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INLEDNING
Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser
• Planbeskrivning (denna handling)
• Miljöundersökning, Simrishamns kommun, 2020
• Planprogram + programsamrådsredogörelse
• Fastighetsförteckning
Utredningar

Utredningar framtagna 2010–2012 (då området var aktuellt för planläggning):
• Översiktlig geoteknisk undersökning, GeoSyd AB, 2010
• Kompletterande geoteknisk undersökning, GeoSyd AB, 2012
• Kivik grundvattenförhållanden, Sweco, 2011
• PM - Bedömning av påverkan på vattenförhållanden, WSP, 2011
• Arkeologisk utredning, Riksantikvarieämbetet, 2011
• PM - markradonmätning, GeoSyd AB, 2011
Utredningar framtagna för denna planprocess:
• Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Breccia,
2019
• Dagvatten-PM, Landskapsgruppen, 2020/2021
• Trafikbullerutredning, Tyréns, 2020
• Riskutredning farligt gods väg, Tyréns, 2020
• Trafikutredning, Tyrens 2020
• Fördjupad miljöteknisk markundersökning, Breccia, 2020
Bakgrund
Simrishamns kommun har tagit initiativ till detaljplanen genom en markanvisning
utlyst 2018-03-05 där utvalt förslag ligger till grund för planförslaget.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-08-16 § 149 att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram avtal mellan kommunen och
förslagsställaren till tävlingsförslaget ”Kiviks trädgårdar” av STADSTUDIO
arkitekter som ämnar genomföra förslaget i egen regi. Projektet har döpts om till
Kivikhusen.
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Detaljplanen upprättas enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) utökat förfarande
med planprogram. Planprogram var utställt under perioden 8 februari – 6 mars
2020.
Samrådshandlingen var ute på samråd under perioden 19 juni – 7 augusti 2020

Här är vi nu!

Syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse. Förslaget
innebär en utbyggnad av småhusbebyggelse med trädgårdar och gemensam grönyta.
Förslaget innebär ett sammanhållet område med tät, låg småhusbebyggelse, 1–2
våningar. Husens entrégårdar vänder sig mot gatan. Bostadsfastigheterna omgärdas
av träplank. Det skapas en öppen, gemensam grönyta med träd i områdets mitt som
är fritt för allmänheten att röra sig genom. Ett omsorgsfullt utformat gaturum är en
viktig del i förslaget.
Plandata
Planområdet ligger i Kivik och är ca 16 000 kvm stort. Området utgörs av delar av
fastigheterna Mellby 3:121 och 27:52. Markägare är Simrishamns kommun.
Planområdet är idag jordbruksmark som utgörs av äppelodling.
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Miljöpåverkan
Detaljplanens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan
som avses i 6 kap 11 § Miljöbalken och behov av särskild miljöbedömning föreligger
inte.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan

Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun, antogs den 30 november 2015
§216 och vann laga kraft den 15 mars 2017. I översiktsplanen är området utpekat
som högprioriterat för bostadsändamål. Översiktsplanen föreslår att
”Utbyggnadsområdena ska genomföras som en kvalitativ förtätning av basorten för
att stärka bykänslan, minska genomfartskaraktären och bidra till upplevelsen av väg 9
som en trafiksäker och attraktiv väg genom ett tätt och levande samhälle.”
Gaturummet mot väg 9 ska enligt översiktsplanen förädlas och framsidor mot vägen
skapas. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Karta från ÖP som visar planområdet som utbyggnadsområde för bostadsändamål
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Detaljplaner

Inom planområdet är del av fastighet Mellby 3:121 intill väg 9 planlagd som
parkmark och väg enligt Förslag till stadsplan för skogsdalaområdet i Kiviks
samhälle, fastställd 1978. Området för fastighet Mellby 27:52 är inte tidigare
planlagt.
Utsnitt ur stadsplan från 1978 där nordöstra delen av planområdet är planlagt

Utsnitt ur stadsplan från 1978 där nordöstra delen av planområdet är planlagt

Tidigare planarbete har förekommit på platsen, detaljplan för delar av Mellby 3:121
och Mellby 27:52 togs fram till samrådsredogörelse 2012-04-20. Dock valde
projektägaren vid det tillfället att inte fullfölja planprocessen.
Regionala och lokala intressen

Området ingår i länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram och beskrivningar ges
för både särskilt värdefull kulturmiljö och kulturmiljöstråk.

Utdrag ur Länsstyrelsens kulturmiljöprogram:

”Kivik har en välbevarad, äldre bebyggelse. Byggnaderna, som i huvudsak härrör
från 1800-talet, är dels oregelbundet, dels strikt 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.”
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Riksintressen

Området omfattas av riksintresse för friluftsliv, turism och rörligt friluftsliv,
högexploaterad kust. Vidare ligger området inom påverkansområdet för
försvarsmaktens riksintresseområde (Ravlunda skjutfält) samt ligger inom nationellt
vattenskyddsområde.

Riksintresse för friluftsliv (MB 3:6)

Riksintresseområde utmärks av särskilda natur- och kulturkvaliteter med variationer
i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Riksintresset ska representera
variation av landskapet i Sverige och kunna ta emot ett stort antal besökare.

Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv (MB 4:1–2)

Riksintresset sträcker sig från Örnahusen till Åhus och där turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivet, särskilt skall beaktas. Riksintresset består
bland annat av närhet till både hav och kulturhistorisk bebyggelsemiljö såväl som
bad, fiske och möjligheten att röra sig längst havet i långa obrutna sträckor.

Riksintresse för högexploaterad kust (MB 4:4)

Riksintresset omfattar hela kustremsan i kommunen och syftar till att skydda
kustzonen mot hög exploatering och åtgärder som påtagligt skadar områdets naturoch kulturvärden. Planområdet utgör en utveckling av Kiviks tätort vilket innebär att
området omfattas av undantagsbestämmelsen i 4 kap. 1 § andra stycket miljöbalken
där det anges att riksintressena inte utgör hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter. Därmed utgör riksintresse för högexploaterad kust inte ett hinder för
planförslaget.

Riksintresse för Försvarsmakten (MB 3:9)

Enligt miljöbalken ska områden som är av riksintresse, men också områden som är
av betydelse, för totalförsvaret skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka
eller försvåra tillkomsten av dessa. En risk för påtaglig skada kan exempelvis vara
tillkomst av nya bostäder inom påverkansområdet, eftersom de boende i framtiden
kan störas av buller och därmed hämma försvarets verksamheter.
Enligt Policy för utbyggnad av bostäder vid Ravlunda skjutfält framgår det dock att
planområdet ligger innanför den ortsavgränsning där nya bostäder kan byggas ur
bullersynpunkt.
Övriga förordningar

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för kommunal grundvattentäkt
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Bebyggelse

Planområdet har ej tidigare varit bebyggt. Angränsande bebyggelse utgörs av
villabebyggelse öster om området, väster om området ligger en gård ifrån 1800-talet
och ett mindre torp. I norr ansluter området till väg 9 med villabebyggelse på
motstående sidan.

Befintlig villabebyggelse norr om väg 9

Befintlig gård, väster om planområdet
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Arkeologi

En arkeologisk utredning för hela planområdet är utförd av Riksantikvarieämbetet
UV Syd 2011. Utredningen visar på få eller inga fornlämningar och att fortsatta
antikvariska åtgärder i området ej är nödvändiga. Detta innebär att inga hinder finns
ur arkeologisk synpunkt för planarbetet.
Service

Planområdet ligger i Kiviks tätort i nära anslutning, ca 300–500 m, till matvarubutik,
handel, bibliotek, dagcentral, skola/förskola, äldreomsorg och annan service.
Gator och trafik

I anslutning till planområdet är cykel- och gångtrafik hänvisat till vägrenen av Väg 9.
Längre norrut på Väg 9 finns en separerad cykel och gångväg. En obevakad överfart
för gång över väg 9 finns i direkt anslutning till planområdet.
Skyltad hastighet är 40km/h. Inom planområdet ligger befintlig infart till
Horsåkravägen från väg 9. Infarten är ej planenligt utförd.

Vy från Eliselundsvägen söderut, visar korsning med väg 9 och Horsåkravägen

Kollektivtrafik

Skåneexpressen 3 mellan Simrishamn och Kristianstad trafikerar väg 9,
busshållplatsen planeras att flyttas från Kiviks torg ut till väg 9, så avstånd mellan
planområde och kollektivtrafik kommer att minska.
Mark och vegetation

Området är idag jordbruksmark och utgörs av öppna fruktodlingar. I anslutning till
planområdet finns fler kommunalägda odlingar som arrenderas ut. Omkring 500
meter sydväst om området återfinns Djupadal, ett värdefullt naturområde med
lövträdsvegetation där bland annat hasselselmus och lövgroda förekommer.
Planområdet gränsar i sydöst till ett mindre lövträdsområde med gamla
hägnadsmarker med stengärde och rösen. Det finns en stengärdesgård i
planområdets sydöstra del, vilken omfattas av generellt biotopskydd.
10
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Bilder från platsen, STADSTUDIO

Geotekniska förhållanden
Översiktlig geoteknisk undersökning (GeoSyd AB, 2010) visar på normala
förhållande i Kivik och att marken i området lämpar sig för småhusbebyggelse.
Provtagning visade att marken överst består av ett lager matjord om 0,2 - 0,4 m,
därunder består marken av till borrat djup som mest 3,1 m av mer eller mindre
grusig och siltig sand som lokalt kan anta moränkaraktär. Marken är mycket stenig
och blockrik.
11
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I området längs planområdets sydvästra kant förekommer även berg i dagen på flera
ställen mellan nivåerna +35 - +40, vilket visar på begränsade jorddjup längs denna
kant.

Karta från SGU som visar jordarter

Kompletterande geoteknisk undersökning (GeoSyd AB 2012) utreder jordlagrets
genomsläpplighet och risk för grundvattenpåverkan på området närmst väg 9.
Hydrologiska förhållanden
Grundvattenförhållanden

Utredning om grundvattenförhållandena (Sweco 2011) visar att en förändring av
markförhållandena, från fruktodling till bostadsområde inte innebär några mätvärda
förändringar i grundvattenförhållandena.
PM bedömning av påverkan på vattenförhållanden för ny detaljplan (WSP 2011)
påvisar att området är känsligt för schaktning då det kan påverka
grundvattenförhållanden. Sårbarhetsbedömningen för området är från medel till hög
sårbarhet. Inom hela området bör stor försiktighet iakttas vid schaktning.
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För att minimera risken för negativ påverkan på grundvattnet och grundvattentäkten
skall PM:ets rekommendationer följas. Schaktning under 0,5 m djup kräver tillstånd.

Karta från SGU som visar markens genomsläpplighet

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom en sekundär skyddszon för kommunal grundvattentäkt.
Bestämmelser och anvisningar som tas upp i Skyddsområde och

skyddsbestämmelser avseende grundvattentillgångar för vattenförsörjning för Kiviks
samhälle från 1974 ska beaktas.

Teknisk försörjning
Ledningar för vatten, avlopp, el samt fiber finns i anslutning till planområdet.
Området ingår idag ej i kommunens verksamhetsområde för VA. VA situationen är
ansträngd i Kivik med brist på dricksvatten under sommartid och kapacitetsbrist i
kommunens reningsverk. En överföringsledning för dricksvatten från Tomelilla
kommun är planerad och planen är att vatten från Tomelilla kommun ska vara
kopplat till Kiviks vattenledningsnät under sommaren 2021. En utbyggnad av Kiviks
avloppsreningsverk är färdigställd vid årsskiftet 2020/2021 och i full drift.
Österlenskraft är nätägare för elnät.
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Avfallshantering sköts av det kommunala renhållningsbolaget Ökrab.
Risker och störningar
Radon

Radonmätningarna utförda hösten 2011 visar på att området ligger inom den övre
delen av normalradonintervallet och inom högradonintervallet vilket innebär krav på
radonsäkert byggande.
Buller

Planområdet ligger i anslutning till väg 9. En trafikbullerutredning har tagits fram
som påvisar möjlig placering av bebyggelse.
Planområdet ligger inom påverkansområde för Ravlunda skjutfält. Enligt Policy för
utbyggnad av bostäder vid Ravlunda skjutfält framgår det att planområdet ligger
innanför den ortsavgränsning där nya bostäder kan byggas ur bullersynpunkt.
Risk farligt gods

Väg 9 är riksväg för farligt gods. En riskanalys har tagits fram som påvisar möjlig
placering av bebyggelse.
Markföroreningar

På grund av att planområdet består av fruktodling finns en risk för att tidigare
använda bekämpningsmedlet DDT finns kvar i marken. En utredning från 2019-0613 har visat att det på fastigheten förekommer ytliga föroreningar i form av DDT
och dess nedbrytningsprodukter (DDE och DDD). Halterna överskrider riktvärden
för bostadsbebyggelse och därför kommer en saneringsplan att tas fram av
Simrishamns kommun.

PLANFÖRSLAG
Områdets övergripande gestaltning och disposition

Förslaget är resultat av en markanvisningstävling som vanns av arkitektkontoret
Stadstudio. Kontoret jobbar med projekt i egen regi med en vision att skapa
högkvalitativa miljöer och byggnader som är unika för varje plats och sammanhang.
Förslaget, Kivikhusen, innebär en småskalig, tät bebyggelsestruktur där byggnader,
trädgårdsrum, gaturum knyter an till Kiviks gamla bykärna och byggnadstradition.
Förslaget tillför nya promenadstråk och gemensamma mötesplatser. Förslaget
innefattar ett 30–40-tal fristående bostadsenheter i 1–2 plan. Bostadsfastigheterna
omgärdas av träplank, där byggnaderna utgör en del av fastighetsgränsen.
Byggnaderna får en sammanhållen gestaltning och planeras att, i huvudsak, byggas i
trä. Detta av miljöskäl eftersom trä är ett klimatsmart byggmaterial.
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”Bebyggelsen hämtar inspiration ur den skånska traditionen med tydligt inramade
gårdar. Husens utformning kan föra tankarna till båtar som ligger upp och ner, i
väntan på sjösättning. Husen kan ses som en form av ateljéhus med spatiösa
invändiga volymer trots kompakta ytor. Varje bostadsenhet bildar en egen platå i
landskapets höjdkurvor så att en enkel tillgänglighet skapas. Husens inre rum och
trädgårdsrummen flyter ihop och skapar ett starkt samband. Innanför planket är
tanken att man kan bygga till bostadshuset med fler rum vid behov. Mötet mellan
husens privata trädgårdar och den gemensamma gröningen utanför bildar en
karaktär som återfinns i det befintliga Kivik: två olika sidor av ett plank och ett träd
som tittar fram.”
Beskrivning från tävlingsförslag

Illustrationsplan
15

GRANSKNINGSHANDLING

2021-03-08

Detaljplan för del av Mellby 27:52 och
del av Mellby 3:121

Bebyggelse

Längs en gatuslinga placeras gruppbebyggelse med småhus som bildar
platsbildningar i stället för en traditionell gata. Planidén bygger på att gaturummet
ska bli en social mötesplats med rumsliga kvaliteter som beskriver husens entréer.
I områdets inre bildas en insida som utgör en gemensam gröning. Här finns
utrymme för samvaro, lek, rekreation mm. Gaturum och gröning förbinds med ett
flertal gränder och passager. Det är viktigt att alla samfälliga ytor förblir offentliga
och därmed en tillgång till hela Kivik.

Skisser från tävlingsförslag, STADSTUDIO
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Utsnitt från skissmodell, 1- respektive 2-våningshus i området, STADSTUDIO

Illustration, utblick från bostad och entré 2-våningshus STADSTUDIO

Träplank i varierade höjder omgärdar bostadsfastigheterna och utgör en viktig del av
områdets gestaltning och karaktär. De utgör ett sammanbindande enhetligt element i
området som förtydligar gränserna mellan privata och publika ytor.
På varje bostadsfastighet tillåts komplementbyggnader upp till 20 kvm. Enligt
bestämmelse i plankartan är attefallsåtgärder och friggebodar bygglovspliktiga. Då
fastigheterna är förhållandevis små är avsikten med denna bestämmelse att begränsa
möjligheterna till ytterligare tillbyggnader utöver de 20 kvadratmeter som
detaljplanen tillåter.
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Orsaken till denna begränsning är att området är förhållandevis högt exploaterat,
fastigheterna små, bebyggelsen tät. Ytterligare bebyggelse kan belasta
dagvattenhanteringen negativt. Det är också viktigt med en sammanhållen och
enhetlig bebyggelsekaraktär i området. Eventuella tillägg, tillbyggnader eller
komplementbyggnader skall ha samma fasad- och takmaterial, samt ansluta i
utformning och utseende till övrig bebyggelse inom området
Gator/trafik

Gatan som löper genom området föreslås som lokalgata med kommunalt
huvudmannaskap och utföras med en total bredd på ca 5,5 m, varav en smal
körbana med ca 3,5 m bredd. Gatan ska försörja bil, gång och cykeltrafik inom
området och utformas för att hålla nere hastigheten. Gata skall utformas för
svängradier för räddningsfordon, sopbil. Gaturummet utgörs av gatumark och
förgårdsmark som genom enhetlig gestaltning skapar förplatser till bostadsenheterna.

Illustration, sektion + planutsnitt gaturum, STADSTUDIO

På flertalet ställen skapas offentliga gränder eller strädden mellan husen för att skapa
rörelse mellan gaturum och gemensamma grönytor. Gaturummen planeras vara
hårdgjorda, men innehålla träd och vegetation.
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Befintlig infart till Horsåkravägen föreslås flyttas norrut för att skapa en bättre infart
till planområdet samt en säkrare korsning vid väg 9.
Planförslaget möjliggör för en gemensam anslutning till väg 9 i nordväst. Den utgör
även en möjlig koppling till framtida pendlarparkering vid ny hållplats för
expressbuss.

Illustration som visar befintliga och föreslagna nya vägar/kopplingar

Tillförandet av nya bostäder innebär en viss ökning i trafikmängd med motorfordon,
cykel och gång. Den blivande lokalgatan kopplar till det befintliga cykelstråk som
används idag i nordsydlig riktning.
Trafikutredning framtagen av Tyréns november 2020 har beskrivit trafiksituationen i
anslutning till väg 9 till följd av den planerade utbyggnaden av bostäder.
Slutsatserna i utredningen visar att det inte bedöms finnas ytterligare behov av
åtgärder i anslutningen till väg 9 för att säkra framkomligheten och trafiksäkerheten i
korsningspunkten.
GC-väg

Enligt Tyréns trafikutredning bör oskyddade trafikanternas tillgänglighet till det
befintliga övergångsstället tvärs väg 9 bör säkerställas.
I den norra delen av planområdet, närmst väg 9 har därför en sträcka reserverats för
att möjliggöra dragning av GC-väg inom planområdet. Planförslaget möjliggör också
en framtida dragning av cykelväg med möjlighet till förlängningen norrut längs väg 9.
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Parkering

Enligt Simrishamns kommuns parkeringsnorm skall det finns 2 bilplatser/bostad i
en- och tvåbostadshus. Pga. planområdets kollektivtrafiknära läge, med närhet till
Expressbusslinje, kan minskning av parkeringstal göras med 0,5. Det innebär att Pnorm för planområdet blir 1,5 bilplatser/bostad.
Parkering för bostäder kommer att lösas på kvartersmark. Bilparkering sker dels på
varje enskild fastighet, dels på gemensamma parkeringsytor. Gemensamma
parkeringsplatser redovisas i plankarta samt i illustrationsplan.
Grönstruktur

Planförslaget har för avsikt att skapa avskilda och privata trädgårdar såväl som
gemensamma större gröna rum i nära anslutning till varandra. Strukturen skapar ett
centralt grönt stråk genom området, detta säkerställs genom plusmark.
Befintliga äppelträd kan vara svåra att bevara eftersom marken behöver saneras från
DDT, det kommer istället att nyplanteras träd på den gemensamma gröningen.
Grönområdet planeras innehålla träd och vegetation som ska skapa gemensamma
mötesplatser och lekytor. På gröningen föreslås mindre gemensamhetslokaler som
tex växthus och ateljé till en yta av max 40 kvm
Grönyta närmst väg 9 föreslås bli parkområde med kommunalt huvudmannaskap
och utformas som ett öppet fördröjningsmagasin för dagvatten.
Teknisk försörjning, energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp

Området föreslås ingå i kommunens verksamhetsområde för VA och anslutas till
befintligt VA-nät. Varje enskilt bostadshus får en anslutningspunkt.
VA-kapaciteten är idag ansträngd i Kivik men löses av nytt reningsverk samt ny
överföringsledning för dricksvatten till Kivik. Det finns ett föreläggande om att ny
bebyggelse inte får anslutas till reningsverket innan dess att detta är utbyggt. Således
är det möjligt att ansluta from 2021. Samma tidshorisont gäller för
överföringsledning för dricksvatten.
Det kommunala VA-nätet i Kivik är ansträngt och ledningar kan på sikt komma att
behöva dimensioneras upp för att öka kapaciteten. Detta sker genom ett
kontinuerligt arbete som drivs av det kommunala bolaget Österlen VA AB.
Detta förslag till detaljplan kan därför inte antas förrän 2021 då den behöver invänta
färdigställande av reningsverket och överföringsledning.
Österlenskraft är ledningsägare för elnätet. Nya elledningar för matning till ny
bebyggelse förläggs i en slinga i gata. Av denna anledning kan befintlig elledning i
fastighetens östra del utgå. Starkströmsledning i fastighetens södra del behöver delvis
dras om, se illustration nedan. Ny nätstation planeras i området, placering föreslås i
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park/natur närmst väg 9 och planläggs som teknisk anläggning. Flytt av ledning,
nätstation och ny ledningsdragning i området utförs och bekostas av ledningsägare.
Lokal produktion av förnybar energi, tex solceller, är möjligt att genomföra inom
planen.
Vid utbyggnad av ny infrastruktur planeras fiber för bredband läggas i gata.

Illustration som visar befintlig och ny ledningsdragning el samt nätstation
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Dagvattenhantering

Dagvatten från trafikerade hårdgjorda ytor samt uppsamlingsplats för bil får ej
infiltreras utan skall anslutas till kommunalt VA-nät. Gata planeras utgöra rinnvägar
för dagvatten från trafikerade ytor och leds till öppet dagvattenmagasin med tät
konstruktion, med kommunalt huvudmannaskap, i parkområde närmst väg 9.
Dagvattenanläggningen behöver vara tät för att dels förhindra
grundvatteninträngning, dels förhindra infiltration av förorenat dagvatten. Dagvattnet
behöver genomgå rening/oljeavskiljning innan tömning i befintligt
dagvattenledningsnät. Oljeavskiljningen görs lämpligen i dagvattenmagasinet.
Dagvattenmagasinet dimensioneras för att rymma ett 20-årsregn.
Dagvattenmagasin får ej placeras inom väg 9s säkerhetszon. Vägens säkerhetszon är
2 meter från vägkant, detta område överlappar ca 0,6 m på planområdet. För att
säkerställa att dagvattenmagasinet inte anläggs inom vägens säkerhetszon så prickas
marken närmst väg 9.
Dagvatten från trädgårdar och gemensamma ytor inom kvartersmark hanteras
huvudsakligen inom fastigheterna genom infiltration. Inom gemensam fastighet
gestaltas ytorna så att det bildas fördämningsytor för att fördröja dagvatten vid
kraftiga regn. Även takvatten skall avledas ovan mark och får infiltreras på
fastigheten alternativt kan avledas till kommunalt VA-nät.
Befintliga träd bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt och avverkade träd
ersättas med nya i syfte att hålla grundvattnet lägre.
Vid projektering av området skall husens placering över gatunivå säkerställas för att
skydda ny bebyggelse från översvämning. Även topografiska låglinjer genom
grönområde/vägområde bör säkerställas för avledning av ytvatten vid skyfall.
Ansvaret för skyfallshantering ligger på kommunen. För att lösa skyfallshanteringen
krävs en samverkan mellan kommunens olika ansvarsområden.
Renhållning

Varje enskilt bostadshus får kärl för mat- och restavfall. Övrig källsortering lämnas
på återvinningsstation i Kivik. Gata skall dimensioneras och utformas i en slinga med
hänsyn till svängradier för sopbil samt för övriga transporter i området.
Bullerskyddsåtgärder

Trafikbullerutredning (Tyréns 2020) visar att förslaget är genomförbart med
avseende på vägtrafikbuller. Trafikbullerförordningens grundriktvärde på högst Leq
60 dBA uppfylls på alla fasader och våningsplan på alla planerade bostadshus inom
aktuellt planområde. Det innebär att alla bostäder kan planeras med valfri
planlösning ur bullersynpunkt.
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Karta som visar beräknad ljudutbredning, från trafikbullerutredning, Tyréns, 2020

Det är möjligt att anlägga en uteplats där Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA ej
överskrids på varje enskilt bostadshus, förutom vid två bostäder.
För att uppfylla riktvärdet vid dessa bostäder krävs en bullerskyddsskärm, förslagsvis
längs med delar av fastighetsgränsen enligt utbredning av röda linjer i bild nedan(t.v.)
Bullerskyddsskärmen ska vara 1,6 meter hög, ha en minsta ytvikt på 15 kg/m och
sluta tätt mot mark och mellan sektioner. Nedan förutsätter också att fastigheterna
höjs upp enligt nedan strukturskiss nedan med minst 0,5 meter från vägbana.
Bestämmelse för bullerskyddsskärm är införd i plankarta.
2
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Illustration som visar bullerskärmar närmst väg 9 i plan och sektion

Risk farligt gods

Riskutredning farligt gods (Tyrens 2020) bedömer risk och konsekvenser av
bebyggelse nära väg 9, transportled för farligt gods. Slutsats från utredningen är att
fastighetsgräns för bostad kan placeras ca 12 m och bostadshus ca 16 m från vägkant
väg 9. Detta säkerhetsavstånd säkerställs i plankartan genom att bostadsmarken
närmst väg 9 blir bebyggelsefri genom bestämmelsen p 1 .
Utredningen föreslår även en avskiljning, mellan riksväg 9 och planerad bebyggelse.
Avskiljning kan genomföras som stödmur, mur eller plank som är tät mot marken.
Avskiljning skall vara minst 0,5 m hög i förhållande till närmaste vägkant.
Bestämmelse om stödmur/vall är införd i plankarta.
Nätstation och andra byggnader där människor inte förväntas uppehålla sig kan
placeras i parkområde, med minst 2 meter avstånd från väg 9, enligt riskutredning.
Lovplikt
Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för bostäder förrän sanering av markförorening har kommit
till stånd.
Utökad lovplikt

Utöver kompletteringsbyggnad på 20 m2/bostadshus som planen tillåter, så gäller
utökad lovplikt för friggebod och attefallsåtgärder inom planområdet.
Avsikten med denna bestämmelse är att begränsa möjligheterna till ytterligare
tillbyggnader utöver de 20 kvadratmeter som detaljplanen tillåter.
Orsaken till denna begränsning är att området är förhållandevis högt exploaterat,
fastigheterna små, bebyggelsen tät. Ytterligare bebyggelse kan belasta
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dagvattenhanteringen negativt. Det är också viktigt med en sammanhållen och
enhetlig bebyggelsekaraktär i området. Eventuella tillägg, tillbyggnader eller
komplementbyggnader skall ha samma fasad- och takmaterial, samt ansluta i
utformning och utseende till övrig bebyggelse inom området.

KONSEKVENSER
Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen
Bestämmelserna i plan– och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 5 kap
18 § plan- och bygglagen.
Mark, luft och vatten
Mark och vegetation

Öppna fruktodlingar kommer delvis att ersättas av bostadsbebyggelse vilket innebär
mer hårdgjord yta i området. Befintliga äppelträd behöver sannolikt rivas eftersom
marken behöver saneras från DDT, det kommer istället att nyplanteras fruktträd på
den gemensamma gröningen.
Angående förekomst av hasselmus i närheten av planområdet är tidigare
ställningstagande från samhällsbyggnadsförvaltningen att planområdet som utgörs av
öppna fruktodlingar är en biotop som hasselmöss inte trivs i då de vill ha täta snåriga
marker.
Geoteknik

Översiktlig geoteknisk undersökning (Geosyd 2010) visar på normala förhållanden i
Kivik och att marken i området lämpar sig för småhusbebyggelse.
Markradon

Enligt radonmätning (GeoSyd 2011) ligger mätvärden från planområdet inom den
övre delen av normalradonintervallet och inom högradonintervallet, vilket
föranleder radonsäkert byggande.
Markföroreningar

En undersökning av markföroreningar har gjorts där man funnit förhöjda halter av
DDT. Sanering kommer att göras utifrån kommande saneringsplan vilket innebär
att marken lämpar sig för bostadsbyggande. Saneringsplanen håller på att tas fram av
Simrishamns kommun parallellt med detta planarbete. Saneringen innebär en
positiv förändring för mark och vatten i planområdet.
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På grund av att planområdet ligger inom sekundär skyddszon för grundvattentäkten
Skogsdala är möjligheten till schaktning begränsad i området. Enligt
vattenskyddsområdets föreskrifter krävs tillstånd för att schakta djupare än 0,5
meter.
Befintlig markyta bör behållas så långt möjligt men då området är förorenat med
DDT från tidigare fruktodling och behöver saneras är detta inte möjligt. Viktigt är
därför att återfyllnad bör ske så snart som möjligt efter att massor avlägsnats och
tillförda massor bör kontrolleras med avseende på föroreningar.
För att minimera risk vid sanering, schaktning och kommande byggnation ska
hantering av avfall, material och maskiner med mera ske på ett sätt som inte riskerar
att påverka vattentäkten. Rekommendationer i PM-Bedömning av påverkan av
vattenförhållande ska beaktas.
Vatten

Grundvattnet i vattentäkten Skogsdala som angränsar Kivik håller både god kvalitativ
och kvantitativ status. Ändå är dricksvattenförsörjningen under sommarmånaderna
otillräcklig för orten då nyttjandegraden når sin topp.
Överföringsledningen för dricksvatten mellan Simrishamn och Tomelilla kommun
beräknas vara färdigställd sommar 2021.
Havet utanför Kivik bedöms enligt statusklassning som måttlig med möjlighet att
uppnå god ekologisk status till 2027. Här finns dock en osäkerhet kring denna
bedömning då den beror på de upprustningar som sker av kommunens reningsverk.
Meningen är att förbättrad rening ska ske, och även inkludera läkemedelsrester.
Utsläppsvattnet väntas bli så renat att det håller badvattenkvalitet. Tillbyggnad av
reningsverket i Simrishamn invigdes under våren 2019 och tillbyggnad av
reningsverket i Kivik är färdigställd vid årsskiftet 2020/2012 och i full drift.
Den kemiska statusen i havet uppnår ej god status. Ämnena bromerande difenyleter
och kvicksilver, som överskrids runt i stort sett hela Skånes kust, drar ner
statusklassningen.
Planförslaget bedöms inte påverka VA-försörjningen negativt då det på grund av
reningsverkets utbyggnad inte är möjligt att anta planen för än år 2021. Då ska också
överföringsledningen för dricksvatten vara klar vilket gör att denna försörjning
bedöms vara god.
Byggnation i området innebär en förändrad situation för dagvattenhanteringen. Då
planområdet är lokaliserat inom sekundära skyddszonen för Skogsdala vattentäkt
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ställs krav på hur dagvatten får hanteras. Infiltration av rena dagvattenfraktioner från
takytor medför att regnvatten ska kunna återföras till mark för ökad
grundvattenbildning utan risk för kontaminering av grundvatten och vattentäkten.
Förutsatt att takmaterial som medför risk för kontaminering såsom koppar och zink
inte används. Förorenade dagvattenfraktioner tex avrinning från gator och andra
hårdgjorda ytor där det kan förekomma metaller, petroleumprodukter och vägsalt
får inte infiltreras inom området utan måste avledas och omhändertas i kommunalt
ledningsnät. Enligt dagvattenutrednings-PM är total mängd dagvatten att omhänderta
inom exploateringsområdet vid ett 20-årsregn och utloppsflöde 7 l/s 198 m3.
Omhändertagandet görs genom att leda dagvattnet från dessa ytor till ett
fördröjande dagvattenmagasin innan det avleds till det kommunala dagvattennätet.
Dagvattnet ska även genomgå oljeavskiljning innan det avleds till befintligt
kommunalt dagvattennät. Området är benämnt fördröjning på plankartan.
Genom denna hantering av dagvatten inom planområdet bedöms inte
miljökvalitetsnormer för vatten påverkas negativt. Miljökvalitetsnormer för
havsvattnet bedöms inte heller påverkas negativt av detta planförslag då det vatten
som inte kan infiltreras avleds till kommunens hantering av dagvatten. Avvattning
sker för denna del i förlängningen ut i kustvattnet men det tillskott som planförslaget
innebär är en försumbar del i jämförelse med andra utsläppskällor, som är de
bidragande faktorerna till att ej god status uppnås.
Luftföroreningar

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).
Enligmätningar från Skånes luftvårdsförbund överskrids inga miljökvalitetsnormer
för luft inom Simrishamns kommun och trafiktillskottet från den förändring som
planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
Hälsa och säkerhet
Vägtrafikbuller

Det trafiktillskott som planförslaget innebär bedöms inte påverka
vägbullersituationen i området negativt. Det tillskott av bostäder som planförslaget
innebär bedöms inte heller påverka trafiktillskott på väg 9 i någon större omfattning.
Buller från skjutfält

Planområdet ligger inom påverkansområde för Ravlunda skjutfält.
Den allmänna bakgrundsnivån från trafik och andra verksamheter leder till att
effekten av skottbuller blir mindre i jämförelse med landsbygden där
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bakgrundsnivåer oftast är lägre. I policyn för Ravlunda skjutfält ligger bebyggelsen
inom den gräns som godkänns för bostadsbebyggelse.
Magnetisk strålning

Transformatorstationer som finns utomhus ger på några meters avstånd mycket låg
exponering för magnetfält enligt uppgift från boverket. Österlenskraft har granskat
plankartan och ser inga problem med att placera transformatorstation på föreslaget
läge med hänsyn till bostadsbebyggelsen.
Natur- och kulturmiljö
Naturmiljö och biologisk mångfald

All exploatering innebär en minskning av befintliga grönstrukturer. Planområdet är
idag en monokultur med fruktträd och ett gräsbeklätt markskikt. Villaträdgårdar har
oftast en större variation i sin flora vilket bedöms gynna pollinatörer och som har en
viktig roll för den biologisk mångfalden i stort.
Hushållning av markresurser

Då planområdet är utpekat som utbyggnadsområde i översiktsplanen är
ställningstagande gjort att området ska bebyggas. Den relativt höga exploateringsgrad
som föreslås innebär ett gott nyttjande av markresurser.
Kulturmiljö

En exploatering av området innebär att en karakteristisk fruktodling tas bort
(arrendet är uppsagt av nuvarande arrendator och fruktodlingen kommer att
upphöra) och ersätts av bostadshus, vegeterad mark och nya trädplanteringar.
Bedömningen är, då området ligger insprängt i befintlig tätort, att nybyggnationen
stärker bykänslan och därför har positiv inverkan på stadsbilden.
Befintlig stengärdsgård i områdets östra gräns skall finnas kvar.
Sociala konsekvenser
Befolkning, service och kollektivtrafik

Tillförandet av nya bostäder innebär en ökad belastning på befintlig service såsom
skola och förskola samt kollektivtrafik.
Barnperspektivet

Planen beaktar rekommendationer från barnkonventionen bland annat gällande att
skapa trygga boendemiljöer med utrymme för lek, vila och fritid. Utformning av nya
gatumiljöer tillsammans med gemensamma och privata gröna utrymmen syftar till att
skapa goda möjligheter för barns lek, rörelse och trygghet. Området ligger även i
nära koppling till skola, förskola och andra möjliga mötesplatser för barn i Kivik.
Närheten till busshållplats skapar även möjlighet för större barns självständiga rörelse
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till skola och fritidsaktiviteter utanför Kivik. Ur ett barnperspektiv bör säkra gångoch cykelvägar till och från området ses över.
Tillgänglighet

Gällande krav för tillgänglighet är möjliga och kommer att tillgodoses inom planen
och i varje enskild bostad. Hur kraven på tillgänglighet i 12 § BVF (byggnader) samt
8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med
byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning
och bygganmälan.
Säkerhet och trygghet

Enligt miljöbedömningen anses förslagen bebyggelse i området uppfylla målen om
god bebyggd miljö genom den förtätning som sker, samt giftfri miljö då marken
kommer att saneras från DDT. Indragen bebyggelse mot väg 9 tillgodoser ett
säkerhetsavstånd till led för farligt gods.
Riksintressen
Riksintressen

Riksintresse för friluftsliv (MB 3:6)

Utmärkande för riksintresset är särskilda natur- och kulturkvaliteter med variationer
i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Planområdet är inte att betrakta
som tillgängligt för allmänheten idag då det innehåller en äldre äppelodling, vilket
förvisso är signifikant med Kivik.
Bedömningen är att planförslaget har låg inverkan på de kvaliteter och variationer
som finns i landskapet. Planen är utformad för att bevara och skapa en grön miljö
som är tillgänglig även för besökare, samt förstärker och tillgängliggör kopplingar till
omgivande natur och landskap.

Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv (MB 4:1-2)

I värdebeskrivningen för riksintresset framgår att det består bland annat av närhet till
både hav och kulturhistorisk bebyggelsemiljö såväl som bad, fiske och möjligheten
att röra sig längst havet i långa obrutna sträckor.
Planförslaget anses inte ha någon inverkan på det rörliga friluftslivet då de värden
som beskrivs härstammar till andra delar av Kivik. Förslaget är utformat på ett sätt
som skapar möjlighet att röra sig genom området även som besökare.

Riksintresse för högexploaterad kust (MB 4:4)

Riksintresset omfattar hela kustremsan i kommunen och syftar till att skydda
kustzonen mot hög exploatering och åtgärder som påtagligt skadar områdets naturoch kulturvärden.
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Även om planområdet ligger inom detta riksintresseanspråk återfinns inte dessa
värden i området. Den känsliga kustzonen återfinns på andra sidan väg 9 mot havet.

Riksintresse för försvarsmakten (MB 3:9)

Planområdet ligger innanför den ortsavgränsning där nya bostäder kan byggas ur
bullersynpunkt i Policy för utbyggnad av bostäder vid Ravlunda skjutfält och bör
alltså inte ha negativ inverkan på försvarsmaktens verksamhet.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Organisatoriska frågor
Tidplan

Samråd, sommar 2020
Granskning, vinter/vår 2021
Antagande, sommar 2021
Detaljplanen kan antas först när reningsverkets utbyggnad är klar och
överföringsledning för dricksvatten från Tomelilla kommun är i drift, beräknat
antagande är vår/sommar 2021.
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft
Markägarförhållande

Simrishamns kommun är markägare inom hela planområdet. Marken är idag
utarrenderad och arrendet upphör vid årsskiftet 2020/2021. Avsikten är att Kivik
Bostad AB ska förvärva marken.
Ansvarsfördelning

Kommunen föreslås vara huvudman för allmän plats.
Exploatör ansvarar för iordningställande av kvartersmark.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning

För planens genomförande krävs fastighetsbildning. Bostadsfastigheter planeras att
avstyckas som enskilda fastigheter och gemensamma grönytor samt parkeringsplatser
utgörs lämpligtvis av en marksamfällighet.
Marken ägs idag av Simrishamns kommun som kommer att sälja marken till
exploatören, villkoren för detta regleras i separat markanvisningsavtal samt
genomförandeavtal. Exploatören kommer i sin tur att dela upp marken i ett 30-tal
fastigheter där varje enskild bostad avser utgöra enskilda äganderätter som ingår i en
samfällighetsförening.
Ytor i samfälligheten utgörs av en trädplanterad gröning i områdets mitt samt
utkanter, av gemensamma parkeringsytor samt förgårdsmark längs lokalgatan.
Kommunen önskar äga och förvalta en begränsad rak lokalgata, ytan mellan
lokalgata och de enskilda bostadsfastigheterna utgör en viktig del av gaturummet.
Denna del blir planlagd som kvartersmark/gemensamhetsanläggning. Genom
gemensamt ägande av denna sammanhängande yta längs gatan kan ett
sammanhållande och enhetligt utförande säkerställas. Längs den östra gatan i
nordsydlig riktning bildas ”tårtbitar” som utgör ett kompletterande gaturum och
formar informella mötesplatser för de boende i området.
Lokalgata genom området kommer att utgöra allmän plats. Fördröjningsmagasinet i
parken närmst väg 9 kommer även den att ha kommunalt huvudmannaskap. I den
kommunala parken kommer även plats för gång- och cykelväg möjliggöras.
Nätstationen kommer att ägas av Österlens kraft och ligga på kvartersmark som ägs
av samfälligheten.
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Illustration som visar fastighetsdelning – kommunal mark, samfällighetens mark, samt enskilda fastigheter.

32

GRANSKNINGSHANDLING

2021-03-08

Detaljplan för del av Mellby 27:52 och
del av Mellby 3:121

Servitut och gemensamhetsanläggningar

Det finns inga befintliga servitut eller gemensamhetsanläggningar i området.
Exploatör avser ansöka om bildandet av en gemensamhetsanläggning och
samfällighetsförening som ansvarar för kvartersmark utanför enskilda fastigheter.

EKONOMISKA FRÅGOR
Plankostnad

Kommunen upprättar detaljplan, kostnader för planprocessen och utredningar
regleras i planavtal.
Fastighetsbildning

Kostnader för fastighetsbildning ska bekostas av sökande till lantmäteriförrättning.
Kommunen ansöker om avstyckning av en exploateringsfastighet för att kunna sälja
till exploatören, som i sin tur behöver göra ytterligare fastighetsbildning för att sälja
vidare till slutkunderna. Samordning mellan kommunen och exploatören kan bli
aktuellt för en effektivare process, då delas kostnaderna enligt principen att varje
part tar sin del av kostnaden.
Ledningsrätt

Österlenskraft är ledningsägare för elnätet. Nya elledningar och ledningsrätt för
matning till ny bebyggelse förläggs i en slinga i gata. Av denna anledning kan befintlig
elledning och ledningsrätt i fastighetens östra del utgå. Starkströmsledning i
fastighetens södra del behöver delvis dras om, se illustration i kapitlet Teknisk
försörjning. Ny nätstation planeras i området, placering föreslås i park/natur närmst
väg 9 och planläggs som teknisk anläggning på kvartersmark. Flytt av ledning,
förrättning av ledningsrätt, nätstation och ny ledningsdragning i området utförs och
bekostas av ledningsägare.

Genomförandeavtal

För reglering av ansvar vid kommande exploatering av området upprättas
genomförandeavtal mellan kommun och exploatör.

TEKNISKA FRÅGOR
Radon

Planområdet är klassat som normal- och högriskområde vilket innebär att byggnader
skall uppföras radonskyddade.
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Arkeologi

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska arbetet omedelbart
avbrytas och länsstyrelsen underrättas enligt 2 kap 10 § 2st KML
Vatten- och avlopp

Planområdet ingår inte i kommunens verksamhetsområde för dricksvattendagvatten- och spillvattenledningar, utvidgning av verksamhetsområdet behöver
göras. Separat beslut om detta behöver fattas av kommunfullmäktige.
En förbindelsepunkt till varje enskilt småhus förespråkas.
Planområdet ingår i vattenskyddsområde och vattentäktens föreskrifter skall följas.
Ledningar

I anslutning till planområdet finns ledningar för bredband, data och el. Befintliga
och planerade ledningar skall säkras i plangenomförandet. Elledning i planområdets
östra och södra del behöver flyttas vid plangenomförandet.
Den som förorsakar flytt av ledning är också den som bekostar flytt. Österlenskraft
är i behov av ny nätstation för utbyggnad av området, den föreslås placeras på
kvartersmark, i anslutning till parken närmst väg 9, minst 2 m från väg enligt
riskutredning. Området har markerats med E-område i plankartan.
Förutom Österlenskrafts ledningar, har överenskommelse träffats om att
ledningsägare bekostar flytt, de bekostar även ny nätstation.
Dagvatten

Infiltration från allmän plats (gata) får inte ske varför dagvatten härifrån avleds till
uppsamlingsmagasin kopplat till kommunens dagvattennät.
Dagvattenhantering inom kvartersmark för bostad får lov att infiltreras i mark men
ska också kopplas till kommunens dagvattennät. Dagvatten på biluppställningsplatser
får ej infiltreras och har därför avrinning mot allmän plats/gata som leds vidare till
uppsamlingsmagasinet.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Upphävande av detaljplan.

Då del av Förslag till stadsplan för skogsdalaområdet i Kiviks samhälle, fastställd
1978, efter denna plans genomförande inte fyller något syfte föreslås denna del
upphävas.
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Medverkande
Planförslaget har tagits fram av STADSTUDIO arkitekter.
I planarbetet har följande tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen medverkat:
Planarkitekter: Oscar Karlsson, Maria Ibohm, David Tufvesson,
exploateringsingenjör: Malin Alm, projektledare: Pär Janreus, Anders Andersson,
VA-strateg: Camilla Nilsson, plan-och exploateringschef: Anna Eliasson
Plan- och exploateringsenheten
Oscar Karlsson
Planarkitekt
Medverkande planarkitekter:
David Tufvesson, Maria Ibohm
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