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INLEDNING
Bakgrund - planmedgivande
Begäran om planmedgivande för planläggning av bostadsbebyggelse inom fastigheten
Hoby 1:16 har behandlats av Samhällsbyggnadsnämnden som beslutat att förslaget ska
prövas i detaljplan med utökat förfarande (2017-12-07 §215).
Marken är i översiktsplanen redovisad som utbyggnadsområde för bostadsändamål.
I planprogrammet redovisas föreslagen utbyggnad, kända förutsättningar och behov av
vidare utredningar. Programmet anger mål och utgångspunkter för det kommande
planarbetet och bereder möjlighet att inhämta berördas synpunkter.
Detaljplanen avses omfatta samma område som planprogrammet.

Ovan:
Planområdet är ungefärligt markerat med gult streckad linje.

Syfte
Syftet med planarbetet är att pröva lämpligheten av att bebygga fastigheten Hoby 1:16 enligt
översiktsplanen och redovisat utbyggnadsförslag. Området ligger i anslutning till
detaljplanelagd mark som delvis är bebyggd med villor.
Avsikten är att bebygga fastigheten med bostäder för generationsboende (ca. hälften bostäder
för äldre + hälften villabebyggelse) i form av parhus samt friliggande villor.
Utökningen av bostäder stärker kustorten Skillinge och ökar underlaget för service och
kollektivtrafik.
Gestaltningsidén tar fasta på gamla Skillinges byggnadsstruktur med byggnader orienterade
längs smala, intima, snirklande gaturum. På tomterna får såväl huvudbyggnad som
3

komplementbyggnader byggas invid tomtgräns utan krav på avstånd från granntomt, vilket
annars är brukligt i nya villaområden. Bebyggelsen utgörs av byggnader i en till två våningar.
Envåningsbyggnaderna ges möjlighet till varierande takutformningar med upp till 45 graders
taklutning, medan 2-våningsbyggnaderna högst får ha 30 graders taklutning och utan
möjlighet att inreda vind för bostadsändamål.
För att anpassa byggnader till skalan i gamla Skillinge anges en maximal bredd på gavlar till 7
m, men burspråk, verandor eller liknande får förekomma utöver det. För de lägre husen ges
möjlighet att inreda vindar, bygga takterrasser, kupor och mindre påbyggnader utöver angivet
våningsantal.
I områdets mitt med bostäderna för äldre ska det finnas möjlighet att bygga 2 hela våningar
med separata lägenheter på markplan och en våning upp. Dessa byggnader får högst innehålla
2 lägenheter i bredd. Lägenheterna på det övre planet nås via utvändig trappa och hiss.
Bostäderna för äldre planeras med hög nivå på tillgänglighet med väl tilltagna invändiga mått
i lägenheterna och en tillgänglighetsanpassad utemiljö.
Cirka hälften av byggnaderna för äldre planeras byggas som 2-våningshus.

PLANPROCESS
Planprogrammet är första steget i ett detaljplanearbete med utökat förfarande.
Tidplan
Planprogrammet skickas ut på samråd under första kvartalet 2019
Detaljplan till samråd under andra kvartalet 2019.
Granskning fjärde kvartalet 2019.
Antagande första kvartalet 2020.
Planområde
Planområdet utgörs av fastigheten Hoby 1:16. Planområdet är beläget i utkanten av
Skillinge. I nordväst gränsar området mot väg 1512, Övre kustvägen, i nordöst mot
bostadstomt samt äng med fornlämningar. I sydost möter fastigheten villabebyggelse
och åt sydväst ligger jordbruksmark och bostadsbebyggelse.
Planområdet är ca 24 500 m2.
Markägarförhållanden
Fastigheten Hoby 1:16 är privatägd.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresse för kustzon och för turism och rörligt friluftsliv.
Landskapsbildskydd och strandskydd
Området omfattas varken av landskapsbildskydd eller strandskydd.
Översiktsplan
I kommunens gällande översiktsplan (ÖP), som vann laga kraft våren 2017, beskrivs en
bebyggelsestrategi som avser att stärka servicenivån i kommunens så kallade basorter.
Planområdet är en del av ett större område som är angivet som utbyggnadsområde för
bostadsändamål.
Ny bebyggelse på jordbruksmark anses i översiktsplanen viktig om den främjar
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flyttkedjan, vilket planförslagets lägenheter för äldre gör. Andelen äldre i kommunen ökar
markant och många av dessa vill flytta från sina stora villor och efterfrågar istället mindre
och samtidigt mer tillgängliga boenden. Villorna blir då möjliga för yngre generationer
att flytta in i.
Skillinge utgör enligt bebyggelsestrategin en B-basort med god
kollektivtrafikförsörjning, vilket innebär att förutsättningarna för förtätning i området är
goda.
Föreslaget utbyggnadsområde gynnar möjligheten att kunna bibehålla servicenivån i
Skillinge, som ligger på cykelavstånd, vilket anses vara av väsentligt intresse.
Översiktsplanen anger att ny bebyggelse ska anpassas efter ortens bebyggelsestruktur,
täthet, befintliga gränser och rumsligheter både i landskapet och i den byggda miljön.
Den nya bebyggelsen ska förhålla sig till ortens särart och befintliga skala så att risk for
storskalighet och likformighet undviks, och så att kulturmiljövärdena beaktas.
Allmän platsmark anvisas vid exploatering för att åstadkomma en allmänt tillgänglig
struktur med passager, till kusten och det omgivande landskapet. På detta sätt förbättras
rörligheten i området i enlighet med riksintressena för turism och rörligt friluftsliv, samt
för kustzon i jämförelse med dagens jordbruksmark.
Detaljplaner
Omkringliggande detaljplaner:
-Detaljplan för Hoby 1:16 m.fl. (laga kraft 2006-12-07) sydost om området som anger
bostadsbebyggelse och ej störande hantverk i två våningar.
-Detaljplan för Hoby 15:17 och 15:19 (laga kraft 2003-04-03) i norr som medger
bostadsbebyggelse i max två våningar.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Landskap och bebyggelsestruktur
Planområdet ligger sydost om väg 1512/Övre kustvägen. På motstående sida Övre kustvägen
och på Övre kustvägens södra sida in mot Skillinge ligger nyare bostadshus och äldre
avstyckade gårdar. Längs fastighetens sydöstra sida finns villabebyggelse byggd efter en
detaljplan från 2003. På sydvästra sidan finns en avstyckad gård. En poppelrad ger området
en tydlig avgränsning mot sydväst.
Marknivåerna faller mot havet i sydost från +15 m ö h vid Övre kustvägen till +12 m ö h vid
villabebyggelsen.
I övrigt är området öppet mot ängen med fornlämningar åt nordost, medan den sydvästra
sidan avgränsas av en rad med popplar.
Mark och vegetation
Planområdet utgörs av ett rektangulärt markområde som idag är åkermark (klass 4 och 5).
Liksom längs med den sydvästra sidan finns mitt i områdets sydvästra del en poppelrad.
Områdets östra del tangerar en fornlämning typ boplats från stenåldern.
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Ovan:
Från planområdets västra hörn. Vy längs Övre kustvägen mot nordost och Skillinge.

Ovan:
Från planområdets västra hörn. Vy längs servitutsväg och poppelrad mot sydost.

Ovan:
Från Planområdets södra hörn. Vy mot norr.
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Ovan:
Från planområdets östra hörn. Vy mot nordväst. Till höger område med fornlämningar.

Ovan:
Från planområdets norra hörn. Vy mot sydost och villabebyggelsen.

Verksamheter och service
Marken inom planområdet är idag obebyggd. I Skillinge ligger ett flertal verksamheter
såsom snickeri- och varvsindustri, småbåtshamnen, Skillinge Matbutik, Skillinge
Diversehandel, Skillinge Rökeri m fl. Sjöfararens Café, Verandans Brasseri och Bistro
är caféer och restauranger som är säsongsöppna. Skillinge Teater är sedan mitten av
1990-talet ett privatdrivet kulturcenter på Österlen, som sommartid och även vid andra
tillfällen under året får Skillinge och bygden att leva upp. Från områdets anslutning till
Övre kustvägen och in till centrala Skillinge är det 1 km.
Förskola finns i Skillinge, medan grundskolan lades ner för några år sedan. Närmaste
grundskola ligger numera i Borrby. Diskussioner förs om nyetablering av ytterligare
förskola i Skillinge.
Närheten till Skillinge innebär att boende i planområdet kommer att ge ytterligare
underlag och en positiv inverkan på verksamheterna och servicen där.
Arkeologi
Fornlämningen som tangerar tomten kan eventuellt sträcka sig längre åt söder och öster än
det som finns registrerat hos Riksantikvarieämbetet. Kontakt har etablerats med länsstyrelsen
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och man kommer att kräva en arkeologisk utredning av fastigheten, där fornminnets
omfattning och utbredning klarläggs.
Vägar och trafik
Trafikverket är väghållare för Övre kustvägen, väg 1512. Vägen leder in i centrala
Skillinge i nordost och på andra hållet är närmaste tätort Borrby. Hastigheten på väg
1512 utanför planområdet är 70 km/h.
Idag finns i planområdet en tillfart via en servitutsväg längs poppelraden i sydväst.
På planområdets sydvästra sida finns en väg till intilliggande avstyckad gård och som
ansluter mot Nils Blanks väg.
Kollektivtrafik
Skånetrafiken har 3 busslinjer till Skillinge. Linje 577 som går mellan Simrishamn och
Borrby har på vardagar 6 turer i vardera riktningen och 3 turer på lördagar, linje 578 har
ytterligare 2 turer mellan samma orter, men går inte under sommartid (17/6 – 18/8).
Sommartid går däremot linje 322 mellan Ystad och Skillinge med 4 turer dagligen.
Närmaste hållplats för Linje 577 och 578 är Skillinge Busstation som ligger ca 800
meter (3 minuter med cykel) från programområdets anslutning till Övre kustvägen.
Linje 322 har förutom vid busstationen även en hållplats på Strandgatan vid Skillinge
Idrottsplats, ca. 850 m (3 minuter med cykel) från planområdets sydöstra sida.
Gång- och cykeltrafik
Från planområdet, via Övre kustvägen, når man med cykel på en minut tätorten
Skillinge och till fots tar det 5 minuter. Fortsätter man vidare på Övre kustvägen ner till
hamnen tar det ca 5 minuter med cykel respektive 15 minuter till fots.
I direkt anslutning till planområdets sydöstra sida finns en gång- och cykelväg som leder
ner mot havet. Havet ligger på 8-minuters promenadavstånd genom skogen och med
cykel tar det 3 minuter (700 m). För att komma till badbryggan nedanför Skillinges
Idrottsplats får man vandra ytterligare någon minut.

Ovan:
Karta över bil-, buss och gc-trafik. Busslinjer enligt Simrishamn Kommunkarta. Cykelstråk enligt Simrishamns
kommuns Cykelplan som är ute på remiss.
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Geoteknik och mark
Geoteknisk undersökning och markundersökning genomförs i planprocessen. Marken
används idag till växtodling, bland annat grönsaker och sparris.
Geoteknisk undersökning av markens grundförhållande utfördes i detaljplaneskedet för
intilliggande område Skillinge 39 (Södra delen av Hoby 1:16).
I den framgick det att berggrundens övre del utgörs av silurisk lerskiffer medan marken
inom området i huvudsak består av sand och flygsand som täcker ett lager av grövre
grus och morän.
Marken bedömdes utgöra god byggnadsgrund både ur bärighets- och
stabilitetssynpunkt.
Vetskapen om hur förekomsten av markradon kan variera kraftigt inom små ytor
påkallar att marken skall kontrolleras med avseende på förekomsten av radon före det
att arealen tas i anspråk för bostadsbebyggelse.
En mer klargörande grundundersökning utförs i samband med planerad bebyggelses
projektering för bygglov.
Markföroreningar
Området har varit präglat av småjordbruk. Markföroreningar från bekämpningsmedel
kan förekomma och ska i så fall åtgärdas.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Området ligger utanför, men gränsar till verksamhetsområde för VA.
Vattentillgången i kommunen är begränsad och sommarbelastningen är hög. Geologin i
kommunen medger inte stora grundvattenuttag. Vatten kommer från Lunnamöllan och
Hamnabro.
Spillvattenledning löper längs områdets nordöstra sida. Vattenledning finns i
villaområdet i sydost.
El
El finns längs Övre kustvägen. Bredband är framdraget angränsande villabebyggelse i sydost.
Dagvatten
Dagvattenledning finns i villaområdet i sydost.
Eftersom marken består av sandjord finns idag ingen vattenavledning via dike eller dylikt
inom området.

PLANFÖRSLAG
Gestaltningsidé
Inom området planeras för generationsboende med mindre bostäder för äldre, vilket möjliggör
för generationsväxling när de större husen kan övertas av den yngre generationen med behov
av större boende när de bildar familj.
Gestaltningsidé för området är att det ska ha mer släktskap med gamla Skillinge än vanlig
villabebyggelse.
Byggnader placeras längs med gata med en förgårdsmark på ett par meter för att på denna dels
kunna tillgänglighetsanpassa och ta upp eventuella nivåskillnader mellan gata och bostad. På
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förgårdsmarken kan man också ha plats för ett litet bord, ett par stolar och lite växtlighet utmed
husen. Placeringen av byggnaderna nära gatorna koncentrerar den privata trädgården till baksidan.

Ovan:
Sektioner genom gata.

Bebyggelsestrukturen ger oregelbundna tomter och ett vindlande gaturum. Man ska alltid ha
hus och växtlighet i fonden, alternativt en utblick över gröningen mot ängen med fornminnen
när man rör sig längs gatorna.

Ovan:
Skiss gatubild.

Tanken är att gatorna ska kännas mer rumsliga, ge en intim känsla och samtidigt är fördelen
med de trängre gaturummen att det automatiskt sänker hastigheten på såväl bil- som
cykeltrafik. Inom området gäller att fordon ska framföras i samma hastighet som gående, det
vill säga vi har ett gångfartsområde.
Gatorna är tänkta som att de är en del av det gemensamma uterummet för de boende och där
ska man kunna känna sig trygg och säker. De är en vistelseyta, mötesplats och där ska man
våga låta barnen leka.
10

Gröningen är en mötesplats även den och den väver samman bostadsområdet med ängen med
fornminnet i norr och öppnar upp området mot omgivningen.
Det ska vara möjligt att röra sig genom området med cykel eller gång på områdets alla sidor.
Tomterna är mindre än i tidigare detaljplanelagda områden i närområdet, vilket ger möjlighet
för fler att bosätta sig här och därmed utnyttjas marken mer effektivt.
Bebyggelse med mindre tomter vänder sig också till en målgrupp som uppskattar möjligheten
till en egen täppa, men som inte vill att trädgården ska ta hela fritiden i anspråk för att sköta
den. Trädgårdarna avgränsas av låga häckar.
Parkeringar anordnas företrädesvis på den egna tomten för enfamiljshusen och på mindre
gemensamma parkeringar för par- och radhusen.

Ovan: Planskiss.

Bebyggelse
Bebyggelsen planeras främst för åretruntboende.
Bebyggelsen anpassas efter ortens bebyggelsestruktur, täthet, befintliga gränser och
rumsligheter i landskapet och den byggda miljön. Den anpassas också efter ortens särart och
skala så att storskalighet och likformighet undviks. I områdets mittdel byggs husen i 2
våningar, medan övrig bebyggelse utgörs av 1 ½-planshus med möjlighet utöver detta att
bygga frontespiser eller mindre påbyggnader och kupor.
Byggnader ges traditionella proportioner, men tanken är att det är byggnader som
vidareutvecklar byggnadstypen som är traditionell för bygden hellre än som bara efterliknar
svunna tiders byggnader. Takutformning kan variera.
Husen anpassas till nivåerna så att de smälter in på ett naturligt sätt i landskapet. Utblickarna
över omgivningarna tillvaratas.
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Ovan: Fågelperspektiv från norr

Landskap och vegetation
Planområdet ligger i ett svagt sluttande landskap med åkermark och ängar och med åtskiljande
skyddsplanteringar.
Landskapet medför inga problem ur tillgänglighetsaspekt. Föreslagen bebyggelse, dess
utformning och placering har skett med beaktande av dessa förutsättningar.
Poppelraderna mitt i planområdets sydöstra del och längs planområdets sydvästra sida ersätts
med ädelträ från trakten.
Vatten
Delavrinningsområdet rinner från Simrishamn mot Sandhammaren och mynnar i havet.
Ortens vattendrag har ännu inte miljöklassats av vattenmyndigheten.
Grundvattenförekomst finns inte i ortens omedelbara närhet.
Det finns inga avlopp i området som inte är godkända.
Vägar och trafik
Servitutsväg längs poppelraden i väster föreslås tas bort eftersom den inte längre
behövs. Andra gator, som löser servitutsvägens uppgift, har tillkommit. Istället föreslås
en ny infart från väg 1512, Övre kustvägen, mitt på planområdet i ett läge där sikten är
god.
Kontakt har tagits med Trafikverket och anslutningstillstånd till väg 1512 har sökts.
Trafikverket lämnar emellertid inget tillstånd och gör ingen bedömning innan
detaljplaneskedet.
Vägarna inom planområdet föreslås bli cirka 5 m breda. Lokalgatorna är tänkta som
gångfartsområde – här rör man sig på de gåendes villkor och gatorna ska vara användbara
även för annat än bara att köra bilar på. Här ska man kunna gå, och barn ska kunna leka mm.
På planområdets sydvästra sida ansluter gång-och cykelstråk mot Nils Blanks väg och i
sydöstra hörnet planeras en anslutning för gång- och cykeltrafik och eventuellt även för
biltrafik mot Propellergatan.
Genomfartstrafik ska däremot inte vara tillåten.
Avfallshantering
Gemensam källsortering av avfall föreslås som gemensamhetsanläggning för rad- och
parhusen, medan enfamiljshusen har sophantering på egen tomt.
Sortering av avfall till olika fraktioner kommer att ske och följa kommunens föreskrifter.
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Anpassning till översiktsplan
I kommunens översiktsplan, antagen november 2015 och lagakraftvunnen våren 2017
markeras planområdet som utbyggnadsområde för bostäder. Fastigheten Hoby 1:16 utgör en
stor del av det föreslagna utbyggnadsområdet i Skillinge.
I samma översiktsplan är halva planområdet också markerat som del av Pausområde 1B
Norrekås Örnahusen.
För att projektet ska vara ekonomiskt möjligt att genomföra krävs att hela fastigheten kan
planläggas för bostadsbebyggelse i omfattning motsvarande planskiss.
I översiktsplanen slås fast att komplettering av bebyggelse prioriteras framför jordbruksmark i
Skillinge.

KONSEKVENSER
Miljöbedömning
Förslaget antas inte innebära betydande miljöpåverkan. Konsekvenser på landskapsbild och
kulturmiljövärden beskrivs nedan.
Övergripande konsekvensbeskrivning
Under följande rubriker görs en sammanfattning på förslagets konsekvenser på miljön sett ur
olika synvinklar. Påverkan jämförs i förhållande med ett nollalternativ där området lämnas
oförändrat.
Riksintressen
Kustzon - i kustzonen ska natur och kulturvärden skyddas, men riksintresset hindrar dock inte
tätortsutveckling.
I översiktsplanen har planområdet bedömts som möjlig att bebygga och ingår i ett
sammanhållet utbyggnadsområde.
Turism och rörligt friluftsliv - förslaget innebär ingen negativ påverkan på riksintresset.
Tillgänglighetskravet tillgodoses och förbättras vid en exploatering. Genom anläggandet av
nya gator och gång- och cykelvägar inom planområdet möjliggörs en koppling mellan Övre
kustvägen och cykelstråket Sydkustleden längs med havet. Genom villaområdet sydost om
planområdet finns redan befintliga gång- och cykelvägar att ansluta till.
Landskapsbild
Utbyggnadsområdet omfattas av nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.
Genom utbyggnaden förändras landskapsbilden och extra hänsyn till mötet med
jordbruksland-skapet ska tas. Den nya bebyggelsen utförs som samlad bebyggelse vilket
syftar till att förtäta basorten Skillinge istället för att sprida bebyggelsen på landsbygden.
Landskapet vävs in i planområdet genom att ängen vid fornminnet får fortsätta in på
gröningen och längs Övre kustvägen är bebyggelsen indragen med en zon trädplanterad äng
mellan ny bebyggelse och väg.
I en avvägning mellan fortsatt användning av brukningsbar jordbruksmark, alternativt
komplettering av bebyggelse, ska enligt översiktsplanen komplettering av bebyggelse
prioriteras då man för Skillinge, som en av tre B-basorter i kommunen, bör säkerställa
underlaget för ortens framtida service och samhällsfunktion.
Idag finns ingen siktlinje mellan odlingslandskapet och havet som påverkas negativt. Mellan
området och havet ligger skog.
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Kulturmiljöstråk
Utmed Övre kustvägen löper kulturmiljöstråket Skånelinjen och hela orten Skillinge omfattas
av en bedömning enligt det regionala kulturmiljöprogrammet som ”särskilt värdefull
kulturmiljö”, men utbyggnadsförslaget bedöms inte påverka dessa värden negativt.
Biologisk mångfald, djurliv, växtliv
Utbyggnadsområdet bedöms inte påverka den biologiska mångfalden negativt eftersom
utbyggnaden tar åkermark i anspråk.
För trädrader inom området gäller ett generellt skydd av biotop. Biotopskyddet för dessa
trädrader måste upphävas. Popplar i rad längs sydvästra sidan ersätts istället med olika sorters
ädellövträd vanligt förekommande i närområdet, medan befintliga popplar i trädraden som
delar området på mitten ersätts med ädellövträd inom områdets gröning. Motsvarande
biotoper anläggs inom planområdet och ett sextiotal nya lövträd planteras.
Hushållning
Utbyggnadsområdet består av åkermark klassad som 4 och 5 på en skala upp till 10.
Marken bedöms vara lämplig för förtätning av samhället eftersom området gränsar till
befintlig bebyggelse och marken har utpekats som utbyggnadsområde i Simrishamns
kommuns översiktsplan.
Vatten- och avloppsnätet är utbyggt fram till utbyggnadsområdet, vilket möjliggör en hållbar
utveckling av orten. Den nya bebyggelsen bedöms inte förhindra möjligheterna till ett
rationellt jordbruk.

Ovan:
Fornlämningar i området markerade som grå yta.
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Fornlämningar
Inom planområdet och främst i marken intill finns registrerade fornlämningar. Dessa
innehåller lämningar från boplats från stenåldern.
Kontakt med länsstyrelsen är tagen och det kommer att krävas en arkeologisk utredning av
fastigheten. En utredning syftar enbart till att konstatera och avgränsa fornlämningen och
inget undersöks.
Om däremot mark med fornlämningar ska exploateras krävs ytterligare åtgärder, men avsikten
är att inte exploatera mark med konstaterade fornlämningar utan lämna dessa orörda.
Mark och luft
En nybyggnation på åkermark medför naturligtvis en förändring av förhållandena, men även
åkerbruk har negativa konsekvenser.
Schaktning av mark och påfyllning av massor sker med varsamhet. Inom området finns inga
geologiska formationer med höga naturvärden eller naturresurser som påverkas.
Luftkvaliteten påverkas försumbart med det något ökade trafikflödet.
Riskbedömning på vattenkvalitet
Vattnet i havet utanför Skillinge löper risk att inte uppnå god ekologisk och kemisk status till
2021. Föreslagen bebyggelseutveckling bedöms inte påverka Östersjöns vattenkvalitet för
ytvatten, grundvatten och kustvatten förutsatt att angivna hänsynsregler för VA följs.
Dagvatten
Dagvattenutredning för området ska genomföras.
Dagvatten avses omhändertas inom planområdet, som till stor del kommer att bestå av gröna
genomsläppliga ytor. Vid utbyggnad ska dagvatten i första hand fördröjas inom den egna
fastigheten och därefter inom området i övrigt.
Rödlistade arter
Enligt länsstyrelsen finns inga rödlistade arter registrerade inom planområdet, men lökgroda
har rapporterats spela vid damm på grannfastighet strax sydväst om området, men på grund av
åkerbruket är det mindre sannolikt att den förekommer inom planområdet.
Friluftsliv och rekreation
Området utgörs idag av åkermark. I samband med planförslaget möjliggörs ytor för allmän
gröning för gemensamma aktiviteter. Planförslaget medför positiva konsekvenser för
friluftslivet eftersom tillgängligheten förbättras vid en exploatering i jämförelse med dagens
åkermark. De nya gator och gång- och cykelvägar genom området möjliggör en koppling
mellan Övre kustvägen och cykelstråket Sydkustleden längs med havet.
Trafik
Med föreslagna nybyggnader förstärks underlaget för befintlig busstrafik.
Föreslagen bebyggelse innebär i trafiksammanhanget enbart en mindre ökning av biltrafiken.
Vattentäkt
Det finns inget vattenskyddsområde inom planområdet.
Barnkonsekvenser
Planen tar fasta på barnkonventionens principer om
- Barns rätt till en stimulerande, trygg och säker uppväxtmiljö
- Barnets bästa i främsta rummet
- Alla barns rätt till liv och utveckling.
- Alla barn har samma rättigheter och samma värde
- Alla barns rätt till lek och rekreation
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Genom den planerade bostadsbebyggelsen ges möjlighet till en säker trafikmiljö och
möjlighet till utevistelse i bostadens närhet. Där kan både barn och ungdomar utöva
fritidsaktiviteter i en trygg och stimulerande miljö.
Sociala konsekvenser
I Skillinge med omnejd bor många äldre i stora hus med stora tomter och trädgårdar. Inom
området planeras nya mindre bostäder för äldre, som möjliggör ett bekvämt och mindre
krävande boende och med möjlighet till möten.
Tillgänglighet
Tillgänglighetskraven kan tillgodoses inom planområdet och i byggnaderna.

GENOMFÖRANDE
Detaljplanen bedöms kunna antas av kommunfullmäktige första kvartalet 2020.
Gemensamhetsanläggning med förvaltning av samfällighetsförening ska bildas för intern gata,
sophus och gröning. Den nya infarten ska ingå i gemensamhetsanläggningen.
Avstyckning av fastigheter inom planområdet ska genomföras.
För genomförande av detaljplan upprättas exploateringsavtal mellan kommun och exploatör.

Medverkande
Planprogrammet är upprättat av arkitekt SAR/MSA Magnus Sjögren, Horisont Arkitekter AB
på uppdrag av projektägare Beat Senn.
Arbetet har utförts i samråd med planarkitekt Maria Ibohm, Simrishamns kommun.
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