Planprogram för Svinaberga äppelodling, Svinaberga 56:1
Svinaberga, Simrishamns kommun, Skåne län
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Inledning
Bakgrund ‐ planmedgivande

Begäran om planmedgivande för utvidgning av befintlig bykärna med nio-tio gammaldags
traditionella hus inom Svinaberga 56:1 har behandlats av Samhällsbyggnadsnämnden som
beslutat att förslaget ska prövas i detaljplan med utökat förfarande.
Planprogram upprättas eftersom förslaget inte ingår i översiktsplanen. Det ger kommunen ett
tidigt beslutsunderlag samt möjlighet att inhämta berördas erfarenheter och synpunkter. I
programmet redovisas föreslagen utbyggnad, kända förutsättningar och behov av vidare
utredningar. Programmet anger mål och utgångspunkter för det kommande planarbetet.
Detaljplanen avses omfatta samma område som planprogrammet,

Syfte

Syftet med planarbetet är att pröva lämpligheten av att utvidga byn enligt redovisat
utbyggandsförslag. Förslaget innebär en utvidgning av byn, med traditionell bybebyggelse inom
ett tydligt avgränsat landskapsrum. Området ligger i anslutning till radbebyggelsen som följer de
två vägarna i byn. Husen i förslaget är platsbyggda skånelängor byggda i traditionell stil med
skånska gammaldags material och proportioner. Husen liknar varandra men alla har
individuella drag och skiljer sig lite från sina grannar. Trädgårdarna vänder sig mot
eftermiddagssolen i sydväst, där också den fantastiska utsikten över det unika landskapet finns.
Infarten föreslås från Svinaberga backe över fastigheterna Svabesholm 1;58 samt Svinaberga
21:15.

Ovan:
Planområdet är ungefärligt markerat med gult streckad linje.
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Planprocess
Planprogrammet är första steget i ett detaljplanearbete med utökat förfarande.

Tidplan

Planprogrammet skickas ut på samråd under oktober 2018
Samråd första kvartalet 2019.
Granskning andra kvartalet 2019
Antagande tredje kvartalet 2019

Planområde

Planområdet utgörs av del av fastigheten Svinaberga 56:1 samt tilltänkt infart över fastigheterna
Svabesholm 1;58 samt Svinaberga 21:15. Planområdet är beläget i Svinaberga by. I norr och
väster gränsar området mot åkermark. I öster och söder ansluter det till den befintliga byn.
Planområdet är ca 10 000 m2.

Markägarförhållanden

Svinaberga 56:1 ägs av projektägaren, marken där infarten är planerad är också privatägd.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen

Planområdet ligger inom riksintresse för kustzon och för friluftsliv.

Landskapsbildsskydd

Området har förordnande med landskapsbildsskydd. Landskapsbildsskydd är ett skydd för
landskapsbilden med stöd av 19 § naturvårdslagen (enligt Länsstyrelsens beslut 1974-05-06).

Översiktsplan

I kommunens gällande översiktsplan (ÖP), som vann laga kraft våren 2017, beskrivs en
bebyggelsestrategi som avser att stärka servicenivån i kommunens så kallade basorter.
Planområdet är angivet som odling/jordbruksmark.
Södra Mellby utgör enligt bebyggelsestrategin en C-basort med god kollektivtrafikförsörjning,
vilket innebär att förutsättningarna för förtätning i området är goda. Avståndet mellan Södra
Mellby och Svinaberga/Svabesholm är kort. Föreslaget utbyggnadsområde gynnar möjligheten
att kunna bibehålla servicenivån i Kivik, som ligger på cykelavstånd, vilket anses vara av
väsentligt intresse.
Översiktsplanen slår vidare fast att ny bebyggelse ska anpassas efter ortens bebyggelsestruktur,
täthet, befintliga gränser och rumsligheter både i landskapet och i den byggda miljön. Den nya
bebyggelsen ska förhålla sig till ortens särart och befintliga skala så att risk for storskalighet och
likformighet undviks, och så att kulturmiljövärdena beaktas.

Detaljplaner

Det finns inga detaljplaner för Svinaberga.
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Planeringsförutsättningar
Landskap och bebyggelsestruktur

Svinaberga ligger öster om väg 9 utmed den branta vägen, Svinaberga backe, upp till
Stenshuvuds platå. Svinaberga har en tät bystruktur med byggnader längs vägarna. Bebyggelsen
i Svinaberga stämmer i stort överens med den bebyggelse som redovisas på äldre kartmaterial.
Bebyggelseutvecklingen har varit blygsam i området.
Svinaberga/Svabesholm är enligt Länsstyrelsen utpekade som särskilt värdefulla kulturmiljöer
eftersom de är representativa för 1800-talets skiftade bymiljö med mestadels gathus. Särskilt
kulturhistoriskt intresse utgörs av bebyggelsestrukturen samt det äldre byggnadsbeståndet.

Mark, vegetation

Planområdet utgör ett kvadratiskt markområde och är en f d fruktodling som vuxit igen och där
gamla fruktträd står i rader.
Längs områdets norra, västra samt södra gräns finns stengärden med buskar och sly. Gränsen
mot öster utgörs av höga häckar mot befintlig bebyggelse.

Ovan:
Vy nordost från Planområdet
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Ovan:
Vy nordväst från Planområdet

Ovan:
Vy västerut från Planområdet

Ovan:
Vy norrut från Svinaberga backe, in mot Planområdet, där den nya infarten föreslås.
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Ovan:
Vy österut på Svinaberga backe från planerad tillfart.

Bebyggelse, verksamheter och service

Marken inom planområdet är idag obebyggd. I Svinaberga/Svabesholm/Södra Mellby finns ett
flertal verksamheter såsom Mellbybagaren, som har öppet året om, liksom Apotekarens
inredningsbutik, engelska Trädgården, Oriental Vintage, Prylbyrån, Svabesholms Kungsgårds
Café/Restaurant m fl. I Svinaberga och i området finns även möjlighet att handla närodlat i
gårdsbutik, äta på trevliga caféer och restauranger. Blåsingsborg och Allé är välkända
restauranger som är säsongsöppna. Närheten till Kivik innebär att boende i planområdet
kommer få en positiv inverkan även på verksamheter där. Skola finns i Kivik samt i Rörum. Goda
bussförbindelser finns.

Vägar och trafik

Trafikverket är väghållare för väg 1606, som Svinaberga Backe är en del av. Efter samråd med
Trafikverket föreslås en ny tillfart till planområdet från Svinaberga backe, i ett läge där sikten är
god och hastigheten begränsad till 30 km/h. Riksväg 9 ca 450 meter väster om planområdet är
huvudväg mellan Simrishamn, Kivik och Brösarp.

Kollektivtrafik

Väg 9 genom Södra Mellby trafikeras av regionbussen SkåneExpressen 3 mellan Simrishamn och
Kristianstad med relativt god turtäthet (19 ggr/dag). Närmaste hållplats är Södra Mellby Skola
som ligger ca 450 meter från programområdets västra hörn, vägsträckan längs Svinaberga Backe
och Mellby Stora Väg är ca 600 meter.

Gång‐ och cykeltrafik

Från Svinaberga till Kivik tar det ca 10 minuter med cykel. Till fots eller per cykel från
Svinaberga och norrut till Kivik blir en härlig promenad eller cykeltur.
Gång‐ och cykeltrafiken från planområdet når Svinaberga backe via den nya infarten.
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Geoteknik och mark

Geoteknisk undersökning och markundersökning genomförs i planprocessen. Marken har
använts för fruktodlingar men har inte brukats aktivt på åtskilliga årtionden. Markföroreningar
från bekämpningsmedel kan förekomma och ska i så fall åtgärdas.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

De allra flesta fastigheterna i Svinaberga är anslutna till det kommunala vatten‐ och
avloppsnätet. Spillvatten pumpas till reningsverket i Kivik. VA‐systemet inklusive färskvatten
tillåter inga större tillkommande anslutningar. 2020 planeras VA-systemet vara utbyggt och
därmed kan planområdet anslutas till kommunalt VA.

El

El finns i närområdet.

Avfallshantering

Uppsamling och sortering av avfall till olika fraktioner kommer att ske och följa kommunens
föreskrifter. Ett gemensamt sophus föreslås vid infarten till området.

Dagvatten

Dagvatten avses omhändertas inom planområdet som till stor del kommer bestå av gröna
genomsläppliga ytor.
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Planförslag
I programmet redovisas två alternativa planskisser. De innebär en utvidgning av byn med nio-tio
traditionella skånelängor inom ett väl avgränsat landskapsrum.
Bostadshusen placeras längs en väg kring en gemensam gröning. Vägen, gröningen och ett hus
för gemensam källsortering av avfall föreslås som gemensamhetsanläggning. Tomterna varierar
mellan 450 och 900 m2.
Av hänsyn till landskapsbild och kulturmiljö föreslås byggnader med traditionella proportioner,
oregelbundna tomter, grusvägar samt sparade gamla fruktträd och stengärden.
Trädgårdarna vänder sig mot eftermiddagssolen i sydväst där också den fantastiska utsikten
över landskapet finns.

Skiss A

I detta förslag finns 10 fastigheter inritade samt utrymme för gröning med gemensam
sophantering. Medvetet har vägar och tomter ritats med oregelbundenhet, för att anpassas till
den gamla bebyggelsen. Husen är alla olika, men liknar varandra. Gatorna är grusvägar.
Tomterna omges med låga häckar/staket/stengärden.
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Skiss B

I detta förslag finns 9 fastigheter inritade samt utrymme för gröning med gemensam
sophantering. Medvetet har vägar och tomter ritats med oregelbundenhet, för att anpassas till
den gamla bebyggelsen. Husen är alla olika, men liknar varandra. Gatorna är grusvägar.
Tomterna omges med låga häckar/staket/stengärden.

Bebyggelse

Bebyggelsen planeras för åretruntboende. Smala skånelängor i traditionella skånska material
föreslås och där så är möjligt bör återvunna material använda.
Husen kommer att likna varandra, men ända skilja sig åt för att anpassas till befintliga hus i
Svinaberga och smälta in i omgivningen. Förråd, garage eller gäststugor kan i begränsad
omfattning uppföras som komplementbyggnader.
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Nedan följer några exempel på hur husen föreslås se ut.

Landskap och vegetation

Planområdet ligger i ett småkuperat landskap med ängar och rester av tidigare äppelodlingar
med delvis kvarstående skyddsplanteringar. Föreslagen bebyggelse, dess utformning och
placering har skett med beaktande av dessa förutsättningar. Befintlig vegetation och biotoper
sparas till stora delar. Husen anpassas till nivåerna så att de smälter in på ett naturligt sätt i
landskapet. Utblickarna över omgivningarna tillvaratas.
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Där det är möjligt sparas äppelträd som skapar rumskänsla och visar områdets historia.
Trädgårdarna avgränsas av låga häckar.

Trafik

Infarten planeras från väg 1606, Svinaberga Backe.
Vägarna inom planområdet föreslås bli cirka 5 m breda. En meter i var sida kan vara
gräsbevuxen men ska tåla att köras på. Parkering sker på den egna fastigheten.

Anpassning till översiktsplan

Förslaget är anpassat till intentionerna i kommunens översiktsplan, antagen november 2015 och
laga kraft våren 2017. Tillkommande bebyggelse bör enligt översiktsplanen samlas till redan
befintlig bebyggelse, i detta fall Svinaberga samhälle, istället för att spridas ut i landskapet.
Föreslagen utbyggnad avrundar på ett naturligt sätt bebyggelsen i Svinaberga by genom att ett
område avgränsat från odlingslandskapet och intill befintlig bebyggelse i byn används och att
stor aktsamhet ska vidtas vid uppförandet av husen så att proportioner, material, m.m. ska
stämma överens med den befintliga bebyggelsens utformning.
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Konsekvenser
Miljöbedömning

Förslaget antas inte innebära betydande miljöpåverkan. Konsekvenser på landskapsbild och
kulturmiljövärden beskrivs nedan.

Övergripande konsekvensbeskrivning

Under följande rubriker görs en sammanfattning på förslagets konsekvenser på miljön sett ur
olika synvinklar. Påverkan jämförs i förhållande med ett nollalternativ där området lämnas
oförändrat.

Riksintressen

Kustzon – i kustzonen ska natur och kulturvärden skyddas. Riksintresset hindrar inte
tätortsutveckling. En utbyggnad av byn som innebärande nio till tio traditionella hus bedöms
som möjligt.
Friluftsliv – förslaget innebär ingen påtaglig påverkan på riksintresset. Längs väg 1598, från väg
9 i söder och till Kivik i norr, den nord-sydliga vägen genom byn, redovisar översiktsplanen ett
önskat cykelstråk där åtgärder bör vidtas för att underlätta cyklande.

Landskapsbild

Genom utbyggnaden förändras landskapsbilden. Bedömningen är att genom att uppföra
traditionsenliga hus avseende storlek, stil, material, proportioner etc kommer den nya
bebyggelsen passa väl in i den vackra miljön och förstärka områdets värden.
För omgivande stengärden och planteringar gäller biotopskydd. De skyddade biotoperna bör
kunna bevaras och säkerställas i detaljplanen.

Kulturmiljöstråk

Utbyggnadsområdet ligger nära kulturmiljöstråk för väg 9, men förslaget bedöms inte påverka
dessa värden negativt.

Biologisk mångfald, djurliv, växtliv

Utbyggnadsområdena bedöms inte påverka den biologiska mångfalden negativt eftersom
utbyggnaden tar en nedlagd fruktodling i anspråk.

Hushållning

Utbyggnadsområdet består av en f d fruktodling som inte varit i drift sedan 1980-talet. Marken
bedöms vara lämplig för förtätning av samhället eftersom området gränsar till befintlig
bebyggelse i byn och inramas av stengärden. Den nya bebyggelsen bedöms inte heller förhindra
möjligheterna till ett rationellt jordbruk.

Fornlämningar

Inom orten finns flera registrerade fornlämningar. Dessa innehåller bebyggelselämningar från
medeltid/nyare tid och ska värnas genom tillräckligt respektavstånd. Skulle ytterligare
fornlämningar påträffas i samband med markarbeten i området ska arbetet omedelbart avbrytas
och Länsstyrelsen kontaktas i enlighet med 2 kap 10 § i kulturmiljölagen.
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Mark, luft, vatten

Byn och området är inom delavrinningsområde som har avrinning mot Hanöbuktens kustvatten.
I orten finns inga klassade vattendrag (ytvattenförekomster) eller grundvattenförekomster.
Området berörs inte av dikningsföretag.
Riskbedömning på vattenkvalitet
Vattnet i Hanöbukten löper risk att inte uppnå god ekologisk och kemisk status till 2021.
Föreslagen bebyggelseutveckling bedöms inte påverka Östersjöns vattenkvalitet givet att
området ansluts till kommunalt VA nät.
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Rödlistade arter

Enligt länsstyrelsens utredningar finns inga utrotningshotade arter eller arter med särskilt
skydd inom planområdet. Av Artportalens och Artdatabankens information framgår att det inte
förekommer rödlistade arter inom området.

Friluftsliv och rekreation

Inom planområdet kommer det avsättas en ”allmän gröning” för gemensamma aktiviteter.

Trafik

Med föreslagna utbyggnader förstärks underlaget för befintlig busstrafik.
Föreslagen bebyggelse innebär i trafiksammanhanget för byn enbart en mindre ökning av
biltrafiken.

Vattentäkt

Det finns inget vattenskyddsområde inom planområdet.

Barnperspektivet

Planen kommer att beakta barnkonventionens rekommendationer.
Planerad utbyggnad innehåller möjliga fritidsaktiviteter för både barn och ungdomar i en trygg
miljö. Utbyggnaden ska ske med en trygg trafikmiljö för barn.

Tillgänglighet

Tillgänglighetskraven kan tillgodoses inom planområdet och i byggnaderna.

Genomförande
Detaljplanen bedöms kunna antas av kommunfullmäktige under 2019.
Gemensamhetsanläggning med förvaltning av samfällighetsförening ska bildas för intern gata,
sophus och gröning. Den nya infarten ska ingå i gemensamhetsanläggningen.
Avstyckning av fastigheter inom planområdet ska genomföras.
För genomförande av detaljplan upprättas exploateringsavtal mellan kommun och exploatör.

Medverkande
Planprogrammet är upprättat av landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén AB på uppdrag av
projektägare Joachim Welin.
Arbetet har utförts i samråd med planarkitekt Eva Ferlinger, Simrishamns kommun.

Landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén AB
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