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PLANPROGRAM

1

Inledning

1.1

Planprogram
I plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 10 § anges: Om kommunen bedömer att det
behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen ange planens
utgångspunkter och mål i ett särskilt program.
Ett planprogram kan upprättas om kommunen finner det lämpligt, för att utreda vissa
frågor och förutsättningar och för att sätta upp mål och riktlinjer för ett fortsatt planarbete.
Ett samrådsförslag av planprogrammet ställs ut och inkomna synpunkter sammanställs
därefter i en samrådsredogörelse tillsammans med planprogrammet och övriga
programhandlingar. Ett gällande planprogram och samrådsredogörelsen ska vara
godkänt av Samhällsbyggnadsnämnden. Planprogrammet är vägledande i ett fortsatt
detaljplanearbete.
Det kan vara en fördel att upprätta ett program för komplicerade planer som berör många
intressenter och som innehåller starka motstående intressen. Ett annat skäl att upprätta
ett särskilt program är om detaljplanen saknar stöd i den kommunomfattande
översiktsplanen.

1.2

Bakgrund
Stiftelsen P Aug Jönssons Studiebidrag till anhöriga har ansökt om planbesked för att
pröva möjligheten till en komplettering med bostadsbebyggelse inom fastigheterna
Sandby 64:1, Sandby 64:44, Sandby 17:12, 17:13 och 17:14 samt utökning av parkering
inom Sandby 64:1 och Sandby 3:16. Önskemålet var att byggnation av 22 bostadshus
inom sju områden skulle möjliggöras.
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat planbesked 2017-12-07 (redaktionell ändring
2018-01-25) enligt följande:
•

Upprättande av detaljplan för prövning av användning och ändamål av enstaka
tomter i anslutning till befintlig bebyggelse medges på fastigheten Sandby 64:1
om sökande så önskar.

•

Planprövning sker genom utökat förfarande.

•

Planavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.

•

Planarbete initieras och bekostas av fastighetsägare/projektör.

•

Planhandlingar och utredningar upprättas av externa konsulter.

Ett förslag till planprogram med en komplettering med 23 tomter behandlades i
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-13 § 270. Nämnden beslutade att
planprogrammets upplägg inte överensstämmer med planbeskedets anvisningar
avseende antal tomter, planbeskedet anger enstaka tomter. Planförslaget bedöms
medföra betydande påverkan på naturmiljön. Nämnden återremitterade planprogrammet
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för omarbetning med bedömningen att ett mindre antal tomter, sammanlagt 4 - 5 tomter,
kan prövas inom den nordvästra delen av Sandby 64.1, förslagvsvis vid Dr Berghs väg
och norr om befintlig bebyggelse vid Trelleborgsvägen.

1.3

Syfte
Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheten till en komplettering med enstaka
tomter i anslutning till befintlig bebyggelse på fastigheten Sandby 64:1 i Mälarhusen.
Planprogrammet ska bredda kommunens beslutsunderlag vad gäller förslagets innehåll
och omfattning för att i ett tidigt skede kunna inhämta berördas erfarenheter och
synpunkter. Programmet anger mål och utgångspunkter för det kommande planarbetet.

1.4

Planprocessen
Planprocessen föreslås genomföras i enlighet med PBL (2010:900) med utökat
förfarande. Föreliggande planprogram utgör första steget i processen.
Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens insyn
och medverkan. Under programarbetets gång kommer handlingarna ut på samråd och då
ges möjligheter för alla att lämna synpunkter.

1.5

Avgränsning
Programområdet ligger i Mälarhusen, ca 8 km söder om Skillinge och ca 2 mil söder om
Simrishamn. Programområdet, som är uppdelat i två delområden, omfattar del av
fastigheten Sandby 64:1.

1.6

Markägoförhållanden
Fastigheten Sandby 64: ägs av Stiftelsen P Aug Jönssons Studiebidrag till anhöriga.
Programområdets båda delområden omfattar totalt ca 7 000 m 2.

2(24)
PLANPROGRAM

Delområde 2

Delområde 1

Figur 1. Programområdets avgränsning. Programområdet är uppdelat i två delområden.

1.7

Miljöbedömning
Den kommande detaljplanen medför vissa miljöeffekter på lokal nivå. Eftersom
miljöeffekterna berör flera olika intressen som relaterar till natur och friluftsliv, bedöms det
inte kunna uteslutas att detaljplanen medför betydande miljöpåverkan ur vissa aspekter.
När så är fallet ska en strategisk miljöbedömning genomföras i enlighet med 6 kapitlet 3 §
miljöbalken. Inom ramen för en strategisk miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas enligt 6 kapitlet 9 § miljöbalken.

2

Tidigare ställningstagande

2.1

Översiktsplan
Framtiden - Översiktsplan för Simrishamns kommun antogs av Kommunfullmäktige 201511-30 och vann laga kraft 2017-03-15. Visionen och Bebyggelsestrategin för
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Simrishamns kommun bygger på förtätningsprincipen. Bebyggelsestrategin pekar ut de
basorter som i första hand prioriteras för bebyggelseutveckling. De olika orterna i
kommunen är unika och bör utvecklas med detta i åtanke. Närhet till social service och
småskalighet uppskattas av invånarna och främjar hållbarheten. Kustzonen representerar
värden i bebyggelsestrategin som inte får gå förlorade. Nio naturområden utpekas som
Gröna pauser; områden där särskilda skäl ska finnas för nybyggnation. Programområdet
ligger inom ett s.k. Pausområde - Paus 1A Kyhl Mälarhusen.
I bebyggelsestrategi anges följande för G Vägledning för ny bebyggelse i kustzonen:
Hela kustområdet utgörs av riksintresse för friluftsliv, turism samt kustzon. Det innebär att
för området ska turismen och friluftslivet, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt
beaktas vid bedömning av nya etableringar eller andra ingrepp i miljön. Vid utbyggnad av
orterna längs kustzonen tillåts bebyggelse endast i form av kompletteringar av befintlig
bebyggelse enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. Komplettering innebär att den nytillkommande
bebyggelsen inte utgör en nämnvärd utökning av den befintliga bebyggelsemiljön, utan
blir en naturlig avrundning av densamma. Annan bebyggelse som får komma till stånd,
ska företrädesvis vara sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov och som bör
förbättra områdenas attraktivitet för turism och friluftsliv. En sådan utbyggnad bör tillåtas
först när det kan visas att grundsyftet med bestämmelserna - att skydda områdenas
samlade värden för natur, kultur samt värdena för turism och friluftsliv - inte äventyras.
För de gröna pauserna ska särskilda skäl finnas för ny bebyggelse. Särskilda skäl i
pauserna avser anläggningar som gynnar turism och rörligt friluftsliv, som cykelvägar, pplatser och servicebyggnader och ska prövas utifrån deras påverkan på
helhetsupplevelsen.
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Följande ställningstaganden har tagits för Paus 1A Kyhl Mälarhusen:

Figur 2. Utsnitt från Framtiden - Översiktsplan för Simrishamns kommun.
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Fastigheten Sandby 64:1 ligger inom område (Mälarhusen och Borrbystrand) med höga
naturvärden enligt Simrishamns naturvårdsprogram. I översiktsplanen har följande
ställningstagande tagits för områden med höga naturvärden:

Figur 3. Utsnitt från Framtiden - Översiktsplan för Simrishamns kommun.
Delar av fastigheten Sandby 64:1 (delen mellan Klittervägen och bebyggelsen i nordväst)
är i översiktsplanen utpekat som lämpligt för reservatsbildning.

2.2

Detaljplaner
Programområdet berörs av två gällande detaljplaner (N:1, N:10). Genomförandetiden har
gått ut för båda planerna.
N:1 Förslag till byggnadsplan för fastigheterna Sandby nr 3, 17, 21, 22 m.fl. i
Sandby by. Fastställd 1953-07-03. Planen medger i huvudsak område för
bostadsändamål. Endast fristående hus med en byggnadshöjd på 4, 0 och 6,0 meter
medges. Planen innebär ingen begränsning i byggrätten. Planen reglerar även allmän
plats; vägmark samt park eller plantering.
Område med användningen park eller plantering föreslås bebyggas med bostäder och
avses planläggas som B, Bostäder, i ny detaljplan.
Till byggnadsplanen genomfördes ett tillägg som vann laga kraft 1994-03-30. Tillägget
omfattade endast delar av den ursprungliga planen och innebar en begränsning av
byggrätten; 100 m2 för huvudbyggnad och 20 m2 för uthus samt en begränsning av
minsta tomtstorlek till 1000 m 2 vid nybildad eller ombildad tomt. En ändring (N:32) till
detta tillägg vann laga kraft 2006-03-01. Ändringen innebar en utökning av byggrätten till
största sammanlagda byggnadsarea 150 m 2 (ingen fördelning av byggrätten mellan
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huvudbyggnad och komplementbyggnad). Programområdet (delområde 1) gränsar till de
områden som omfattas av ändringen (N:32).
N:10 Förslag till byggnadsplan för fritidshusbebyggelse omfattande fastigheterna
Sandby 7:11, 17:18, 17:19, 17:20, 21:21, 64:1 m.fl. Fastställd 1976-11-01. Planen
medger område för bostadsändamål. Endast fristående byggnader i en våning
(byggnadshöjd 3,5 meter) får uppföras. En sjundedel av fastigheterna får bebyggas. Max
en huvudbyggnad och ett fristående uthus eller annan gårdsbyggnad. Planen reglerar
även allmän plats; vägmark samt park eller plantering.
Område med användningen park eller plantering föreslås bebyggas med bostäder och
avses planläggas som B, Bostäder, i ny detaljplan.

2.3

Riksintressen
Programområdet berör riksintresse för kustzon (4 kap. 4 § MB) samt riksintresse för
friluftsliv (3 kap. 6 § MB).
Riksintresse för kustzon enligt 4 kap. 4 § MB gäller för hela kustremsan i kommunen
och sträcker sig 5 - 7 km ut från kustlinjen och 0,4 - 3,6 km in i landet. Riksintresset har
företräde framför andra riksintressen. Riksintresset syftar till att skydda kustzonen mot
hög exploatering och främja åtgärder som inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden. Riksintresset för kustzon handlar om naturupplevelser men också bad,
cykling, kulturupplevelser, fritidsfiske och strövande.
Programområdet berör riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (område L:F5,
Mälarhusen). Riksintresset, vilket sträcker sig längst kusten från Trelleborg till
Simrishamn, utgörs av ett varierat kustlandskap med långa sandstränder,
sanddynsområden delvis planterade med tall, betesmarker och odlingslandskap.
Kustområdet är bitvis mycket smalt men bedöms vara väl tillgängligt för allmänheten. Ett
antal fritidshusområden finns inom riksintresset. Mellan Löderup och Mälarhusen ligger
ett av de största och mest värdefulla kustdynområdena i landet. Kusten mellan
Mälarhusen och Simrishamn präglas av långa sandstränder och systemet av strandvallar
i sluttningarna ovanför stranden. Landskapet har en ålderdomlig karaktär med äldre
gårdsbildningar och få inslag av nya moderna hus i det öppna odlingslandskapet.
Naturbetesmarker med lång hävdkontinuitet förekommer. Fritidsbebyggelse ligger inne i
tallplanteringarna.
Söder om programområdet ligger ett område (N72 Kustområdet Nybrostrand Simrishamn) som omfattas av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken
Inom riksintressets mellersta del finns ett mindre område som omfattas av öppna, rörliga
sanddyner längst kusten vid Mälarhusen. Dynerna var ursprungligen bundna av ekskogar
vilka skövlades under 1700-talet. En kraftig sandflykt uppkom vilket ledde till att man på
1800-talet planterade barrträd på flertalet dynområden.
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Figur 4. Kartan redovisar riksintresse för friluftsliv (blå skraffering) och riksintresse för
naturvård (grön skraffering). Källa: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/.
Programområdet (delområde 1 och 2) markerat med svart streckad linje.

2.4

Övriga ställningstaganden, förordningar och beslut
Naturreservat
Nordöst om programområdet ligger naturreservatet Sandby backar (bildat 2013, utvidgat
2014, 39 ha). Området utgör en viktig del av ett större kustområde med höga natur- och
kulturvärden vid Sandhammaren, Hagestad och Mälarhusen och ligger i en trakt som är
starkt utnyttjad för friluftsliv och exploatering genom bebyggelse.
Syftet med naturreservatet är att långsiktigt bevara den sista resten av ett för trakten
tidigare karakteristiskt öppet kustlandskap med vandrande dyner, samt att bevara
områdets natur- och kulturvärden. Syftet är även att ge allmänheten möjlighet att utnyttja
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delar av området för bad och rekreation i sådan omfattning att risk för skador på
områdets natur- och kulturvärden inte uppstår. Väster om Mälarhusvägen ligger
Mälarhusens naturreservat (bildat 2003, 46 ha).

Figur 5. Kartan redovisar intilliggande naturreservat (grön skraffering).
Källa: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/. Programområdet (delområde 1 och 2)
markerat med svart streckad linje.
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Natura 2000 Sandhammaren-Kåseberga (SE0430093)
Sydväst om programområdet och Mälarhusvägen finns ett Natura 2000 område,
Fågeldirektivet (SPA) och Art- och habitatdirektivet (SCI).

Figur 6. Kartan redovisar intilliggande Natura 2000-område.
Källa: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/. Programområdet (delområde 1 och 2)
markerat med svart streckad linje.
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Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram
Programområdet omfattas av Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram för Skåne och
ligger inom kulturmiljöstråket Per-Albin-linjen (även kallad Skånelinjen), en mer än 500
kilometer lång försvarslinje som uppfördes längs den sydsvenska kusten under andra
världskriget för att skydda området mot en befarad fientlig invasion.
Fornlämningar
Det finns inga registrerade fornlämningar inom programområdet. Närmaste registrerade
fornlämning (RAÄ Borrby 25:1) utgörs av en boplats som ligger inom naturreservatet
Sandby backar. Om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten i området ska
arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas i enlighet med 2 kap 10 § i
kulturmiljölagen.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer infördes med miljöbalken år 1999. Det finns idag miljökvalitetsnormer
för luft, buller och vattenkvalitet. Programområdet berör vattenförekomst Sandhammaren
– Simrishamn (Vattenkategori Kust).
Statusklassning
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god
Kvalitetskrav 2027 (Förvaltningscykel 2 (2010 – 2016)
Ekologisk status: God ekologisk status
Kemisk status: God kemisk ytvattenstatus
Strandskydd
Programområdet ligger inte inom strandskyddsområde.
Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd är en gammal skyddsform för landskapsbilden och stöds av
naturvårdslagens 19 § i dess lydelse före den 1 januari 1975. Skyddet gäller först och
främst de visuella upplevelsevärdena och kommer successivt att ersättas med annan
lagstiftning. Bestämmelserna gäller dock fortfarande. Landskapsbildsskyddet reglerar inte
skogsbruk och jordbruk utan framförallt bebyggelse, vägar eller andra anläggningar som
kan påverka landskapsbilden negativt.
Mindre delar av programområdet omfattas av landskapsbildskydd. Landskapsbildskyddet
syftar alltså till att skydda och vårda naturmiljön och landskapsbilden. Inom område med
förordnande får åtgärder som påtagligt förändrar naturmiljön eller landskapsbilden inte
vidtas utan länsstyrelsens tillstånd.
I samband med att en detaljplan vinner laga kraft upphör landskapsbildsskyddet.
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Vattenskydd
Programområdet berör inga vattenskyddsområden.
Rödlistade arter, fridlysta arter
Två fridlysta arter (hedblomster och flockarun), d.v.s. de omfattas av bilaga 2 till
artskyddsförordningen, finns rapporterade i Artskyddsportalen. I övrigt har en stor mängd
fåglar rapporterats in.
Naturvårdsprogram, Simrishamns kommun, Natur på Österlen
Kommunens naturvårdsprogram Natur på Österlen antogs av kommunfullmäktige 201005-31. Naturvårdsprogrammet redovisar områden med höga naturvärden i kommunen.
Ett naturområde är inom Kyhl Mälarhusen och benämns Mälarhusen och Borrbystrand.
Programområdet är till stor del beläget inom naturområdet vilket omfattar
sanddynslandskap, skog och strandområde med höga naturvärden avseende
naturkaraktär och områdesspecifika arter. Sanddynlandskapet är lättillgängligt och de fina
badstränderna gör området mycket attraktivt för turism och friluftsliv. Naturtypen inom
programområdet är delvis skogbeväxt sanddynlandskap.
Framtiden - översiktsplan för Simrishamns kommun
Kommunens översiktsplan Framtiden antogs av kommunfullmäktige 2015-11-30 och
vann laga kraft 2017-03-15. Översiktsplanen redovisar naturmiljövärden utifrån
perspektiven biologisk mångfald, naturvård och tillgänglighet. Område mellan Klittervägen
i sydöst och bebyggelse i nordväst föreslås som lämplig för reservatsbildning. (Föreslaget
reservatsområdet ansluter till befintligt naturreservat i nordöst.)
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3

Planeringsförutsättningar

3.1

Mark, landskap och vegetation
Programområdets båda delområden är obebyggda och består i huvudsak av sanddyner
med tallskog. Övriga obebyggda delar i Mälarhusen består i huvudsak av sanddyner med
tall eller lägre vegetation i form av gräs och ljunghed. Tallskogen planterades under
1800-talet för att binda sanden. Programområdets båda delområden ligger högt (+5 till +
9 meter över havet).

Bild 1 - 2. Bilder från delområde 2 (Trelleborgsvägen)

3.2

Bebyggelse, verksamheter och service
Befintlig bebyggelse i Mälarhusen är huvudsakligen uppförd som fritidshusbebyggelse
under 1940 - 1980-talen. Det finns en hel del äldre fritidshus som är små och enkla
samtidigt som det finns ett flertal fritidshus som har byggts tills och idag nyttjas som
permanentboende. Området har under senare år kompletterats med mer traditionell
villabebyggelse. Bebyggelsen består huvudsakligen av friliggande enbostadshus men det
finns även några parhus i området.
På fastigheterna finns ofta en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Byggrätten
varierar inom området och för en del fastigheter begränsas byggrätten till 150 m 2 medan
det i andra delar inte finns någon begränsning avseende byggrätten.
Bebyggelsen varierar stort avseende storlek, fasadmaterial och fasadfärg. Den äldre
fritidshusbebyggelsen har en byggnadsarea på 50 m 2 - 100 m 2 medan den lite nya
bebyggelsen är större och har en byggnadsarea på 100 m 2 - 160 m2. Fasaderna är i
huvudsak uppförda i trä (både stående och liggande panel), puts, eternit eller tegel och
fasadfärgerna varierar stort. Merparten av husen har traditionella sadeltak men även
pulpettak förekommer.
Merparten av fastigheterna ligger på mellan 1 000 m 2 – 2 500 m2. Det finns enstaka
fastigheter (parhus) som är mindre än 1 000 m 2 och även några större fastigheter på
kring 3000 m 2. Tomterna har naturtomtskaraktär med större träd och utan
tomtavgränsning i form av häck eller staket mot intilliggande tomter eller väg.
Bebyggelsen ligger ofta en bit in på tomten.
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Offentlig och kommersiell service finns i Borrby och Skillinge. Närmaste större ort är
Simrishamn som ligger ca 2 mil norr om Mälarhusen.

Bild 3 - 8. Bilder som visar befintlig bebyggelse i Mälarhusen.
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3.3

Friluftsliv och rekreation
Programområdets båda delområden ligger 600 - 800 meter norr om stranden. I området
mellan finns ett flertal stigar som leder ner till havet och till angränsande naturreservat.
Skåneleden, som är en 100 mil lång vandringsled, sträcker sig längs med stranden. De
intilliggande naturreservaten är viktiga områden för rekreation.

Bild 9 - 10. Bilder från stranden

3.4

Vägar och trafik
Delområde 1 gränsar till Dr Berghs väg och delområde 2 gränsar till Trelleborgsvägen.
Mälarhusvägen, som utgör huvudvägen i Mälarhusen, avslutas med en parkeringsplats
som ligger i anslutning till stranden. Mälarhusvägen är ca 5,0 meter bred och asfalterad.
Trafikverket är väghållare för Mälarhusvägen och kustvägen 1500. Hastigheten är
begränsad till 70 km/ på kustvägen och 30 km/h på Mälarhusvägen. Övriga vägar i
Mälarhusen är mycket smala (2,5 – 3,0 meter) och endast belagda med grus. De mindre
vägarna förvaltas av Trelleborgsvägens vägsamfällighet.

Bild 11 - 12. Bilder som visar delar av Trelleborgsvägen och Dr Berghs väg.
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Figur 7. Vägar markerade med röd linje är statliga vägar och vägar markerade med vit
linje är enskilda vägar. Programområdet (delområde 1 och 2) markerat med svart
streckad linje.

3.5

Kollektivtrafik
Buss 392 trafikerar kustvägen. Busshållplats finns där Mälarhusvägen möter kustvägen.

3.6

Gång- och cykeltrafik
Det finns inga separata gång- och cykelvägar längs med kustvägen eller längs med
vägarna i Mälahusen.

16(24)
PLANPROGRAM

3.7

Geotekniska förhållanden
Enligt jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) består marken inom
programområdet främst av postglacial sand – grus samt flygsand och
genomsläppligheten är god. Bergarterna består av kalksten, lerskiffer och sandsten.
En geoteknisk undersökning (GeoSyd AB, 2010) har genomförts i en mindre del av
programområdet (fastigheten Sandby 17:13). Provtagningen visade att marken under 0,1
– 0,3 meter något mullhaltig finsand består av finsand som påträffats till borrat djup 4,6
meter.

3.8

Teknisk försörjning
Vatten, spillvatten och dagvatten
Programområdet ligger inom allmänt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

3.9

Risker och störningar
Trafikbuller
Programområdet är inte utsatt för buller från kustvägen.
Transport av farligt gods
Kustvägen är inte primär transportled för farligt gods.
Klimatförändringar/Stigande havsnivå/Översvämning
Programområdets båda delområden ligger högt (minst 5 meter över havet).

17(24)
PLANPROGRAM

4

Programförslag – riktlinjer för fortsatt planarbete

Figur 8. Programförslag Sandby 64:1. Gula ytor visar de fem föreslagna tomter
Programområdet (delområde 1 och 2) markerat med svart streckad linje.

4.1

Sammanfattning av förslaget
Programförslaget innebär en komplettering med fem tomter i Mälarhusen. Två tomter
föreslås längs med Dr Berghs väg (delområde 1) och tre tomter föreslås längs med
Trelleborgsvägen (delområde 2). Samtliga tomter placeras i direkt anslutning till befintlig
bebyggelse och vägar.
Mälarhusen ligger inom allmänt verksamhetsområde för vatten och avlopp och den
tillkommande bebyggelsen ska ansluta till det allmänna VA-nätet.

4.2

Anpassning till översiktsplanen
I översiktsplanen anges att ”området bör inte fragmenteras ytterligare med ny
bebyggelse” samt ”då ny bebyggelse anses får betydande påverkan på omgivningen bör
det finnas särskilda skäl vid prövning av plan- och bygglovsärenden”.
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Som särskilda skäl anges följande:

4.3

•

Förslaget bedöms inte fragmentera området eftersom tomterna föreslås i
anslutning till befintlig bebyggelse och befintliga vägar.

•

Förslaget med en komplettering med fem tomter bedöms inte fragmentera
området eller få betydande påverkan på omgivningen. I kommande detaljplan
kommer god anpassning ske till områdets karaktär.

•

I Mälarhusen pågår en successiv permanentning av fritidshusbebyggelse.
Området ligger inom allmänt verksamhetsområdet för vatten och avlopp, vilket
underlättar att nyttja fritidshusen permanent, och bygglov medges för uppförande
av större byggnader/tillbyggnader.

Kompletterande bebyggelse
Delområde 1, Dr Berghs väg - komplettering med två tomter
I delområde 1 föreslås en komplettering med två tomter på ca 1000 m 2 i direkt anslutning
till befintliga fastigheter på södra sidan om Dr Berghs väg. Marknivån i området ligger på
mellan +5 meter till +7 meter över havet. Området omfattas av gällande detaljplan (N1)
och är planlagt för användningen park eller plantering.

Figur 9. Komplettering vid Dr Berghs väg.
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Delområde 2, Trelleborgsvägen – komplettering med tre tomter
I delområde 2 föreslås en komplettering med tre tomter. För att säkerställa
naturmarksstråket i väst-östlig riktning placeras två tomter på vägens västra sida och en
tomt på vägens östra sida. Tomterna har en storlek på 1000 – 1300 m 2 och placeras i
direkt anslutning till befintlig bebyggelse i ett område som består av tallskog. Marknivån i
området ligger på mellan +6 meter till +8 meter över havet. Området omfattas av gällande
detaljplan (N:10) och är planlagt för användningen park eller plantering.

Figur 10. Komplettering vid Trelleborgsvägen
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4.4

Särskilda intressen som berör förslaget
Programförslaget har beskrivits i förhållande till de befintliga förutsättningarna inom och i
anslutning till området.
Riksintressen
Programområdets båda delområden ligger inom riksintresse för friluftslivet och
riksintresse för kustzonen.

Figur 11. Kartan visar riksintresse för friluftslivet (blå yta). Gula ytor visar föreslagna
tomter. Programområdet (delområde 1 och 2) markerat med svart streckad linje.
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Landskapsbildsskydd
Mindre delar av de föreslagna tomterna ligger inom landskapsbildsskydd.

Figur 12. Kartan visar landskapsbildsskydd (grön yta). Programområdet (delområde 1 och
2) markerat med svart streckad linje.

22(24)
PLANPROGRAM

4.5

Riktlinjer och rekommendationer inför fortsatt detaljplanering i området
Tomter/fastigheter
Med hänsyn till den karaktär som finns i Mälarhusen med relativt stora naturtomter bör
minsta fastighetsstorlek regleras till 1 000 m2.
Grundläggning
Byggnader ska anpassas till den naturliga terrängen. Grundläggning ska ske utan
omfattande schaktning eller uppfyllnader.
Endast källarlösa hus kommer att tillåtas.
Byggnadsarea
Storleken på befintlig bebyggelse varierar stort, från mindre fritidshus på 50 m 2 till större
permanentbostadshus på 150 m 2 eller mer. Den tillkommande bebyggelsen får inte
avvika i storlek och med hänsyn till gällande reglering föreslås största sammanlagda
byggnadsarea per fastighet regleras till 150 m 2 i kommande detaljplan.
Placering byggnader
Tillkommande byggnader bör, liksom befintlig bebyggelse, placeras en bit in på tomterna
och med hänsyn till uppvuxna träd.
Höjder bebyggelse
Ny bebyggelse ska anpassas efter höjder på befintlig bebyggelse och bör uppföras i max
1 ½ våning.
Utredningar
Sammantaget bedöms följande utredningar tas fram i det fortsatta planarbetet:

4.6

•

Dagvattenutredning

•

Geoteknisk undersökning

•

Naturmiljöundersökning

Konsekvenser
Riksintressen
Detaljplanen medför förändringar inom relativt små ytor och dess miljöeffekter bedöms bli
små och lokala. Miljöeffekterna bedöms inte innebära att påtaglig skada på något
riksintresse uppstår.
Landskap
Föreslagen kompletteringen har begränsad påverkan på landskapsbilden. Bebyggelsen
placeras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och vägar. I kommande detaljplan
säkerställs att byggnader och tomter anpassas till områdets karaktär.
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Naturområden, omgivande naturreservat
Påverkan på naturområdena inom planområdet är liten då tomterna placeras i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse. Omgivande naturreservat bedöms inte påverkas
negativt av förslaget.
Rekreation
Befintliga gångstigar påverkas inte. Möjligheten för boende och för allmänheten att röra
sig inom området begränsas inte av föreslagen komplettering med fem tomter. I norr
(delområde 2) säkerställs naturmarksstråket i väst-östlig riktning.
Trafik
Utbyggnaden omfattar endast fem nya bostäder vilket medför en liten ökning av
trafikmängden.
Vatten och avlopp, dagvatten
Föreslagna tomter ligger inom allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten och
bebyggelse kan ansluta till befintligt nät.

4.7

Genomförande
Genomförandefrågor att ta med sig i det fortsatta planarbetet:
Markägare
Stiftelsen P Aug Jönssons Studiebidrag äger all mark där bebyggelse föreslås.
Allmän plats
Allmän plats omfattar områden som kommer att planläggas med användningen NATUR
och GATA.
Tidplan
Planprogrammet är på samråd under våren 2019.
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