inte får ges förrän detta är
avhjälpt.
Hälsa och säkerhet
Vägtrafikbuller

För detaljplanearbeten som påbörjats efter 2 januari 2015 gäller SFS 2015:216
”Förordning om trafikbuller”. Den 1 juli 2017 trädde dessutom
förordningsändringar i kraft. Dessa ändringar ska appliceras på planärenden som
påbörjats från och med 2 januari 2015. Riktvärdena sammanfattas i punktform
nedan: Högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader.
- högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader då bostäder om
högst 35 m2
- om 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids vid någon fasad behövs
bullerskyddad sida med
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid
utanför minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet, maximal ljudnivå får
överskridas högst fem gånger per natt mellan kl. 22.00 och 06.00. Uteplats med
högst 70 dBA maximal ljudnivå och högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå, maximal
ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00
och 22.00.
Planförslaget innebär inga förändringar som kan komma att öka trafiken i området.
Väg 9 ligger ca. 70 meter ifrån planområdets östra spets. Närmaste
bostadsbebyggelse inom planområdet ligger ca. 250 meter ifrån väg 9. Ingen ny
bostadsbebyggelse tillkommer i planförslaget.
Elektromagnetiska fält

Det finns inga källor till elektromagnetiska fält inom eller i nära anslutning till
planområdet.
Natur- och kulturmiljö
Naturmiljö och biologisk mångfald

Marken som ändras ifrån allmän platsmark natur till allmän platsmark odling har
idag karaktären av betesmark. Förändringen görs för att det skall vara möjligt att mer
aktivt förvalta marken och öka den biologiska mångfalden.
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Hushållning med naturresurser

Ingen påverkan på jordbruksmarken.
Kulturmiljö

Ingen ny bebyggelse föreslås i aktuellt planförslag. Markingrepp i form av flyttning av
anslutning till Gladsaxvägen. Kulturmiljön bedöms inte påverkas negativt av
planförslaget.
Sociala konsekvenser
Befolkning och service

Planförslaget är framarbetat efter gällande förhållande. Planförslaget bedöms inte ha
någon negativ påverkan för befolkningen eller servicen inom området.
Barnperspektivet

Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation
i enlighet med barnkonventionen tagits.

X

De ändringar som föreslås påverkar inte barns
intressen på väsentligt sätt.
De ändringar som föreslås påverkar inte barns
intressen på väsentligt sätt.

X

Tillgänglighet

Vid utarbetandet av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet
för funktionshindrade beaktats enligt tomtkraven för tillgänglighet 8 kap. 9 § PBL
samt har utformningskrav för tillgänglighet beaktas enligt 8 kap. 1 § PBL och 3 kap.
4 § PBF. Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.
Säkerhet och trygghet

Planförslaget innebär att den föreslagna anslutningen till Gladsaxvägen är bättre ur
trafiksäkerhetssynpunkt än den befintlig placeringen enligt Trafikverket.
Genomförandefrågor
Organisatoriska frågor

Tidplan
Bedömningen är att ett antagandebeslut kan komma att fattas under slutet av 2020.
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Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.

Markägarförhållande
Markägare är Baskemölla Etapp 4 ekonomisk förening.

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark.
Fastighetsrättsliga frågor

Ny fastighetsbildning sker vid en förrättning hos Lantmäteriet där
fastighetsägare står för initiering av och kostnad för fastighetsbildning.

Gemensamhetsanläggningar
För att bilda gemensamhetsanläggning behövs en antagen detaljplan.
Lantmäteriet har påbörjat processen med bildande av gemensamhetsanläggning men
pausat i väntan på antagande av detaljplanen.
För fastigheterna 87:22- 31 kommer följande gemensamhetsanläggningar sökas:
• avloppsanläggning med tillhörande ledningssystem till respektive fastighetsgräns
• dagvattenledningar ifrån respektive fastighetsgräns till stenkista
• vattenledningar för dricks- och råvatten från vattenverket till respektive
fastighetsgräns
• vattenverket beläget på 6:29
• hela fastigheten 87:22 i form av en markanläggning
• parkeringsplatsen och lokalgatorna med tillhörande el- ledningar för vägbelysning
Ekonomiska frågor

Plankostnadsavtal
Ett plankostnadsavtal finns upprättat den 2019-05-03. Planhandlingar tas fram av
konsult.
Tekniska frågor

Elledningar
Befintliga ledningar är kvar i oförändrat läge och utförande. Om det skulle bli
aktuellt med flytt av befintliga anläggningar ska exploatören/byggherren stå för de
kostnader som uppstår. Det gäller även eventuell skada som uppstår i samband med
exploatering/flytt av ledningar.
Va-ledningar
Kommunen varken anlägger eller bekostar va-ledningar eftersom planområdet ligger
utanför verksamhetsområde och har enskilt system för vatten, spillvatten och
dagvatten.
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Radon
Baserat på genomförda radonmätningar klassificeras planområdet som
normalriskområde. Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade.
Arkeologi
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska arbetet omedelbart
avbrytas och länsstyrelsen underrättas enligt 2 kap 10 § 2st KML.

Tillgänglighet
I samband med bygglovsprövning ska krav på tillgänglighet och användbarhet
uppfyllas enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 1,4,7,9 § och i Plan- och
byggförordningen (2011:338) 3 kap 4,18 och 23 §.
Medverkande

Planhandlingarna har tagits fram av Håkan Harrysson, Ekoby ekonomiska förening.
Plan- och exploateringsenheten

Katarina Wahlman Stridsman
Planarkitekt
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