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Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-01 att en ny detaljplan
ska tas fram över Kiviks hamn. Syftet med planen är att reglera
befintlig markanvändning så att den stämmer med den aktivitet som
idag råder i hamnen.
Följande planprogram inleder planarbetet med en övergripande
lämplig huvudstruktur.
Strukturen tar sin utgång från Översiktsplanens mål om visionen för
kommunen:
1. Småskalighet och kontraster med växtkraft i fokus

möjlighet att bredda kommunens beslutsunderlag med hjälp av
berördas erfarenheter och synpunkter kring områdets förutsättningar,
behov och potentiella möjligheter.
Inkomna synpunkter sammanställs därefter i en samrådsredogörelse
och planprogrammet revideras vid behov utifrån allmänna och
enskilda intressen. Innan planarbetet kan fortsätta ska planprogrammet
och samrådsredogörelsen godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Planprogrammet är vägledande för det fortsatt planarbete..
Följande möjliga utvecklingsförslag kommer att läggas fram i detta
planprogram för att skapa ett sammanhängande hamnområde.

2. Utveckla kommunens unika värden med varsam hand
3. Delaktighet och kreativitet
Utgångspunkten för området är att förbättra tillgängligheten och skapa
en sammanhängande struktur. Områdets blandade karaktär med
strand, hamn, handel, grönområden, camping och idrott ska tas tillvara
på. Planprogrammet föreslår att oanvända ytor ska utvecklas för att
skapa en större attraktionskraft. Programområdet ska vara attraktivt
under alla fyra årstider.
Planprogrammets syfte är att användas som samrådshandling för att
visa på den övergripande strukturen och informera om planarbetet.
Planprogrammet berör lämpligheten i att planlägga befintlig
markanvändning samt om möjligt föreslå ny markanvändning med
hänsyn till områdets betydande kultur- och rekreationsvärden. Detta
sker med öppet möte, utställning och brevutskick. På så vis finns det

- Gångstråk genom hela hamnområdet
1. Handel/torg/Mötesplats
2. Park/Mötesplatser
3. Brygga/soldäck
4. Grönstråk vid kiosk
5. Möjligt kallbadhus
6. Verksamhet/båttuppställning
7. Sanitetsanläggning/toalett
8. Grillplats
9. Utbyggnad av reningsverk
10. Parkeringsyta
11. Siktlinjer att bevara eller utveckla
12. Utökat anspråk för idrottsändamål
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Planavgränsning
Planområdet ligger i nordöstra delen av Kivik och omfattar
hamnområdet med en yta på ca 24 ha. Planområdet avgränsas i
nordväst i linje med Morisbaken och följer Tittutvägen i sydöstlig
riktning och vidare längs Hommebodvägen. Planområdet svänger mot
nordost i linje med Rusthållsvägen, via solevistigen ner västerut längs
Hölvägen och vidare sydöst ut längs den nordöstra fastighetsgränsen
för Mellby 84:3 till Mellby 84:9. Planområdet följer därefter

Det här vill vi:
- Utveckla programområdet med en helhetssyn.
- Tillgängliggöra området för gående och fordon.
”Naturligt flöde” av människor eftersträvas.
- Utveckla säsongsanpassning för de verksamheter
som äger rum under året.
- Möjliggöra för en attraktiv miljö året runt.
- Bibehålla den traditionella småskaligheten men
erbjuda ytterligare service.

skogsområdet ner till Bredarörsvägen och fortsätter öster ut för att
svänga upp nordväst i höjd med idrottsplatsen och följer kustlinjen
mot hamnpiren.
Programområdet är Mellby 3:121 och marken ägs av kommunen.
Privatägda fastigheter med mark inom programområdet är: Kiviks
Hamnfastigheter AB Mellby 80:1, bostad: Mellby 3:67 och Kiviks
allmänna idrottsförening Mellby 3:117.

Det här är problemen:
- Struktur saknas för att tillgängliggöra hela området.
- Tillgängligheten bedöms som begränsad för gående
och fordon.
- Varierande demografi under året.
- VA-kapacitet är otillräcklig och kommer så vara de
närmsta 2-3 åren.
- Fisket som en gång skapade ett levande hamnområde
är på kraftig nergång eller är försvunnet.
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Badplats

Buhres Fisk AB

Illustration Programområde

Småbåtsham

Bodar
Pir

Grönyta
med
lekplats

Reningsverk

Programområdet markerat
med rött streck på flygfoto
från 2014 och omfattar från
nordväst till sydöst: strand
med grönområde, pir och
hamnfaciliteter, parkering,
campingyta,
reningsverksanläggning
samt grönområde och
idrottsplats.

Kiosk

Parke

Infart

Båtuppställning

Parkering
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Miljöpåverkan
Miljöpåverkan utredningar av buller och utsläpp genomförd, inväntar
information från hamnchefen.

Det finns förutsättningar för att bedriva försäljning av närproducerade
livsmedel i hamnområdet.

I samband med att en utredning pågår för reningsverkets uppgradering
(i skrivandets stund) genomförs en utredning av länsstyrelsen om
miljöpåverkan i området.
Vattenkvaliten i Kiviks hamn har klassats som ”dålig ekologisk
status” enligt statusklassningen 2013 för kust och övergångsvatten
(källa VISS, sammanställt av HaV, Havsplanering – Nuläge 2014).
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer, i detta skede, med
vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att ett
genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 11 – 18 §§ miljöbalken
och i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900). Behovet av
miljöhänsyn vid genomförande av detaljplanen belyses därför inte i
miljöbedömningen enligt 6 kap. miljöbalken, utan i detta
planprogram.

Visionen för hamnområdet är att i högre grad länkas samman med
Kiviks centrum med grönstruktur och mötesplatser i det offentliga
rummet.

Planprogrammet bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplanen
”Framtiden, Översiktsplan för Simrishamns kommun”, 2015-0211pekar ut Kivik som en ort med central koppling till turism,
företagande, fruktodling samt havet och fisket. Hamnen är en populär
samlingsplats med flera restauranger och anslutande idrottsplats med
sporthall.
Hamnen är utpekad som en mötesplats som ska utvecklas med grön
infrastruktur.
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Riksintresse för kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Stora delar av Kivik inklusive hela programområdet är utpekat som
riksintresse för kulturmiljövård. Följande anges som motivering
tillriksintresset:

Detaljplaner
Det finns sedan tidigare tre antagna detaljplaner över det berörda
hamnområdet och är antagna 1948-02-20, 1960-04-12 samt 1970-0305.
Hamnområdet angränsar till detaljplanerad mark i nordväst, väst och
söder. Ingen detaljplanerad mark finns sydöst om programområdet.
Detaljplanerad mark i anslutning till planområdet är för
bostadsändamål, vägmark, natur, park, prickmark samt icke
detaljplanerad mark.

”Fiskeläget med välbevarad bebyggelsekärna från 1800-talet. Märklig
och unik fornlämningsmiljö, bl.a. med landets största röse med
hällristningar centralt i graven”
Följande värden anges som uttryck för riksintresset:

Angränsande detaljplaner är:
Förslag till stadsplan för Kiviks Municipalsamhälle, 1948-02-20, (nr
1.)
För del av Pilen m.fl., 1960-05-19 (nr 4.)
Stadsplanen för del av fastigheten Mellby 3:116, 1960-04-12 (nr 9.)
Stadsplanen för Kiviks samhälle, 1974-03-13 (nr 17.)
Stadsplanen för Kiviks samhälle, 1974-03-13, (nr 18.)
Stadsplanen för del av kv. Skolan i Kiviks samhälle, 1977-09-06 (nr
20.)
Detaljplan Kivik, 1997-09-22, (nr 38.)

”A. Oregelbundet gatunät med smala gator och hus i tegel och
korsvirke. Hamnanläggning, marknadsplats och fruktodling.
B. Fornlämningsmiljö med unika gravmonument från bronsåldern,
landets största röse 75 m i diameter den s.k. Kiviksgraven även kallad
Bredarör eller Kungagraven med helt unika hällristningar i hällkistor
centralt i röset samt gravfältet Ängakåsen och Koarum. ”
Riksintresse för friluftslivet (3 kap. 6 § MB)
Riksintresseområdet utmärks av särskilda natur- och kulturkvaliteter
med variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten.
Riksintresset ska representera variationen av landskapet i Sverige och
ska kunna ta emot ett stort antal besökare.

Riksintressen
Hela programområdet liksom stora delar av Kivik berörs av
riksintressena för kulturmiljö, frilufsliv, rörliga frilufslivet och turism,
kustzon samt totalförsvar. Se redovisning nedan för mer information om
respektive riksintresse. Under rubrik Konsekvenser redogörs för hur
planförslaget bedöms påverka riksintressena.

Riksintresse för det rörliga frilufslivet och turismen (4 kap. § 2 MB)
Riksintresset sträcker sig från Örnahusen till Åhus och där turismens
och frilufslivets, främst det rörliga frilufslivet, särskilt ska beaktas.
Riksintresset består bland annat av närhet till både hav och
kulturhistorisk bebyggelsemiljö såväl som bad, fiske och möjligheten
att röra sig längs havet i långa obrutna sträckor.
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Riksintresse för kustzonen (4 kap. 4 § MB)
Riksintresset omfattar hela kustremsan i kommunen och syftar till att
främja kustzonen mot hög exploatering och åtgärder på ett sätt som
inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.

placerade utmed smala slingrande gator och strädden. Merparten av
husen är byggda i en våning i tegel eller korsvirke. Några är
brädfodrade medan andra har putsfasader med profilerade lister och
omfattningar kring fönster och dörrar. ”

Riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9 § MB).
Riksintresset gäller områden som har betydelse för totalförsvaret och
ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på
grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av anläggningarna.

Även två kulturmiljöstråk från samma kulturmiljöprogram berör
programområdet; Skånelinjen (Per Albin-linjen) och gamla landsväg
9. Per Albin–linjens sträckning är från Båstad till Vieryd och började
byggas 1939, och skulle förhindra att mindre båtar, sjöstridsvagnar
och trupper att nå land. Försvarslinjen är en unik företeelse som
tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga delar i
helheten som detta kulturmiljöstråk utgör. Landsvägssträckningen
med väg 9, som sträcker sig från Trelleborg via Ystad, Hammenhög,
Simrishamn, genom Kivik och Brösarp, har i det stora hela behållit sin
ursprungliga sträckning.

Övriga förordningar och beslut
Hela programområdet berörs av länsstyrelsens regionala
kulturmiljöprogram, fornlämningsområde, område i anslutning till
försvarsmaktens samrådsområd med närhet till Ravlunda skjutfällt.
Delar av programområdet berörs av strandskydd. Se redovisning
nedan för mer information. För en redogörelse av planförslaget
påverkan se under rubrik konsekvenser.

Försvarsmaktens samrådsområde
I ”Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfällt”
(antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26) samt dess tillägg
(antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15) konstateras att
utveckling av befintliga tätortsområden, som Kivik, ska kunna ske,
varför all bostadsbebyggelse inom avgränsat tätortsområde bör till
tillåtas, utan förhinder med avseende på bullerstörningar från
Ravlunda skjutfällt.

Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram
Kivik, med programområdet, ingår i ett större område längs kusten
som länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram är utpekad som
särskilt kulturhistoriskt värdefull. Följande beskrivning är hämtat från
kulturmiljöprogrammet och bedöms beröra programområdet:

Strandskydd
Delar av planområdet omfattas av strandskydd. Strandskyddet behöver
inte upphävas inom programområdet då dessa områden inte avser att
exploateras. Syftet med strandskyddet är att bevara allmänhetens
friluftsliv samt värna om land- och vattenområdets biologiska värden.

”Kivik har en välbevarad, äldre bebyggelse. Byggmaderna, som i
huvudsak härrör från 1800-talet, är dels orgelbundet, dels strikt
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Illustration av befintligt strandskydd

Strandskydd inom och i anslutning till programområdet
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genomförandetid löper ut och som ligger under 3 m ö h. (Regional
handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014, s. 13).
Större delen av programorådet ligger under 3m över havsytan och
därmed finns en risk för översvämning.

Övriga utredningar och dokument
Bullerpåverkan från Skjutfältet
Skjutfältet Policy för Ravlunda skjutfält från 2007 redovisar att
området utsätts för buller. Utredning från 2014 om påverkan av buller
från skjutfältet i Ravlunda bedömer att hela programområdet kan
utsättas för ljudnivåer mellan 90 och 95 dBC.

Riktlinjer för beaktande av översvämningsrisk vid fysisk planering
i Simrishamn är enligt översiktsplanen att det finns en
översvämningsrisk för byggnader och infrastruktur under 3 meter över
havet.

Riskutredningar
Länsstyrelsens rekommendationer är att kommuner ska se över och
upphäva gällande detaljplaner med outnyttjade byggrätter vars
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Illustration av havsnivåhöjning för 3m

Stora delar av programområdet ligger under 3m ö. h vilket är Länsstyrelsens generella rekommendation för var ny bebyggelse inte bör ske.
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Arkeologisk utredning och fornlämningar
Programområdet ligger till viss del inom, och angränsar till registrerade fornminnesområdet RAÄ Södra Mellby 57:1 i nordväst samt Mellby
65:1i sydost. Utanför programområdets sydöstra del ligger Bredarör eller Kiviksgraven (RAÄ 42:1). Se illustration här under.
Illustration av fornminnesområden samt Kiviksgraven (Bredarör)

Fornminnesområden och fynd i brun färg, Kiviksgraven illustrerad i svart.
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Inom området för Mellby 57:1 finns det källor från Linnés skåneresa att en ruin påträffats i hamnområdet men inte var och när ruinen är daterad
till. Området Mellby 65:1 har spår av boplatser från neolitisk tid till för att senare ha övergets för att återigen få en rituell betydelse under tidig
bronsålder. Inne i programområdet i anslutning till Mellby 65:1 har rösen/gravar påträffats. http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Senaste undersökning som gjort i angränsande fornminnesområd (65:1) genomfördes av Österlen Arkeologi av Lars Jönsson. Syfte med den
arkeologiska utredningen var bland annat att göra en översiktlig beskrivning och klargöra fornlämningssituationen inom exploateringsområdet
Mellby 3:65 och 3:66.
Hela den arkeologiska utredningen finns bifogad till planprogrammet. I övrigt se rubrik Förutsättningar/Kulturmiljö och historik.
Naturvårdsprogram, Simrishamns kommun, Natur på Österlen
Naturvårdsprogram antogs 2010-05-31 av kommunfullmäktige i Simrishamn. Syftet med programmet har varit att i ett dokument sammanställa
befintlig och nyinsamlad dokumentation om naturvärden i olika områden. Naturvårdsprogrammet ska i första hand användas som underlag i
kommunens arbete med fysisk planering. Under rubrik Förutsättningar redogörs för innehållet i naturvårdsprogrammet som berör planområdet.
Naturinventering, åtgärds- och skötselplan för Hamnområdet
Det finns ingen formell skötselplan för Kiviks hamns grönområden utöver klippning av gräsmattor varannan vecka och slaghack ca 2 gånger per
år. Här nedan illusteras grönområdena efter skötsel.
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Illustration av grönyttorna och dess skötselområden inom Kiviks hamn.

Slaghackyta

Gräsklippning
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation
Planområdet som omfattar Kiviks hamnområde är idag en välbesökt turistdestination i anslutning till väg 9. Området innehåller en mängd
kulturvärden i nära anslutning till mindre skogsområde. Terrängförhållandena varierar i ett kuperat landskap där Kiviks samhälle ligger på en
höjd av 30-35m ö h i sydväst i och vetter ner mot havet i nordost. Det finns ett stort utbud av utomhusaktiviteter däribland strand, lekplats samt
planer för bollsport.
Vegetationsområdena är av varierande karaktär inom planområdet. Naturrummen växlar i skala mellan det öppna havsområdet och de små, mer
slutna grönområdena inne bland bebyggelsen och anslutande skogsområde. Planområdets delar består av mindre skogsområden, öppen gräsmark
och små vattendrag vilket ger en rik och varierad flora och fauna. Strandområdet i norr knyter an till ett mindre parti av lövträd som delvis
omsluter lekplatsen. Kioskbyggnaden angränsar till lövträd utmed vattenlinjen. Längs Tittutvägen finns en halv alléplantering av pilträd. Vid
infarten till programområdet från Brogatan finns en mindre gräsyta. Vid förlängningen utanför den sydöstra hamnpiren ligger ett naturområde
som är övervuxet med vass och buskage och delvis otillgängligt för gående. Söder om uppställningsplatsen för campingverksamhet, i anslutning
till Hölvägen, står en liten klunga med tallar. Öster om Hölvägen ligger en gräsyta som angränsar till skogsområdet.
I kommunens naturvårdsprogram listas följande värdegrunder för omgivningen kring programområdet; Nyckelbiotoper, rödlistade arter,
prioriterad naturtyper, naturbetesmarker, död ved, hålträd, kulturelement, rekreation, restaureringsmöjligheter, ädellövskogar med stora
utvecklingsmöjligheter.
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Nordvästra programområde
I programområdets nordvästra del
övergår sandstranden till ett
grönområde med lövträd och
gräsmattor. Området avgränsas
mellan Tittutvägen och strandlinjen.
En mindre bäck har sitt
avrinningsområde ut i innerhamnen.
Närheten till genomfartsvägen och
parkering innebär att området utsätts
för viss påverkan av trafikbuller.
Trots det är området ett mycket
populärt besöksmål för bad och lek
under sommarsäsongen. Skåneleden
går igenom området längs
Tittutvägen. Mellan strand- och
grönpartiet ligger Kiviks
bastuförenings bastubod som även
innehåller en offentlig toalett.
På den nordvästra grönytan mellan
Tittutvägen och innerhamnen finns en
lekplats.

Överst t. v: pir, överst t. h: avringning dagvatten, nederst t. v: parkeringsyta, nederst t. h: lekplats
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Naturområde i pirens förlängning
I förlängningen av den sydöstra
hamnpiren ligger ett naturområde som
till stor del är övervuxet med vass.
Den steniga kustremsan fungerar som
naturlig vågbrytare och är med
sannolikhet en anledning till att
hamnen etablerats där den ligger. Det
första historiska dokument från som
omnämner hamnverksamhet är från
1607 och på kartor från 1650-talet
illustreras det omnämnda
naturområdet som en del av
hamnstrukturen.
Den steniga kusten fungerar som
naturlig vågbrytare.
Naturtypen i havet utanför Kiviks
hamn präglas till stor del av att bestå
av moränlera och lerig morän, sett i
bilden nederst till höger.

Övers t. v: naturligt in-utflöde till hamn, överst t. h: naturområde vid pir, nederst t. v: stenig kust, nederst
t. h: 830m från kust nordväst om reningsverket på mellan 12-22m djup.
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Skogsområdet i planprogrammets
sydöstra del
Skogsområdet är ca 5,5 ha stort
och angränsar till fotbollsplan i
nordväst och en anlagd gräsyta i
väst. Skogen är klassad som
nyckelbiotop med höga
naturvärden. Skogsområdet
sträcker sig hela vägen ut till
havet och angränsar i öster mot en
idrottsplats. Söder om
skogsområdet ligger
Kiviksgraven.
Skogsområdet består av lövskog
av bland annat askar och ekar.
Två mindre bäckar rinner igenom
skogsområdet och mynnar ut i
Hanöbukten.
En anlagd grusväg går genom
skogsområdet och länkar samman
hamnområdet med idrotsplatsen i
programområdets östra del.

Överst t. v: öppna grönytor i anslutning till skogsområdet, överst t. h: grusväg genom skogsområdet,
nederst t. v: infart till idrottsplats, nederst t. h: informationstavla om fornlämningar i området.
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Mindre grönytor inom bebyggelse
Inom den mer tätbebyggda delen
av hamnområdet finns ett antal
mindre öppna grönytor som
främst består av anlaggda
gräsmattor. Inom den tätbebyggda
delen av programområdet är
gräsytorna utmed kustlinjen och
hamnområdet idag klassad som
naturmark och gräsytorna
innanför dessa är
bruksgräsmattor. De gräsklädda
gröna ytorna varierar något i
utseende beroende på hur de
underhålls.
Det höga gräset inom
naturmarken i anslutning till
bruksgräsmattorna skapar en
kontrast som delar det gröna
rummet i olika
användningsområden.

Överst t. v, h, nederst t. v: bruksgräsmattor inne i hamnområdet, nederst t. h: Naturmark längs kustlinjen
mellan pirarna.
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Geoteknik
Jordarten i programområdet strandzon
utgörs i huvudsak av postglacialt sand.
Inne i hamnbassängen förekommer främst
postglacial finsand, sand och grus. I
hamnens mynning förekommer moränlera
och lerig morän med inslag av postglacial
sand och grus.
De båda pir konstruktionerna, hamnkajen
samt området sydost om pir konstruktionen
i Brogatans förlängning längs kusten består
av utfyllnad.
Sydväst om Kivik finns mindre rester av
bergrund som är vad som är kvar av ett
förhistoriskt bergsparti.
I planområdet är topografin varierande med
höjdryggen längs Kiviks stora väg på ca 3025 m ö.h. Hela hamnområdet för
planprogram ligger till stora delar under 3
m h.ö.

Geoteknik. Planområdet består till stora delar av löst geologiskt material. Artificiella utfyllnader i
hamnen är den enda fasta strukturen. Moränlera och lerig morän dominerar bottentypen utan för
Kivik och ses på bild till vänster.
På land: Gul=postglacial sand, orange=svallsediment och grus, ljusbrun=klapper,
Röd=hamnutfyllnad. I havet: ljusbrun=postglacial sand och grus, lila=moränlera och lerig morän.
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Bebyggelse för näringsverksamhet
Programområdet är ianspråktaget av byggnader med verksamheter som tillhandahåller handelsverksamhet, förvaring, samhälsfunktioner och
komplementbyggnader. I det stora hela berörs nordvästra delen av programområdet av byggnader, mellan stranden bortom piren till brogatan, av
handelsverksamhet, samhällsfunktion och service med anslutande parkering.
Mellan Rusthållsvägen och Hommebodvägen förekommer komplementbyggnader och kombinerade lager och handelsbyggnader. Verksamheten
som sker på denna yta är främst båtuppställningsplats och handel. Handelsverksamheten består av ålfiskeverksamhet, frukthandel samt
spettekakabageri.
Öster om Rusthållsvägen finns campingplats, fotbollsplaner. Byggnader i området är reningsverket samt idrottsbyggnader med verksamhet
tillhörande Kiviks allmänna idrottsförening.
Handelsbyggnader
Buhres Fisk ligger mitt i
hamnområdet och är en affär och
restaurang som säljer fisk. Det är
öppet från påsk till nyårsafton. I
verksamheten ingår en offentlig
toalett.
Verksamheten har en egen
parkering samt anslutande offentlig
parkering. Verksamheten har även
en mindre yta för uteservering.

Buhres fisk

Spettkaksbageri och turistinformation
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I programområdets nordvästra del
mellan stranden och Buhres fisk
finns en kiosk med anslutande
parkering.
Tillfällig handelsverksamhet
förekommer även under
sommarmånaderna i
programområdet som exempelvis
glassförsäljning men även mindre
bagerier och fruktförsäljning.

Kiosk

Havängsbodarna

Hamnmagasinet i Kivik
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Byggnader för samhällsfunktion och
service
Kiviks reningsverk ligger inom
programområdet och genomgår
en utredning för utbyggnad.
Ärendet är hos länsstyrelsen. Det
som bland annat diskuteras är
flödesdimensioneringen och två
bassänger planeras att byggas in i
reningsverket. Utseendet från
utsidan bedöms inte förändras.
Utbyggnad kommer att innebära
att byggnaden breddas och att del
av skog vid östra långsidan tas i
anspråk.
I programområdets nordvästra del Reningsverk
ligger en offentlig toalett som
även arrenderas ut till Kiviks
bastuförening.
Vid programområdets infart finns
ett serviceskåp med serviceficka.

Distributionsbyggnad

Distributionsbyggnad (VA)

Allmän toalett
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Uppställningsplats för husbilar
husvagnar
Uppställningsplatsen ägs av
Simrishamns kommun. Området
ligger öster om småbåtshamnen
och tillgänglig för husbilar och
husvagnar.
Uppställningsplatsen är inte
inhägnad utan avgränsas av större
stenar som avgränsar området.
Ytan som används för
uppställning är ca 3190m².
Området har tre in- och utfarter
och ligger på en del av
hamnområdet som består av
utfyllnadsmaterial. Angränsande i
campingens östra del ligger en
fotbollsplan av grus vilken även
används för uppställning av
husvagnar och husbilar.
Uppställningsplatserna nås från
Rusthållsvägen från nordväst och
sydväst.
Ytan som är avsedd för
uppställningsplats har kapacitet
för ca 15 husbilar. I dagsläget
används även ytor utanför
avgränsad uppställning av
husbilar och husvagnar.

Kiviks hamns uppställningsplats sett i sydöstlig riktning. Angränsande parkering har en yta på
ca 3190m². Grusplanen nederst t. h. är inte avsedd för camping och uppställningsplats men
används för ändamålet under högsäsong.
25
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Förråd, bodar och bryggor.
Komplementbyggnader och bodar
finns främst i den centrala delen
av programområdet mitt i
hamnen. De har en varierad
funktion varav ett fåtal har
mindre former av verksamhet och
handel. En del av
komplementbyggnaderna används
bla. Av Kiviks båtklubb med
anslutande båtuppställning.
Bodarna har en stor inverkan på
Kiviks hamns bebyggda struktur
och påminner om
fiskeverksamheten som tidigare
bedrevs i hamnen.

Komplementbyggnader och bodar består främst av fiskebodar och hamnändamål.
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Småbåtshamnen ligger i östra
innerhamnen och är tillgänglig för
båtar upp till en viss storlek.
Längs det naturliga in- och
utloppet till hamnen ligger mindre
bryggor som används av båtar av
mindre storlek.
För att nå ut till den sydöstra
piren med naturområde korsar
man bron som avgränsar den
ursprungliga naturliga hamnen åt
väster och den anlagda i öster.
Bortom uppställningsplatsen för
campingbilar och den anlagda
grusplanen utmed kusten ligger
ett vindskydd med grillplats.

Det finns ett antal mindre bryggor och bodar/vindskydd för allmänt ändamål i det sydöstra programområdet.

27

Planprogram för Kiviks hamn, Mellby 3:121m.fl.,
Simrishamn, Simrishamns kommun

PLANPROGRAM
Programhandling

Idrottsändamål
Idrottsplatsen ligger längst ut i
programområdets sydöstra del. Här
finns möjlighet för fotboll, tennis
och en ny vollybollplan som har
fått bygglov. Idrotsplatsen nås
genom att följa en grusväg som går
från hamnområdet och genom
skogsområdet om man rör sig till
fots. Med bil når man idrottsplatsen
från Bredarörsvägen. Planen består
av gräs och är omgivet av ett lågt
staket. Belysning finns runt hela
idrottsområdet.

Programområdets har två gräsplaner och en grusplan för idrottsändamål.
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Gator och trafik
Kivik når man via väg 9 som binder samman Brösarp, Kivik, Simrishamn och Ystad. Via väg 9 når man programområdet via väg Killebacken,
Eliselundsvägen och Brogatan. Väg 9 är skyltad 50km/h genom Kivik. Anslutande vägar genom Kiviks tätort ner till hamnområdet är det skyltat
50km/h.
Ovan nämnda vägar inklusive Tittutvägen är statliga vägar där staten är väghållare. Tittutvägen följer strandlinjen i sydöstlig och nordvästlig
riktning och har anslutande allmänna parkeringsplatser.
Inom programområdets sydöstra del är det uteslutande kommunala vägar där kommunen ansvarar för underhåll. Den kommunala vägen i
programområdet är Rusthållsvägen och fortsätter i Tittutvägens förlängning via Brogatan. Rusthållsvägen ansluter till småbåtshamnen och
campingplatsen och är skyltad 50 km/h.
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Parkering
I planområdet finns idag fyra
allmänna parkeringsytor. De allmänna
parkeringarna är två asfalterade
parkeringar längs Tittutvägen vid
stranden och kiosken och två
grusbelagda vid kajplatsen utanför
Buhres fisk samt i anslutning till
campingplatsen sydöst om kajplatsen.
Utanför Buhres fisk finns även en
asfalterad parkeringsyta för kunder.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafik finns i form av
busshållsplats på Kiviks torg. Från
Kivik torget går regionbuss nr 3
mellan Simrishamn och Kristianstad
via Kivik en gång i timmen.
Regionbuss 573 går även mellan
Kivik och Simrishamn en gång i
timmen.
Gång- och cykelvägar
I planområdet finns en separat
gångväg längs delar av Brogatan och
Rusthållsvägen som sträcker sig
genom kajplanen. Det finns även en
separata gång- och cykelvägar genom
skogsområdet i den sydöstra delen av
programområdet. Denna väg går från
campingen via idrottsplatsen ut till
Bredarörsvägen vid Kiviksgraven.

Vägnätet inom Kiviks tätort. Orange = kommunal väg, blå = statlig väg, vitprickad=
förslag på sammanhållet gångstråk genom området.
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Inom planområdet finns service, i form av
ett gatukök samt en större restaurang.
Sommartid finns fruktförsäljning och ett
bageri. En mindre verkstad för båtinredning
och cykelreperationer finns även inom
programområdet. I programområdet finns
två offentliga toaletter. Det övriga
serviceutbudet är främst koncentrerat
väster om planområdet till de centrala
delarna av Kivik.
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Det finns ett antal passager till och igenom området som man når från Kiviks tätort. Sommartid
kan mängden besökare i området innebära en viss begränsad upplevelse av tillgängligheten och då
framförallt med bil. Under sommartid kan ej avsedda bilparkeringar användas av både person- och
husbil. Tillgängligheten har vissa begränsningar för gående då det inte finns ett naturligt flöde
genom hamnområdet och där det bl.a. är svårt att följa en strandpromenad. Trots allt är
programområdet att betrakta som tillgängligt för allmänheten.

Tillgänglighet
Kiviks tätort och kustområdet utgör en
väldigt viktig del som ett stort och
lättillgängligt tätortsnära
rekreationsområde. Närheten till
Kristianstad och Simrishamn gör området
mycket attraktivt för allehanda
fritidsaktiviteter och besökande.
Programområdet med Kivik är en viktig
länk för tillgängligheten i både sydnordlig riktning, längs kusten, som är en
del av Skåneleden. Tillgängligheten inne i
programområdet är besvärlig. En
övergripande åtgärdsvalsstudie (2014) för
trafiksituationen är genomförd.
I programområdet bedrivs idag privat
verksamhet varav besöksnäring är det
största. Campingen är allmänt tillgänglig.
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Teknisk försörjning
Energiförsörjning, el, tele, vattenoch avlopp
Österlenkraft AB är eldistributör i
området. Tre transformatorstationer för
VA och el finns i planområdet.
Planområdet ligger inom kommunens
verksamhetsområde för vatten,
dagvatten och spillvatten. Kommunalt
vatten- och avloppsledningar finns i
nord-sydlig riktning längs Tittutvägen,
Hommebodvägen samt delar av
Rusthållsvägen.
Det finns risk för översvämning av Vanätet i hela programområdet.
Dagvattenhantering
Kommunala dagvattenhanteringen finns
att tillgå i programområdet.

Teknisk försörjning i planområdet. Vattenledningar = blåa linjer, spillvattenledningar = röda linjer,
dagvattenledningar=gröna linjer, spill (tryckledningar)= gul-rödstreckade
linjer.
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Kulturmiljö och historik
Kiviks hamn med omnejd är en särskild intressant hamn då det förekommer spår av mänsklig aktivitet, bosättning och rituella ceremonier så
långt bak som 9500 – 6800 f. Kr. Kiviksgraven som angränsar till programområdet är en av de största gravar i Skandinavien från äldre
bronsåldern, ca 1700 – 1100 f. Kr.
Vid genomgång av kartor och gamla handlingat rörande Alunbruket i Andrarum påträffade Stoltz 1932 kartuppgifter från 1650-1677 av Johannes
Mejer och Husman om en utanför Kiviksstranden liggande ö. Enligt kartorna skulle det på ön ha funnits ett "Packhaus" och i skydd av ön, vid
Verkaåns mynning, ett "pramhauss", där förmodligen bruksprodukterna lagrades för utskeppning. Denna ö har sedermera försvunnit ur såväl sjön
som senare kartor. Eventuellt kan det därför röra sig om en plan för en hamnanläggning, som aldrig kom till stånd. Det faktum att ön på kartorna
benämns "Steinkaar-Land", kan emellertid syfta på de två vågbrytarna utanför Kivikskusten, nämligen Storakar och Gulakar. Dessa anläggningar
kan ha fungerat som underlag för den sedermera anlaggda ön, eller som vågbrytare. Eventuellt kan Jockum Beck, som på 1660-talet satte igång
en skånsk storindustri med aluntillverkning, ha låtit anlägga hamnen. Av skriftliga källor framgår dock att Kivik faktiskt haft en hamn, där fartyg
erlade hamnpengar, redan på 1640-talet. År 1607 påbjuder kungen att man skall utreda möjligheterna att låta bygga en hamn i Kivik, och denna
anläggning bör ha fullbordats någon gång innan 1617. Att kungen beslutade att anlägga en hamn i Kivik innan rapporten om förutsättningarna
var klar kan dock tolkas som att en enklare hamnanläggning, vågbrytare eller dylikt, redan fanns på platsen.
På 1860-talet byggdes ännu ett stenrev, till skydd för nordliga vindar.
Detta rev var kort och kallades Drejareknudan eftersom
initiativtagaren till bygget var drejare/svarvare.

HAMNANLÄGGNINGARNA UNDER 1800-TALET.
Ännu på 1870-talet påförde ortsborna sten på karen och underhöll
hamnen. Den som inte infann sig vid dessa tillfällen fick böta.

Kajen Bryggan var byggd i vinkel med längsta utsträckningen och
största vattendjupetungefär i NNV-SSO och med en kortare arm in
mot SV. Något längre söderut gick en stenbrygga ut från land, den sk
Sunre länning. Där utanför låg en stor sten, Ringasten, med en
moring.

Söder om nuvarande hamnen i Kivik ligger ett sumpigt och av block
och stenar utfyllt område, som bär namnet Gula-kar. Gula-kar var
förr betydligt rikare på sten och fortsattes norrut av Stora-kar eller
Svarta-kar. På nordspetsen av Stora-kar stod ett inseglingsmärke,
Korr-pelen. Stora-kar och Gula-kar utgjorde en vågbrytare för den
innanförliggande kajen, Bryggan. Vågbrytaren var ca 300 meter lång
och försedd med en öppning, Stora-lu, mellan Stora-kar och Gulakar. Det är osäkert huruvida denna öppning är ursprunglig. I Gula-kar
finns också en passage, Mellom-lu, och söder om Gula-kar en tredje
passage, Sunre-lu eller Lilla-lu.

Norr om hamnen fanns ännu en stenbrygga, Norre länning. Innan
kajen Bryggan byggdes torde flera dylika stenbryggor varit i bruk, av
vilka man såg spår efter länningar och kåsor då en stormflod 1872 rev
upp sanden innanför Bryggan. Även norr om hamnen, vid Gertebäcks
utlopp, skall man på 1970-talet ha sett stockar och spår efter
länningar.
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Övrigt: Namnet Kivik anses av ortnamnsforskare ursprungligen
betyda "köpviken". I ett område söder om Kivik, vid Stallbackarna,
finns lämningar efter en marknadsplats från tidig medeltid. Ett
medeltida kapell skall ha funnits här. Området var troliget knutet till
dåtida sillfiske och sjöfart. Mellan Kivik och Vitemölla har
arkeologer undersökt lämningar av en tidigmedeltida säsongsboplats,
troligen ett fiskeläge.

1872 ramponerades hamnen av en svår storm. 1879 byggdes den om
och förstorades med statens hjälp. Flera ombyggnader följde på
1890-talet samt 1903. En stormflod 1904 förstörde ånyo delar av
hamnen. Ytterligare en ombyggnation gjordes på 1920-talet.
Anläggningen kom att uppmärksammas i samband med
undersökningarna av "Oskarshamnskoggen" på 1980-talet. Geologer
och arkeologer från Stockholms universitet rekognoserade
lämningen. Redan tidigare hade dock Sjöstedt och Stoltz, den senare
genom sin forskning om alunverket, forskat i hamnanläggningarnas
ålder utifrån skriftliga källor och kartmaterial.

En gammal karta visar att kanalen Hölen, innan utfyllningen, varit en
ca 100 m bred lagun eller hamnbassäng, som skyddats från havet av
stenanläggningen.
Kiviks nuvarande hamnplats nämns för första gången 1607 i
bevarade källor. Historiker menar dock att Kivik och dess hamn har
ett medeltida ursprung och troligen blivit anlagt av hanseatiska
sjömän.

Man anser att anläggningen som skydd för vågor och vind för fartyg i
hamnen. De kan också ha tjänat som bas för lasting och lossning av
fartyg.

Angående kulturmiljöstråk och särskilt värdefulla kulturmiljöer se
rubrik Tidigare ställningstagande/Övriga förordningar och beslut.

Datering: De stora stenanläggningarna i hamnen är inte daterade, men
man anser att Kiviks hamn i någon form existerat sedan medeltid, då
platsen var centrum för sillfiske. Eventuellt kan pirarna eller
stenkistorna byggts under medeltiden. Skriftliga källor och
kartmaterial kan dock tolkas så att den sydliga delen av vågbrytaren
anlades i början av 1600-talet och de övriga delarna på 1880-talet.

Fornlämningar
Se Tidigare ställningstaganden/Övriga förordningar och beslut.
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1650-tal

1700-tal

Sent 1800-tal

1977

1888

Utvecklingen av hamnområdet
från 1600-talet och framåt
indikerar att den naturliga
strukturen i geografin skapat ett
skyddande innerskär som gjort
platsen lämplig som hamn för
handel och fiskeverksamhet.
Namnet Kivik tros härstamma
från att ha betytt köp-vik.
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ANALYS
Analysen fokuserar på att identifiera brister och möjligheter utifrån programområdets förutsättningar. Fokus har lagts på att lyfta
planprogrammets förutsättningar efter disponering av ytor, tillgänglighet och struktur. I analysen har övergripande struktur, rumslighet, allmänna
och ianspråktagna områden, bebyggelse, stråk, mötesplatser och skala utvärderats. Analyserna avslutas med korta värdebeskrivningar och ett
slutligt förslag på möjliga områden som kan utvecklas.

Markanvändning och kvartersstruktur
I följande avsnitt redogörs förslag på vad som bör bevaras respektive
förstärkas. Övergripande innehåller programområdet
markanvändning för hamnändamål, småbåtshamn, turismverksamhet,
handel, teknisk anläggning, rekreation, idrott samt grönytor.
Kvartersstrukturen bedöms som organisk och småskalig med flertalet
äldre fiskebodar. Kvartersmarken för bostäder ligger till stor del
utanför programområdet. Inom kvartersstrukturen i programområdets
nordvästra del är kiosken tillgänglig för fordon men inte för gående
som skiljs åt av grönytor utan gångstråk. Den organiska strukturen
som finns inom kvartersstrukturen i programområdets nordvästra del
föreslås bibehållas men att tillgängligheten förbättras för att skapa ett
mer naturligt flöde genom området. Kvartersstrukturen föreslås
anpassas och bevaras för att bevara befintliga siktlinjer ut mot
vattnet.

Markanvändning där kvartersstruktur är brun, gult samt
husbilsparkeringi ljusgrönt i sydöstra delen av kartillustration.
Kvarterstruktur för båtuppställning och parkering illustreras i grått.
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Markanvändningen och kvartersstrukturen förändras i de sydöstra
delarna av programområdet där grönstrukturen i större mån
dominerar området och kvartersmarken erbjuder uppställningsplats
för camping och för idrottsändamål. Därmed uppfattas flödena på
denna kvartersstruktur som något lägre då det används som en
parkerings- och uppställningsplats. Planprogrammets
markanvändning och kvartersstruktur kan därför beskrivas som att ha
två profiler. En i nordväst med handel och rörelse, och en
markanvändning i sydöst med lite lugnare tempo med anslutande
grönområde. Kvartersmarken i det sydöstra programområdet föreslås
att fastställas i nuvarande användning där kombinerade lösningar för
säsongsbehov anpassas. Kvartersmarken för reningsverket behöver
utvidgas något för att anpassa till kommande utbyggnad.

Markanvändning domineras av sammanhängande grönyta med
kringliggande kvartersstruktur för idrott och teknisk anläggning.
Värdebedömning
• Klusterstruktur av verksamheter möjliggör för höga värden av kvartersmark för handel och turismverksamhet där en tätheten skapar ett
attraktionsvärde. Värdet kan utökas förutsatt att tillgängligheten förbättras och att nödvändig service i form av att allmänna
sanitetsanläggningar kommer på plats.
• Kvartersstrukturen för hamnändamål bedöms kunna genomgå en förändring på grund av att traditionell hamnverksamhet minskar eller
förändras. En antagen detaljplan för Kiviks hamn skapar trygghet för framtida näringslivsutveckling.
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Allmänna och ianspråktagna områden
I följande avsnitt redogörs förslag på vad som bör bevaras respektive
förstärkas. Allmänna områden omfattar lokalgata, parkering,
torgändamål, gång- och cykelväg. De ianspråktagna områdena utgörs
främst av olika arrendeavtal med olika rättigheter och varierande
längd. Kommunen äger marken för arrenden.
De allmänna och ianspråktagna områdena bedöms vara i behov av
utveckling och struktur. Hamnområdet i sin helhet är tillgängligt för
allmänheten varav mindre ytor arrenderas ut av kommunen för olika
ändamål. De allmänna områdena används för nuvarande delvis för
icke reglerade ändamål så som exempelvis parkering. Nya
parkeringsplatser föreslås därför i planprogrammets sydvästra del i
anslutning till Bredarörsvägen. Brister finns även med att på ett
naturligt sätt koppla samman de allmänna områdena i nordväst med
dem i sydöst. De allmänna områdena inom programområdet föreslås
tillgängliggöras med möjlighet för en gångväg där biltrafik och
gående separeras.
Ianspråkstagna områden berör både öppna ytor och bebyggelse för
handel och service. Befintliga avtal föreslås att ses över. Anspråken
och arrendet för idrottsändamål och uppställningsplats för camping
föreslås ges en struktur.
Det är viktigt att bevara de offentliga ytorna i programområdet då
dessa används för evenemang under delar av året.

Ianspråktagna områden med tillgänglig karaktär i grått, samt
kvartersmark för hamnändamål med tillgänglig karaktär i rött.

Värdebedömning
• Stora andelar allmänt tillgänglig mark inom hamnområdet skapar möjligheter för ett levande hamnområde. Det är av betydelse att
tillgängligheten bevaras inom programområdet.
• Finns områden som lämpar sig för upprättande av serviceanläggningar för att ytterligare förbättra den allmänna platsmarken.
• Finns möjlighet att anlägga gång- och cykelväg genom den allmänna platsmarken.
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Grönstruktur
I följande analys studeras befintlig grönstruktur med viktiga
grönstråk och områden som bedöms vara värdefulla att bevara
alternativt förstärkas. Programområdet och dess omgivning utgörs av
flera viktiga grönområden. Grönområdet i nordväst hänger samman
med den grönstruktur som följer med kusten i nord-sydlig riktning
och inåt land. Inom det centrala hamnområdet finns mindre grönytor.
I det sydöstra programområdet breder grönytorna ut sig och
angränsar med åkermark och planetringar i öster. Grönområdena
utmed kusten bedöms vara av särskild vikt då de skapar en
sammanhängande grönstruktur. Grönområden vid kusten har
betydelse utifrån ett ökat rekreationsvärde samt att de på ett naturligt
sätt binder samman jordmånen och förmildrar eventuell erosion. De
öppna grönområdena är även av betydelse för evenemang under
högsäsongen.
Det mindre skogsområdet inom programområdet utgör en viktig
miljö för rekreation och djurliv då det består av blandad lövskog av
äldre karaktär.
Grönstrukturen i programområdet kan även uppfattas som delvis
öppen och ödslig på grund av otillgänglighet och avsaknad av
verksamhet. Användningen av grönområdena består till
användningen idag av park samt naturmark.

Grönstrukturen med allmän tillgänglighet är över större delen av
programområdet. Karaktären av grönstrukturen varierar mellan
öppna gräsytor, skogsområde samt naturmark utmed kusten.

Värdebedömning
• Bevarande av det stora grönområdet i sydöstra programområdet skapar en kontrast mot ett annars tättbebyggt hamnområde.
• Öppna grönytor skapar goda möjligheter för tillfälliga event och handel och besökande.
• Grönytor fungerar som ett naturligt kustskydd, av löst geologiskt material, mot en eventuell ökad risk för erosion i samband med
havsnivåhöjning.

39

Planprogram för Kiviks hamn, Mellby 3:121m.fl.,
Simrishamn, Simrishamns kommun

PLANPROGRAM
Programhandling

Mötesplatser och landmärken
I följande analys studeras befintliga mötesplatser och landmärken samt
nya viktiga mötesplatser, och nya landmärken som det bör möjliggöras
för.
Övergripande är det ett begränsat antal mötesplatser och landmärken i
programområdet. Mötesplatserna i programområdet är främst i
anslutning till det centrala hamnområdet längs brogatan där ett kortare
handelsstråk ligger. Mötesplatserna är starkt säsongsbetonade då
aktiviteten är högre under sommarhalvåret jämfört med vinterhalvåret.
Orienterbara landmärken i form av fysiska och mentala objekt, som folk
refererar till, är betydelsefulla för att öka nyfikenheten och
dragningskraften till programområdet. Landmärken i programområdet
utgörs av Buhres fisk på grund av sin byggnadsstorlek, småbåtshamnen
som den enda längre brygga i hamnområdet samt skogsområdet i sydöst
som är en markant kontrast till det annars tättbebyggda hamnområdet.
Kiviksgraven är i sig ett mycket känt landmärke men ligger utanför
programområdet.
I övrigt finns det mindre mötesplatser förknippade med olika aktiviteter.
Lekplatsen i norra programområdet skapar en barnvänlig mötesplats i
anslutning till strand- och pir området. Medan ytorna för idrotsändamål
och camping skapar en koncentration av människor för dessa ändamål i
det södra programområdet.
Situationen som den är med mötesplatser och landmärken innebär att
det är mycket koncentrerad aktivitet i det centrala hamnområdet och det
finns behov av att koppla samman hela området från nordväst till sydöst
för att skapa ett bättre flöde längs kusten. Detta kan göras med
skapande av både mötesplatser och landmärken. Samtidigt är det viktigt
att utveckla redan befintliga mötesplatser i det centrala hamnområdet.
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Bebyggelseskala (bebyggelsehöjd)
I följande analys studeras våningshöjder och bebyggelse och analyseras utifrån vad som kan vara lämpligt för ny bebyggelse inom
programområdet. Detta måste dock reserveras mot att det finns begränsningar för vad som på kort och lång sikt kan byggas inom
programområdet. Begränsningar för bebyggelse är på kort sikt att det inte är tillåtet att koppla på nya ledningar till reningsverket på grund av att
det är underdimensionerat. På lång sikt är begränsningarna utifrån att området till stora delar är beläget under 3 m ö h.
Den nuvarande bebyggelsen domineras av låga byggnader med 1 våning varav ett fåtal har 1.5 till 2 våningar. Högre bebyggelse som utmärker
sig är framförallt Buhres fisk i det centralt belägna hamnområdet. Totalhöjden (med skorsten inräknat) är 10. 9m. byggnaden är klassat som 2
våningar men är högre än övrig bebyggelse i samma klass.
Eventuella nybyggen inom programområdet måste ta hänsyn till den låga bebyggelseprofil och de kulturhistoriska värdena som råder inom och i
anslutning till hamnen.

Våningsantal i befintlig bebyggelse, tv Bastun, kiosken och Buhres fisk.
Ovan befintliga verksamhetslokaler, fiskebodar med mera.
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Våningsantal i befintlig bebyggelse, reningsverk och klubbhus.
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Förslag på huvudstruktur och övergripande riktlinjer
Angöringsplatser och tillgänglighet med fordon
Parkering och angöringsplatser förekommer i stora delar av programområdet med tidvis råder brist på parkering, främst under sommarhalvåret.
Då programområdet har ett starkt attraktionsvärde för besökande förekommer kamping vid parkeringsytorna och fotbollsplanen sydost om
småbåtshamnen. Förslaget är att reglera området för att möjliggöra uppställningsplatser för husbilar och husvagnar. Fotbollsplanen är av grus och
används främst på vinterhalvåret. Detta skulle kunna innebära att ytan används för både idrottsändamål samt campingverksamhet under olika
tider på året. Grusytan i anslutning till Bredarörsvägen i programområdets sydvästra del föreslås att användas för parkeringsändamål. I övrigt
fastslås befintliga parkeringsytor med undantag för att en grönyta upprättas framför Kiosken.
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Gångstråk
Ett gångstråk föreslås genom hela program-/hamnområdet. Genom att anlägga ett gångstråk skapar man också bättre förutsättningar för gående
längs skåneleden, som går igenom Kivik längs kusten, där gående och biltrafik skiljs åt.
Illustration av möjligt gångstråk inom programområdet
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Siktlinjer
Siktlinjer genom programområdet är redan befintliga där vyn är obruten. Dessa kan vara värda att bevara och eller utveckla i ett framtida
planarbete.
Illustration av befintliga och möjliga siktlinjer inom programområdet
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Reningsverket
Reningsverket inväntar beslut och miljöprövning för vidare utbyggnad av anläggning. Tidsperspektivet för beslut och miljöprövning är ca 2 år
och innebär att inget fysiskt ingrepp sker inom planprogrammets samrådsprocess. Hela detaljplaneprocessen genomförs parallellt med att ny
information kan inkomma angående reningsverkets vidare utveckling. VA-enheten inom kommunen rekommenderar att det möjliggörs för en
utbyggnad av reningsverket i ny detaljplan.
Områdets gestaltning och disposition
Detaljplanen utgår i stort från befintlig struktur och markanvändningen.
Föreslagna åtgärder som lyfts fram under planprogrammet
• Ny gång och cykelväg längs vattnet, befintlig gång- och cykelväg längs sydvästra planområdet kvarstår.
• Tittutvägen planläggs som lokalgata
• Campingens verksamhet regleras med möjlig utökning av ställplatser
• Struktur för uppställning av husbilar
• Kallbadhus
• Koppla samman grönytor vid kiosk
• Esplanad/allé vid kiosk-parkering
• Offentlig plats med sittmöjligheter vid kaj
• Träbrygga vid kaj
• Verksamhetsyta vid infart från Brogatan
• Parkeringsyta sydost om småbåtshamn: Båtuppställningsplats vinter, möjlig ställplats sommar.
• Grillplats med träd som vindskydd vid skogsområdet
• Möjliggör utbyggnad av reningsverket
• Skyltning inom området utökas
• Sanitetsanläggning för camping och båtar samt en offentlig toalett
• Möjligt behov för utökad kapacitet vid dagvattenhantering
• Strandskydd behöver inte upphävas inom planområdet.
• Kvartersmark föreslås för handel, hamn, kontor, idrott, teknisk anläggning, centrum (ej hotell),
campingändamål och frilufsanläggning, samt bostadsändamål.
• Allmän platsmark föreslås
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Markanvändningskarta med gångstråk och förslag på utveckling

- Gångstråk = heldragen vit linje
1. Handel/Torg/Mötesplats
2. Park/Mötesplats
3. Brygga/soldäck
4. Grönstråk vid kiosk
5. Möjligt kallbadhus
6. Verksamhet/Båtuppställning
7. Sanitetsanläggning/Toalett
8. Grillplats
9. Utbyggnad reningsverk
10. Parkeringsyta
11. Siktlinjer att bevara eller utveckla
12. Utökat anspråk för
idrottsändamål
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Följande är en beskrivning av föreslagen huvudstruktur och övergripande riktlinjer för området med markanvändningskarta som
referens (se illustration s. 36, Markanvändningskarta).
handel och turismverksamhet på ytan.
Förslaget är att anpassa ytan efter en varierande
användning.

1. Vid infarten till hamnområdet föreslås
grönytan att anpassas för handel och torgverksamhet samt finns behov av skyltning då
platsen är ett nav i hamnområdet, som är
sammankopplat med centrala Kivik och
busstationen.

7. Uppställningsplatsen för husbilar föreslås
anpassas bättre för ändamålet då det inte finns
en god struktur för verksamheten. Behovet av
sanitetsanläggning är stort men detta får inte
innebära ny uppkoppling på befintligt VA-nät.
Området för grusplanen föreslås även få ett
dubbelt användningssyfte då Kiviks Allmänna
idrotsförening arenderar grusplanen öster om
föreslagen sanitetsplats. Kombinerad camping
och idrottsändamål föreslås som tänkbart.

2. Kajplatsen har potential att utvecklas som park
och mötesplats. Mötesplatsen föreslås innehålla
sittmöjligheter och låga växtligheter för att
behålla känslan av den öppna ytan vid vattnet.
3. Ytan nedanför kajen i den centrala delen av
hamnområdet föresås som möjlig användning
för soldäck.

8. Möjlig grillplats med vindskydd.
4. Området vid kiosken föreslås att anpassas så att
grönytorna längs vattnet kopplas samman.

9. Möjliggörande för utbyggnad av reningsverk
föreslås på grund av ett befintligt behov av
ökad kapacitet.

5. Utmed den nordvästra piren finns en hårgjord
brygga för bad. Planprogrammet har
identifierat denna plats med möjlighet att
utvecklas. Användningen av ytan föreslås som
allmän för frilufsändamål med möjlighet
användning som kallbadhus.

10. Ytan används som parkering och föreslås att
regleras efter ändamålet.
11. Siktlinjer i illustration är befintliga och bör
eftersträvas att bevaras eller utvecklas.

6. Området ligger inne bland komplementsbodar
för hamnändamål och har en levande karaktär
under året. Vintertid är det båtuppställningsplats och sommartid bedriv nöjesaktiviteter,

12. Fotbollsplan ligger till hälften på kommunal
mark. Marken regleras efter ändamålet.
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Konsekvenser
Riksintressen
Utifrån planprogrammets underlag och övergripande förslag bedöms inte någon konflikt med gällande riksintressen uppstå.
Miljöpåverkan
Planenheten bedömer, i detta skede, med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att ett genomförande av
det övergripande förslaget i planprogrammet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 11
– 18 § § miljöbalken och 4 kap. 34 § plan och bygglagen (2010:900). I övrigt kommer redan befintlig markanvändning att befästas
eller regleras vilket inte innebär omfattande ny exploatering.
En siktlinje genom skogen bedöms inte kunna upprättas på grund av höga naturvärden.
Strandskydd behöver inte upphävas.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Detaljplanen föreslås genomföras i enlighet med PBL (2010:900) som utökat planförfarande.
Organisatoriska frågor
Tidplan
Program, hösten 2015
Samråd, våren 2016
Granskning höst 2016
Antagande vintern 2016
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 15 år från det datum den vinner laga kraft.
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Ansvarsfördelning
Simrishamns kommun är huvudman för angiven allmän plats enligt detaljplanen.
Exploateringsavtal
Inget exploateringsavtal behövs.
Arrendeavtal
För ett genomförande av detaljplanen kan arrendeavtal komma att behöva ses över och sägas upp.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Servitut och gemensamhetsanläggningar
Ekonomiska frågor
Planekonomi
Simrishamns kommun svarar för de övergripande plankostnaderna. Planavgift tas ut i samband med bygglov.
Tekniska frågor
Arkeologi
Planområdet innehåller både kända fornlämningar och lägen där fornlämningar kan förväntas finnas (se förutsättningar/Kulturmiljö). Alla
fornlämningar skyddas av kulturminneslagen (KML). Påträffas fornlämningar i samband med eventuella markarbeten ska enligt 2 kap 10 § 2st
KML arbetet avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen.
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MEDVERKANDE
Planprogrammet har tagits fram av undertecknad, därutöver har följande tjänstemän på Samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit i planarbetet:
Eva Ferlinger, Maria Engberg, Anna Eliasson m.fl.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Alexander Lindahl
Fysisk planerare
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