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1

SAMMANFATTNING

Pentapel AB planerar att bygga bostäder på fastigheten Mellby 3:164 i östra delen av Kivik. Tidigare
markanvändning på fastigheten utgörs av fruktodling.
Marken lutar generellt norrut mot och har god genomsläpplighet. Öster om utredningsområdet passerar
en bäck, som så småningom rinner ut i havet i vattenförekomsten V Hanöbukten. Ekologisk status på
V Hanöbukten är måttlig. Påverkan på vattenförekomsten som kan kopplas till utredningsområdet är
näringsämnen. Genomförda föroreningsberäkningar visar att transporten av näringsämnen minskar
efter exploatering varför exploateringen inte bör försvåra för vattenförekomsten att uppnå
miljökvalitetsnormerna.
För att fördröja dagvattnet föreslås en torrdamm med en volym på 200 m³. Volymen föreslås att delas
upp i en nedre volym på 152 m³ där utflödet endast utgörs av infiltration genom dammbotten och en
övre volym på 48 m³ där utflödet baseras på befintligt flöde vid ett 10-årsregn. På så sätt kan dagvattnet
släppas till bäcken utan att flödet till bäcken varken ökar vid mer vanligt förekommande regn eller mer
intensiva regn med återkomsttider upp till 10 år. För att fånga upp vatten från uppströms belägna
områden föreslås ett avskärande dike längs med den östra kanten av utredningsområdet. Diket föreslås
ansluta till torrdammen.
I samband med exploateringen försvinner 6 830 m² grönytor som blir gata eller annat hårdgjort. Om det
antas att det översta jordlagret kan hålla 20 mm, vilket motsvarar 20 l/m², innebär det att det försvinner
en magasinskapacitet på 137 m³ i samband med skyfall. Därför föreslås det att föreslagen torrdamm
utformas så att det ovanpå de 200 m³ för dagvattnet finns marginal för ytterligare 137 m³ i samband
med skyfall.
Det föreslås att verksamhetsområde för dagvatten inrättas. För anslutning till bäcken behöver det göras
en anmälan till Ystad-Österlenregionens miljöförbund av ägaren av VA-anläggningen (d.v.s. troligen VAhuvudmannen). Vidare kommet det behövas en ledningsrätt eller avtal för att dra en ledning från
torrdammen till bäcken genom intilliggande fastighet.
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2

BAKGRUND

Utredningsområdet utgörs av Mellby 3:164 och ligger i östra delen av Kivik vid Bokekullsvägen (Figur 1).
På fastigheten har det tidigare bedrivits fruktodling. Pentapel AB avser exploatera fastigheten för att
bygga bostäder.

Figur 1. Lokalisering av utredningsområdet, Mellby 3:164.

3

UNDERLAG OCH KOORDINATSYSTEM

Denna utredning baseras på följande underlag erhållet från Simrishamns kommun:
•
•
•
•
•

Plankarta, erhållen 2022-02-24
Grundkarta, erhållen 2022-03-03
Geoteknisk utredning, Geoexperten i Skåne AB, daterad 2020-05-14
Miljöteknisk markundersökning, Miljöfirman Konsult Sverige AB, daterad 2020-06-12
Ledningsnät, erhållet 2022-03-18

Dessutom har följande underlag och publikationer inhämtats eller använts:
•
•
•
•
•

Lantmäteriets markhöjdmodell, grid 1+
SGU: jordart- och genomsläpplighetskarta
Länsstyrelsen: dikningsföretag
VISS
Svenskt Vattens P110

Använda koordinatsystem är SWEREF99 13 30 och RH2000.
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4

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

4.1

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING

Simrishamns kommun har ingen dagvattenpolicy, men frågor kopplat till dagvatten återfinns i en
handlingsplan för hållbarhet. Av handlingsplanen framgår bland annat följande punkter:
•
•
•

4.2

Minimera förorenings- och näringsämnesspridning till recipienter genom att utveckla och
förbättra rening av spillvatten och dagvatten.
Öka attraktiviteten med synligt vatten och skapa blågröna stråk som möjliggör
dagvattenfördröjning, rekreation, renare vatten och ekosystemtjänster.
Återanvända vatten och använda olika vattenkällor, så kallat ändamålsenligt vatten, utifrån
användningens kvalitetsbehov.

TOPOGRAFI OCH RECIPIENT

Utredningsområdet ligger i en slänt med en relativt jämn lutning norrut (Figur 2). Markytan är som högst
precis över +24 och som lägst +16. Vatten rör sig generellt från de högre delarna i syd mot de lägre
delarna i norr. Det rinner in vatten från ett mindre område beläget uppströms utredningsområdet (A i
Figur 2). Hänsyn tas till detta vid beräkningarna i denna utredning.

Figur 2 Höjder och rinnvägar i anslutning till utredningsområdet.

Öster om området passerar en bäck som rinner norrut (B i Figur 2). Bäcken är inte en klassificerad
vattenförekomst, men den rinner ut i V Hanöbuktens kustvatten, som är en vattenförekomst, som
sträcker sig ungefär från Simrishamn till Sölvesborg. Ekologisk status på V Hanöbukten är måttlig.
Relevant påverkan från utredningsområdet är näringsämnen.
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4.3

GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN OCH GRUNDVATTEN

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs utredningsområdet av svallsediment, grus (Figur 3). Cirka hundra
meter utanför utredningsområdet finns det även urberg och isälvssediment, sand. Geoexperten i Skåne
ABs undersökning fann att jordlagren överst består av 0,2–0,4 m stenig matjord följt av stenig grusig
sand till ett djup på 2,0–2,4 m. Därefter är det sandmorän till mer än undersökt djup.

Figur 3. Visar SGU:s jordartskarta. Utredningsområdet är markerat med svarta streck.

I de tre nordligaste provtagningspunkterna (Skr 1–3) noterades grundvattenytan 1,2–1,4 m under
markytan. I de två sydligaste punkterna (Skr 4–5) noterades ingen grundvattenyta ner till 1,0–1,8 m
under markytan. Grundvattenytan kan förväntas variera med årstiderna. Provtagningen gjordes i maj då
nivåerna kan antas ligga lågt. Den geotekniska undersökningen konstaterar att möjligheten för
infiltration av dagvatten är gynnsam. Detta framgår även av SGU:s genomsläpplighetskarta som visar
hög genomsläpplighet i hela området.
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4.4

BEFINTLIGA LEDNINGAR

Befintliga spill-, dag och vattenledningar finns i Bokekullsvägen (Figur 4). Dagvattenledningen är en
160 PVC, som övergår i en 200 PVC i Bokekullsvägens sträckning innan den ansluter en 400 BTG
norrut. Spillvattenledningen är en 200 PVC. Vattenledningen är en 63 PEM. Dagvattenledningen ligger
väldigt ytligt varför det efter diskussion med Österlen VA har beslutats att det inte är lämpligt att ansluta
dit. Denna utredning utgår därför ifrån att dagvattnet ska ledas österut mot bäcken istället.

Figur 4. Befintliga ledningar i anslutning till utredningsområdet. Vattenledningen har inte ritats ut med hänsyn till sekretess.

4.5

SKYFALLSANALYS BEFINTLIG SITUATION

En skyfallsanalys av befintlig situation i programvaran Scalgo Live visar att det inte finns några
lågpunkter inom området (Figur 5). Scalgo Live är ett simuleringsprogram som på ett enkelt sätt kan
visa rinnvägar och vattendjup utifrån Lantmäteriets markhöjdmodell (upplösning 1x1 m) vid en given
regnmängd. Det är inte en dynamisk modell. Resultatet från modellen visar alltså enbart var vattnet
slutligen hamnar och vilken väg det tar dit. I modellen har en regnmängd valts som antas ge ett resultat
som stämmer överens med ett scenario med ett 100-årsregn.
Utredningsområdet ligger i en slänt och har två stråk av rinnvägar som passerar igenom området. Dessa
lämnar området i det nordvästra och nordöstra hörnet (A och B i Figur 5) innan de går ihop nedströms
och ansluter till bäcken (C i Figur 5). Vattnet behöver fortsatt kunna rinna genom eller längsmed
utredningsområdet för att inte leda vatten mot intilliggande fastigheter.
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Figur 5. Befintliga rinnvägar och vattendjup vid ett skyfall simulerat i Scalgo Live.

4.6

DIKNINGSFÖRETAG

Utredningsområdet påverkas inte av eller påverkar något dikningsföretag.
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5

FLÖDES- OCH FÖRDRÖJNINGSBERÄKNINGAR

5.1

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Befintlig markanvändning utgörs mestadels av före detta fruktodling (Figur 6 och Tabell 1–2).

Figur 6. Visar befintlig markanvändning.
Tabell 1. Markanvändning och avrinningskoefficienter vid befintlig situation för Mellby 3:164.

Mellby 3:164

Area [ha]

Avrinningskoefficient

Reducerad area [ha]

Asfalt

0,025

0,80

0,020

Grönt

1,035

0,10

0,103

Totalt

1,060

0,12*

0,123

*Beräknad genomsnittlig avrinningskoefficient
Tabell 2. Markanvändning och avrinningskoefficienter vid befintlig situation för Mellby 3:164 inklusive uppströms belägna
områden.

Mellby 3:164 inkl. uppströms

Area [ha]

Avrinningskoefficient

Reducerad area [ha]

Asfalt

0,025

0,80

0,020

Grönt

1,688

0,10

0,169

Tak

0,005

0,90

0,005

Totalt

1,718

0,11*

0,194

*Beräknad genomsnittlig avrinningskoefficient
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5.2

PLANERAD MARKANVÄNDNING

Det planeras för ett antal tomter för bostäder inklusive en lokalgata (Figur 7 och Tabell 3–4). För marken
inom tomterna (exklusive byggnader) har det antagits att hälften av marken blir hårdgjord.

Figur 7. Visar planerad markanvändning.
Tabell 3. Markanvändning och avrinningskoefficienter vid planerad situation för Mellby 3:164.

Area [ha]

Avrinningskoefficient

Reducerad area [ha]

Asfalt

0,173

0,80

0,139

Tak

0,184

0,90

0,166

Tomt

0,703

0,45

0,316

Totalt

1,060

0,59*

0,621

*Beräknad genomsnittlig avrinningskoefficient
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Tabell 4. Markanvändning och avrinningskoefficienter vid planerad situation för Mellby 3:164 inklusive uppströms belägna
områden.

Area [ha]

Avrinningskoefficient

Reducerad area [ha]

Asfalt

0,173

0,80

0,139

Grönt

0,653

0,10

0,065

Tak

0,189

0,90

0,171

Tomt

0,703

0,45

0,316

Totalt

1,718

0,40*

0,691

*Beräknad genomsnittlig avrinningskoefficient

5.3

FLÖDESBERÄKNINGAR

Avrinningskoefficienter har valts utifrån Svenskt Vattens P110. För framtida scenarier har en klimatfaktor
på 1,3 använts. Beräknade regn är 2- och 10-årsregn. Rinntider har uppskattats till 30 min vid befintlig
situation och 10 min för framtida situation baserat på P110. Flödena vid 2-årsregn beräknas för att ge
en fingervisning om vilken dimension framtida ledningar kan behöva.
Beräkningar har gjorts enligt rationella metoden. Resultaten presenteras i Tabell 5 och Tabell 6.
Tabell 5. Beräknade flöden vid ett 2- och 10-årsregn för befintlig situation för Mellby 3:164 med och utan uppströms belägna
områden.

2-årsregn [l/s]

10-årsregn [l/s]

Mellby 3:164

8,5

14

Mellby 3:164 inklusive uppströms

13

22

Tabell 6. Dimensionerande flöden vid ett 2- och 10-årsregn för framtida situation för Mellby 3:164 med och utan uppströms belägna
områden.

2-årsregn [l/s]

10-årsregn [l/s]

Mellby 3:164

108

184

Mellby 3:164 inklusive uppströms

120

205

5.4

FÖRDRÖJNINGSVOLYMER

För att undvika att flödet till bäcken ökar både vid små och stora regn har dimensioneringen av
fördröjningsvolymen gjorts i två steg. Eftersom det finns goda förutsättningar för infiltration beräknas
först den volym som behövs för att hålla ett 1-årsregn med enbart ett utflöde via infiltration i botten av
dammen. På så vis kan samtliga vanligt förekommande regn fördröjas utan att påverka bäcken. I
beräkningarna har utflödet baserats på en infiltration på 278 l/s/ha (vanligt värde för sand) och en
bottenyta på 70 m². Detta ger ett flöde på ca 2 l/s.
I nästa steg beräknas det hur stor ytterligare volym som behövs för att kunna fördröja ett 10-årsregn till
befintligt flöde vid ett 10-årsregn. Utloppet från anläggningen sätts alltså till infiltrationen fram till dess
att hela den första volymen fyllts upp. Därefter ökas utloppet till befintlig situation vid ett 10-årsregn.
Detta kan liknas vid en bräddning, men utgör fortfarande ett strypt utlopp.
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För Mellby 3:164 blir då den nedre volymen (med enbart infiltration som utflöde) 128 m³ (Tabell 7). När
denna volym fyllts upp börjar den övre volymen fyllas upp och utflödet ökas till befintlig situation vid ett
10-årsregn. Denna andra volym behöver då vara 60 m³. Totalt för att fördröja ett 10-årsregn behövs det
alltså 188 m³. Motsvarande siffra om även uppströms belägna områden räknas in blir 200 m³.
Tabell 7. Beräknade fördröjningsvolymer för ett 10-årsregn.

Mellby 3:164

Inklusive uppströms

Volym [m³]

Utflöde [l/s]

Volym [m³]

Utflöde [l/s]

1-årsvolym

128

2*

152

2*

10-årsvolym

60

14**

48

22**

188

16

200

24

Total anläggningsvolym
*Utlopp via infiltration i botten
**Utlopp via strypt ledning

Denna utredning utformar lösningsförslaget efter volymen inklusive uppströms belägna områden. Detta
eftersom befintliga rinnvägar genom området i och med bebyggelsen påverkas och ansluter bäcken
högre upp än tidigare, vilket skulle kunna påverka fastigheten i anslutning till bäcken.
Utöver de 200 m³ för att fördröja 10-årsregnet behövs 137 m³ för att kompensera för de grönytor som
hårdgörs. I samband med skyfall genereras det större mängder avrinning då mark hårdgörs eftersom
den magasinerande kapaciteten i marken försvinner. Beräknad volym är baserad på ett antagande om
att grönytor kan ta emot 20 mm innan de blir mättade. 20 mm motsvarar 20 l/m². Om hälften av tomterna
hårdgörs försvinner 6 830 m² grönyta, vilket då ger 137 m³.

6

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR

Föroreningsberäkningar har gjorts med programvaran Stormtac. Detta ger en översiktlig bild av de
förväntade föroreningshalterna i dagvatten från utredningsområdet. Stormtac baserar beräkningarna på
schablonvärden för olika sorters markanvändning. Det ger alltså en bild av vilka föroreningar som brukar
förekomma i dagvattnet då marken utgörs av olika sorters naturmark, bostadsområden, industrimark
och så vidare, men tar inte hänsyn till några mätningar eller liknanden från den aktuella platsen.
Resultaten av beräkningarna bör därmed tolkas med försiktighet och inte ses som faktiska
koncentrationer eller mängder. Beräkningarna ger alltså mer en fingervisning om vilka föroreningar som
skulle kunna förekomma och hur situationen påverkas av exploateringen.
Årsmedelnederbörd valdes i beräkningsmodellen till 673 mm. Detta baseras på uppmätta värden från
SMHI:s station Vitemölla (612 mm) som justerats med en faktor på 1,1 för att ta hänsyn till eventuella
mätfel.
Det finns ingen markanvändning i Stormtac för fruktodling, men jordbruksmark bedöms kunna vara en
rimlig approximation. För befintlig situation har alltså hela fastigheten klassificerats som jordbruksmark.
För planerad situation har hela fastigheten klassificerats som villaområde.
Simrishamns kommun saknar egna riktvärden för föroreningskoncentrationer i dagvatten, men enligt en
handlingsplan för hållbarhet så ska spridning av föroreningar till recipienter minimeras. Denna utredning
utgår därför ifrån att begränsa föroreningarna till befintlig situation. Dessutom tittar utredningen på
riktvärden från den så kallade Riktvärdesgruppen som en referens för att se så att befintlig situation är
ett önskvärt tillstånd.
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Resultaten av beräkningarna visar att det vid befintlig situation är höga halter av kväve och suspenderat
substrat (Tabell 8). Detta är att förvänta från jordbruksmark. Att gå från jordbruksmark till villaområde
innebär alltså en minskad belastning av näringsämnen. Däremot ökar både halter och mängder av
metaller (Tabell 8 och Tabell 9). Halterna håller sig dock fortfarande under riktvärdet. Bensoapyren är
det enda ämne vars halter blir högre än riktvärdet vid planerad situation. Det ligger dock väldigt nära
riktvärdet. Som tidigare beskrivits bör det inte dras några större slutsatser från detta mer än att
koncentrationen antagligen ökar vid planerad situation (utan rening) jämfört med befintlig situation.
Tabell 8. Beräknade koncentrationer för befintlig och planerad situation (utan rening) samt riktvärden från Riktvärdesgruppen.
Värden som överstiger riktvärdet är markerade i rött och värden över befintliga halter är markerade i fetstil.

Riktvärde [µg/l]

Befintligt [µg/l]

Planerat, utan rening [µg/l]

Fosfor, P

160

150

150

Kväve, N

2 000

3 800

1 300

8

7,1

6,7

Koppar, Cu

18

12

15

Zink, Zn

75

20

60

Kadmium, Cd

0,4

0,1

0,33

Krom, Cr

10

2,3

3,9

Nickel, Ni

15

1,5

5

40 000

71 000

32 000

0,03

0,0068

0,034

Bly, Pb

Suspenderat substrat, SS
Bensoapyren, BaP

Tabell 9. Beräknade mängder för befintlig och planerad situation (utan rening). Värden som överstiger befintliga mängder är
markerade i fetstil.

Befintligt [kg/år]

Planerat, utan rening [kg/år]

Fosfor, P

0,45

0,42

Kväve, N

11

3,8

Bly, Pb

0,021

0,019

Koppar, Cu

0,035

0,041

Zink, Zn

0,058

0,17

0,00029

0,00094

Krom, Cr

0,0066

0,011

Nickel, Ni

0,0042

0,014

210

91

0,00002

0,000098

Kadmium, Cd

Suspenderat substrat, SS
Bensoapyren, BaP
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7

FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING

7.1

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

Lösningsförslaget bygger på att dagvattnet samlas upp i en torrdamm och fördröjs innan det släpps till
bäcken. Vatten från uppströms belägna områden leds i ett avskärande dike som även det ansluts till
torrdammen. Denna utredning gör bedömningen efter dialog med kommunens ekologer samt ekologer
internt hos WSP att det är lämpligt att släppa vattnet till ån efter fördröjning.

7.2

FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING

För att fånga upp vattnet som rinner in i utredningsområdet föreslås ett avskärande dike längs med östra
sidan av Mellby 3:164 (A i Figur 8). Diket föreslås ledas in i den föreslagna torrdammen. Vatten från
tomterna och gatorna föreslås ledas längs med gatorna (B och C i Figur 8), antingen i ledning eller i
makadamdike, till torrdammen. Från torrdammen leds vattnet ut till bäcken (D i Figur 8). Torrdammen
kan t.ex. utformas med ett totalt djup på 1,2 m från botten till släntkrön. Djupet fördelas då på 0,5 m för
den nedre volymen, 0,2 m för den övre volymen och 0,5 m som marginal för att rymma den
kompenserade skyfallsvolymen. Beroende på hur slänter utformas och förhållandet mellan längd och
bredd blir ytbehovet i storleksordningen 300-400 m². En principskiss presenteras i Figur 9.

Figur 8. Lösningsförslag. Blå pilar avser ytliga rinnvägar och gröna pilar avser flöde i ledning eller makadamdike.

En torrdamm kan utformas med eller utan dränering i botten. Eftersom det är goda möjligheter för
infiltration i området bedöms inte dränering vara nödvändigt i denna utredning. En principskiss av en
torrdamm finns i Figur 9.
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Figur 9. Principskiss av föreslagen torrdamm.

Den geotekniska undersökningen uppmätte grundvattennivån till 1,2–1,4 m under markytan. Om
torrdammen är 1,2 m djup skulle det kunna innebära att det delar av året står vatten i botten av dammen.
Om detta skulle utgöra ett problem går det till exempel att åtgärda genom att göra dammen grundare,
men öka utbredningen för att på så sätt behålla samma volym. Botten av dammen skulle även kunna
behöva göras tät för att förhindra uppträngning av grundvatten. I så fall behövs en dräneringsledning i
botten av dammen med en kapacitet motsvarande infiltrationen. Denna utredning rekommenderar att
ett grundvattenrör installeras där dammen föreslås för att få mer detaljerad kännedom om
grundvattennivån.
I lösningsförslaget har en av tomterna plockats bort för att få plats med dammen, men det går att lösa
på andra sätt (t.ex. genom att trycka ihop tomterna eller att dammen byts mot något sorts underjordiskt
magasin). Det viktiga är att dammen placeras i det östra hörnet för att det ska gå smidigt att ansluta till
dammen och sedan vidare till bäcken.
Om ett makadamdike används för att leda vattnet till torrdammen behöver en dräneringsledning läggas
strax ovan botten i diket och anslutas till dagvattennätet (Figur 10). Diket förläggs lämpligen i ytterkanten
av gaturummet och inte inne på tomtmarken.

Figur 10. Illustration av ett makadamdike (VA-guiden).

7.3

DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL

I samband med skyfall föreslås uppströms vatten ledas via det avskärande diket. Vatten från gator och
tomter föreslås rinna längs med de nya gatorna mot torrdammen, så att vattnet följer befintliga rinnvägar.
Detta är något som åstadkommes genom lämplig höjdsättning i detaljprojekteringen.
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7.4

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR EFTER RENING

Med föreslagen torrdamm sker en väldigt god rening (Tabell 10 och Tabell 11). Mängderna av vissa
metaller (zink, kadmium och nickel) ökar något, men bedöms inte försvåra för V Hanöbukten att uppnå
miljökvalitetsnormerna. Transporten av näringsämnen minskar betydligt, vilket är positivt då
V Hanöbukten är påverkad av övergödning.
Vidare innebär en sanering av marken utifrån de påvisade halterna av DDT som den miljötekniska
markundersökningen (Miljöfirman, 2020) fann att befintliga föroreningsämnen från området minskar.
Tabell 10. Beräknade koncentrationer för befintlig och planerad situation (med rening) samt riktvärden från Riktvärdesgruppen.
Värden som överstiger riktvärdet är markerade i rött och värden över befintliga halter är markerade i fetstil.

Riktvärde [µg/l]

Befintligt [µg/l]

Planerat, med rening [µg/l]

Fosfor, P

160

150

120

Kväve, N

2 000

3 800

800

8

7,1

2,4

Koppar, Cu

18

12

9,7

Zink, Zn

75

20

39

Kadmium, Cd

0,4

0,1

0,18

Krom, Cr

10

2,3

1,6

Nickel, Ni

15

1,5

2

40 000

71 000

11 000

0,03

0,0068

0,014

Bly, Pb

Suspenderat substrat, SS
Bensoapyren, BaP

Tabell 11. Beräknade mängder för befintlig och planerad situation (utan rening). Värden som överstiger befintliga mängder är
markerade i fetstil.

Befintligt [kg/år]

Planerat, med rening [kg/år]

Fosfor, P

0,45

0,33

Kväve, N

11

2,3

Bly, Pb

0,021

0,0067

Koppar, Cu

0,035

0,027

Zink, Zn

0,058

0,11

0,00029

0,00052

Krom, Cr

0,0066

0,0044

Nickel, Ni

0,0042

0,0056

210

33

0,00002

0,000039

Kadmium, Cd

Suspenderat substrat, SS
Bensoapyren, BaP
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7.5

VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ANSLUTNING TILL BÄCKEN

Utredningsområdet ligger i dagsläget utanför verksamhetsområde för dagvatten. Detta innebär att
kommunen inte ansvarar för hantering av dagvattnet utan detta ligger istället på fastighetsägaren.
Verksamhetsområde ska inrättas vid behov. Så som utredningsområdet ligger bedömer denna
utredning att det finns ett behov ur ett större sammanhang (bebyggelsen precis bredvid ligger inom
verksamhetsområde). Om den nya gatan inom utredningsområdet blir kommunal (vilket den planeras
bli) kan man överväga att enbart ta in gatan i verksamhetsområdet.
Att ansluta utloppet till bäcken utanför utredningsområdet bedöms vara görbart. En anmälan till YstadÖsterlenregionens miljöförbund ska göras av ägaren av VA-anläggningen (d.v.s. troligen VAhuvudmannen). Vidare kommer det behövas en ledningsrätt eller avtal för att dra en ledning från
torrdammen till bäcken genom intilliggande fastighet.

8

SLUTSATSER

Med föreslaget lösningsförslag bedöms exploateringen kunna genomföras så att dagvatten och skyfall
hanteras på ett tillfredsställande sätt. Exploateringen bedöms inte försvåra för vattenförekomsten att
uppnå miljökvalitetsnormerna.
Det föreslås att verksamhetsområde för dagvatten inrättas. För anslutning till bäcken behöver det göras
en anmälan till Ystad-Österlenregionens miljöförbund av ägaren av VA-anläggningen (d.v.s. troligen VAhuvudmannen). Vidare kommet det behövas en ledningsrätt eller avtal för att dra en ledning från
torrdammen till bäcken genom intilliggande fastighet.

8.1

VIDARE UTREDNING

Denna utredning föreslår att det sätts ett grundvattenrör där torrdammen föreslås för att få mer
detaljerad kännedom om grundvattennivån. Då grundvattennivån varierar med årstiderna får röret gärna
sitta så länge som möjligt för att få så bra mätningar som möjligt.
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