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INLEDNING 

Handlingar 

Till detaljplanen finns följande handlingar: 
• Plankarta med planbestämmelser 
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Miljöundersökning, Simrishamns kommun 2021 
• Planprogram + programsamrådsredogörelse 
• Barnkonsekvensanalys 

Övriga underlag  

• Naturvärdesinventering 
• Geoteknisk undersökning  
• Trafikanalys 
• Arkeologisk undersökning 

 

Planförfarande och planprocess 

Samråd och granskning omfattar sakägare, boende, myndigheter och övriga 
som bedöms ha väsentligt intresse av planen. Plankartan är juridiskt 
bindande medan planbeskrivningen (denna handling) ska beskriva syftet med 
detaljplanen och öka förståelsen av plankartan. Detaljplanen handläggs med 
utökat förfarande enligt 5 kap. Plan- och bygglagen (fr.o.m. 1 januari 2015). 
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 

 
Figur 1. Svart markering visar hur långt i processen detaljplanen kommit. 

Bakgrund  

Vitemölla Badhotell AB ansökte om planbesked oktober 2019: 
Utveckling av Vitemölla Badhotell för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet som 
blir en attraktiv rekreationsdestination året runt, skapar arbetstillfällen, främjar det 
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rörliga friluftslivet och fortsätter förvalta ett kulturarv och en unik miljö i nära dialog 
med kommunen och Länsstyrelsen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2019 § 232 att ge 
positivt planbesked. 
 
Planprövning sker genom utökat förfarande och aktuell detaljplan har 
föregåtts av ett planprogram (DNR 2019/879). Samhällsplaneringsnämnden 
beslutade 2021-04-29 § 88 att godkänna planprogrammet för programsamråd. 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en utveckling av 
Vitemölla Badhotell, där förslaget innebär att bygga ett antal mindre hus för 
övernattande gäster i ett skogsområde intill Vitemölla Badhotell. 
Intentionerna är att exploatering ska ske varsamt med hänsyn till Vitemöllas 
natur- och kulturvärden, genom att byggnaderna integreras väl i naturen. 
Eftersom området idag saknar anslutningsväg för motortrafik syftar även 
detaljplanen till att skapa förutsättningar för en lämplig anslutningsväg. 
Därtill är även syftet att skapa en hållbar dagvattenhantering för att möte de 
utmaningar som kommande klimatförändringar innebär.  
 
I nuläget omfattas Hjälmaröd 9:91 av gemensamhetsanläggningen Hjälmaröd 
Ga:4., som formellt förvaltas av en samfällighetsförening. Detaljplanen 
föreslår ett fortsatt enskilt huvudmannaskap. När detaljplanen vunnit laga 
kraft, avser fastighetsägaren att ansöka hos lantmäteriet om att få ta över 
förvaltningen av den allmänna platsmarken inom Hjälmaröd 9:91. 
 
Visionen är att utvecklingen av Vitemölla Badhotell, både genom byggnation 
och dess inriktning, ska anpassas till förutsättningarna inom området och 
tillföra positiva värden till miljön, de boende och allmänheten. Vitemölla 
Badhotell ska kunna vara en långsiktig och ansvarstagande verksamhet inom 
besöksnäringen, som med aktuell detaljplan ges förutsättningar att fungera 
året runt med fokus på de rekreations-värden som finns i närområdet. 
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Plandata 

Planområdet ligger i fiskeläget Vitemölla, Simrishamns kommun och är 
sammanlagt ca 24 250 m². Det utgörs av delar av fastigheterna Hjälmaröd 
9:91 (ca 19 750 m²) och Hjälmaröd 74:2 (ca 4 500 m²). Markägare är 
Vitemölla Badhotell AB vars nuvarande verksamhet är belägen på den del av 
Hjälmaröd 74:2 som angränsar till planområdet. 
 

 
Figur 2. Illustration planområde. Röd heldragen linje anger planområdet.  

Miljöpåverkan 

Detaljplanens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i 6 kap Miljöbalken och behov av särskild miljöbedömning föreligger 
inte. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun antogs den 30 november 2015 
och vann laga kraft den 15 mars 2017. I översiktsplanen beskrivs hela orten 
Vitemölla som särskilt värdefull kulturmiljö enligt regionala 
kulturmiljöprogrammet. Vitemölla fiskeläge utgör riksintresseområde för 
kulturmiljö. Riksintressets värde består bl.a. av kustlandskap med kyrkbyar, 
fiskelägen, strandängar, ålabodar och förhistoriska gravar. Orten ligger inom 
bullerinfluensområde från Ravlunda skjutfält. Hjälmaröd 9:91 beskrivs som 
ett befintligt grönområde i översiktsplanen. 
 

 
Figur 3. Illustration ortsavgränsning.  Bebyggelse bör i enlighet med översiktsplanen ske inom 
ortsavgränsningen. 

 
I översiktsplanen beskrivs 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 
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ortens särart och   befintliga skala så att risk för storskalighet och likformighet 
undviks, och så att riksintresset för kulturmiljö beaktas. 
 
Vid exploatering av nya områden ska allmän platsmark anvisas för att 
åstadkomma en allmänt tillgänglig struktur med passager, till kusten och det 
omgivande landskapet. Detta förbättrar rörligheten i området i enlighet med 
riksintressena för friluftsliv och kustzon. 
 
Kommunen bedömer att planförslaget är förenligt med översiktsplanen.  

Detaljplan 

Planområdet berörs av två äldre gällande detaljplaner som pekar ut planområdet 
som park/plantering och naturmark. 

 
Figur 4. Illustration detaljplaner. 

Hjälmaröd 9:91 

Fastigheten Hjälmaröd 9:91 är en del av en äldre detaljplan från år 1966 
(Hjälmaröd 9:90, 9:91 m.fl., byggnadsplan). Fastigheten är idag planlagd som 
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allmän platsmark, park, och är en del av en gemensamhetsanläggning, som 
förvaltas av en samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen Vitemölla 
vägförening lades ned kring 1990. Genomförandetid för planen har gått ut. 

Hjälmaröd 74:2 

Huvuddelen av fastigheten Hjälmaröd 74:2 är belägen inom en detaljplan 
som vann laga kraft 2001 (Hjälmaröd 74:2 m.fl.). En halvmåneformad del av 
fastigheten Hjälmaröd 74:2 är inte detaljplanerad och ligger inom 
planområdet. Genomförandetiden för gällande detaljplan för Hjälmaröd 74:2 
gick ut februari 2006. 

Regionala intressen 

Kulturmiljöstråk / Särskild värdefull kulturmiljö 

Planområdet ligger inom de regionala intressena Kulturmiljöstråk/Särskilt 
värdefull bebyggelsemiljö.  

Kulturmiljöprogram: Andrarum–Kristinehov–Eljaröd-Brösarp-Glimmeboda-Haväng–
Vitemölla–Kivik–Vitaby 

Vitemölla, som ligger strax norr om Kivik, är ett fiskeläge med stora nivåskillnader 
från hamnen till den högsta punkten. Läget ligger i södra gränsen av Vitemölla 
naturreservat, som bland annat utgörs av Lindgrens backar och de vida 
strandbackarna. Som namnet Vitemölla antyder hade samhället sedan länge en 
betydande kvarn. Kvarnen uppfördes invid Mölleåns mynning, på mark tillhörande 
Torups frälsegods. 
 
(…) Husen är till stor del långa, låga längor med branta sadeltak. Den äldsta delen av 
byn ligger norr om hamnen och har ett oregelbundet gatunät. 
 
(…) Byn har fortfarande kvar sin karaktär av gammalt fiskeläge. 
 
(…) Det fanns tidigare ett pensionat i läget och än idag finns ett badhotell. Pensionat 
Strandhyddan som byggdes 1871 lades ner 1964 då huset såldes och blev privatbostad. 
År 1913 invigdes Vitemölla Badhotell i lägets södra del. Den idag vita träbyggnaden 
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var vid uppförandet röd med vita knutar. Under 1940-talet fungerade hotellet som 
uppsamlingshem för krigsbarn från finska vinterkriget och därefter för polska kvinnor 
som räddats från nazistiska koncentrationsläger. I slutet av 40-talet blev hotellet 
vilohem för svenska husmödrar och 1962 återigen badhotell. 
 
(…) Av kulturhistoriskt intresse är även bebyggelsens struktur i fiskelägena och byarna, 
Kiviks marknadsplats samt Vitemölla Badhotell. 

Rapport: Fritidens landskap vid kusten, Länsstyrelsen 2014 

Med rapporten är det Länsstyrelsens förhoppning att medvetenheten och intresset för 
denna del av vårt kulturarv ökar och med det också viljan att uppmärksamma och ta 
vara på dessa miljöer och objekt i ett längre perspektiv. Syftet är också att utgöra ett 
kunskapsunderlag för den kommunala samhällsplaneringen. 
 
Vitemölla Badhotell bedöms ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. Hotellet är det enda 
bevarade badhotellet med så gamla anor på ostkusten. Huset har bevarad karaktär av 
badhotell i lätt luftig stil och är i drift. Nytillkomna byggnader harmonierar med det 
gamla badhotellet.  

Riksintressen  

Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden och gäller geografiska 
områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden 
och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och 
exploatering. 
 
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv, turism och rörligt 
friluftsliv, kulturmiljövård och högexploaterad kust. Området ligger även 
inom påverkansområdet för Försvarsmaktens riksintresseområde, Ravlunda 
skjutfält.  

Riksintresse för friluftsliv (Miljöbalken 3:6) 

Riksintresse för friluftslivet utgörs av områden som har stora friluftsvärden på 
grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och 
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god tillgänglighet för allmänheten. En av utgångspunkterna för urvalet av 
områdena är att dessa är viktiga för många människors friluftsliv och att 
området kan nyttjas ofta och mycket av besökare från stora delar av landet. 
Riksintresset ska representera variation av landskapet i Sverige och kunna ta 
emot ett stort antal besökare. 

Riksintresse för kulturmiljövård (Miljöbalken 3:6) 

Riksintresse för kulturmiljön gäller området Haväng – Vitemölla, med 
motiveringen del av kustlandskapet med kyrkbyar och fiskelägen, och där 
Vitemölla fiskeläge nämns som ett uttryck för detta riksintresse. 

Riksintresse för totalförsvaret (Miljöbalken 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. 
 
Vitemölla är en del av påverkansområde från Ravlunda skjutfält. 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. 

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

Riksintresset för turism och rörligt friluftsliv sträcker sig från Örnahusen till 
Åhus. I området ska turismen och det rörliga friluftslivet särskilt 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 (Miljöbalken 4:4) 

Riksintresset omfattar hela kustremsan i kommunen och syftar till att skydda 
kustzonen mot hög exploatering och åtgärder som påtagligt skadar områdets 
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natur- och kulturvärden. Vid åtgärder längs kusten ska allmänna stråk 
möjliggöras och tillgängligheten främjas. 

Övriga förordningar 

Natura 2000 

Natura 2000 områden har status av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken. 
Natura 2000 områden är ett nätverk med EU:s mest skyddsvärda 
naturområden. För områden som omfattas av Natura 2000 har Länsstyrelsen 
tagit fram bevarandeplaner som bland annat beskriver områdets värden, vad 
som kan utgöra ett hot samt vilka bevarandemål som finns för de olika 
arterna och livsmiljöerna. 
 
Planområdet omfattas inte av, men gränsar i söder till, Natura 2000-området 
Kiviks marknadsfält. Detta område är en av få sandstäppslokaler i landet. 
Detta tätortsnära område hävdas inte i nuläget men hålls delvis öppet genom 
markomröring från stora mängder besökare under Kiviks marknad som finns 
på platsen i juli varje år. Detta är tillräckligt för att hålla nere vegetationen på 
ett tidigt stadie, men på mindre välbesökta delar pågår en del igenväxning. 

Strandskydd 

Området omfattas ej av strandskydd. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet 

Planområdet omfattar delar av fastigheterna Hjälmaröd 9:91 och Hjälmaröd 
74:2 och har en sammanlagd area på ca 24 250 m². Hela området ägs av 
Vitemölla Badhotell AB. 
 

 
Figur 5. Illustration planområde, förutsättningar. 
 

I norr och nordost angränsar området till den äldre delen av fiskeläget längs 
Lejegatan med traditionell bebyggelse som är låg och enhetlig. I väst ligger 
området som kallas Furet där bebyggelsen är blandad och består av villor 
och fritidshus från 1900-talets andra hälft och framåt. Många fritidshus är 
ombyggda till permanentbostäder. I öster angränsar området till resterande 
delar av fastigheten Hjälmaröd 74:2 där Vitemölla Badhotell ligger och i 
söder angränsar det till Marknadsfältet som är ett Natura 2000-område. 
  



  
SAMRÅDSHANDLING 
Detaljplan för Hjälmaröd 9:91   

2022-04-06  
 
 

 
15 

 
 
 

Nuvarande markanvändning  

Området består idag av tät planterad tall med inslag av lövträd, marken är 
till stor del igenvuxen med buskage. Platsen karakteriseras av en brant 
sluttning som faller drygt 20 m mot nordöst. I väst går en ledningsrätt. På 
platsen finns ett fornminne kallat Gångarekullen.  
 

 
Figur 6. Drönarbild över Vitemölla Badhotell och det bakomliggande planområdet som mestadels utgörs 
av tallskog. 

 
Området korsas av snåriga stigar som kopplar Furet med Marknadsfältet, 
Lejegatan och Vitemölla Badhotell. Markanvändningen sker genom 
promenader på stigarna, främst den branta stigen mellan Furet och 
Lejegatan. Detta bekräftas genom att denna stig är mest upptrampad och ej 
igenvuxen. 
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Figur 7. Vänster: Stig mellan Furet och Lejegatan. Höger: Igenvuxen stig längre in på planområdet. 

Bebyggelse 

Inom planområdet 

Den enda byggnaden inom planområdet är ett litet skjul i den norra delen. 
 

 
Figur 8. Den enda byggnaden inom planområdet. 
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Omgivande bebyggelse 

Omgivande bebyggelse är dels det ursprungliga fiskeläget som utgörs av tät 
bebyggelse, grupperad längs med huvudgatan och stranden. Huvudgatan 
heter Lejegatan och från den går smala strädden ner mot havet. Husen är till 
stor del långa, låga längor med branta sadeltak. Den äldsta delen av 
Vitemölla ligger norr om hamnen och har ett oregelbundet gatunät. De 
äldsta husen är placerade med gavelsidor mot vattnet. Bebyggelsen söder om 
hamnen, som delvis ligger på lägets gamla torkplats, är mer strukturerad. Byn 
har fortfarande kvar sin karaktär av gammalt fiskeläge. 
 

 
Figur 9. Bebyggelse längs Lejegatan. 

 
Det finns också en 1900-talsbebyggelsen i Vitemöllas utkanter. Under 1960-
talet växte Vitemölla mot sydväst i ett område som benämns Furet. 
Bebyggelsen i Furet var från början till största delen fritidshus, många hus är 
idag om- och tillbyggda till permanentbostäder. 
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Figur 10. Illustration, omgivning. Grönmarkerat område är definierat som värdefull bebyggelsemiljö i 
Översiktsplanen. 

Vitemölla Badhotell 

Vitemölla Badhotell invigdes 1913. Då var den stora vinkelbyggnaden klädd 
med röd träpanel och vita knutar och med en stor öppen veranda mot havet. 
Efter några år byggdes ytterligare en veranda och badhotellet fick en 
dansbana (revs på 1950-talet). Vitemölla Badhotell blev vida känt och 
omtyckt som ett av ostkustens finaste badhotell. Under andra världskriget 
blev badhotellet uppsamlingshem för finländska krigsbarn och senare för 
polska kvinnor.  
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Figur 11. Vitemölla Badhotell, ca: 1910-tal. Foto: August Olofsson 

 
I slutet av 1940-talet övergick det till vilohem för svenska husmödrar för att 
åter 1962 bli ett badhotell. På 1970-talet var sandstranden, förutom 
badstrand, även tältplats. Vitemölla Badhotell är idag restaurerat och till det 
yttre målat i ljusgrått. En stor glasad veranda som rymmer restaurang vänder 
sig mot havet. Sidobyggnader i form av lägenheter och lusthus har tillkommit 
under senare tid. 
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Figur 12. Vitemölla Badhotell, 2000-tal. 

Övriga utredningar och dokument 

En geoteknisk utredning och naturvärdesinventering har tagits fram under 
2020. 

• Naturvärdesinventering i Vitemölla, Ekoll AB, Bettina Ekdahl, Marika 
Stenberg, Per Nyström. 2020-06-16. 

• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM – Geoteknik. 
Vitemölla Badhotell, Hjälmaröd 9:91 och del av Hjälmaröd 74:2. PQ 
Geoteknik & Miljö AB. Nour Zaki och Erik Palmquist. 2020-10-28. 

Arkeologi 

Inom planområdet finns en fornlämning som benämns ”Gångarekulle”. Vid 
fältbesök 1997 beskrevs den: 
Hög, 15 meter i diameter och 1 meter hög. Toppen något avplanad. 2 meter väster om 
mitten en grop, av sent ursprung, 1,5 x 1,5 meter och 0,4 m djup. Beväxt med 10-tal 
tallar.  Revideringsinventeringen 1996: Namnet ”Gångarekulle” aviserat på RAÄ-nr 
28. 
 
Efter fältbesök januari 2022 är följande meddelat från Länsstyrelsen: 
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(…) En fornlämnings yttre begränsning är inte alltid känd och en fornlämning omges 
av ett s.k. fornlämningsområde, vilket liksom fornlämningen i sig är skyddat enligt 
KML. Planerade arbeten berör fornlämningsområdet och för ingrepp i detta krävs 
tillstånd enligt 2 kap. KML. Ansökan om tillstånd ställs till Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet. (…) 

Service 

Planområdet ligger i närheten av Kiviks tätort. I Kivik finns skola/förskola, 
dagligvaru- och sällanköpshandel, bank, verksamheter av olika slag från 
mindre en persons företag till större industri som Kiviks musteri, vårdcentral, 
äldreomsorg med mera. 

Besöksnäring 

År 2018 registrerades det över 270 000 gästnätter på hotell, stugbyar, 
vandrarhem och campingar, och siffran är egentligen ännu högre då 
småskaliga boendeanläggningar inte är skyldiga att redovisa statistik. Det 
syns en tydlig ökning i antalet gästnätter och har gjort så under de senaste 10 
åren.  
 
Både Vitemölla och Kivik är starkt präglad av besöksnäringen. Kivik 
förknippas främst med Kiviks marknad och äppelmarkanden, de båda 
marknaderna uppskattas besökarantalet till 100 000 respektive 50 000, samt 
mat och dryck från både land och hav. 
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Gator och trafik 

Angöring med motortrafik till planområdet sker via den delen av Vitemölla 
som benämns Furet. I Furet är gatorna lokalgator utan genomfart. Bilar som 
passerar genom Vitemölla följer Möllebacken och Lejegatan. 
 

 
Figur 13. Tilltänkt anslutningspunkt i Furet till vänster i bild. 

 
Vägarna i Furet förvaltas av gemensamhetsanläggningen Hjälmaröd ga:4.  
 
En trafikalstringsutredning är gjord med trafikverkets verktyg. Se 
sammanfattning under konsekvenser och bilaga för utredningen i sin helhet. 

Kollektivtrafik 

Skåneexpressen 3 mellan Simrishamn och Kristianstad trafikerar väg 9. 
Avståndet från planområdet till närmaste busshållplatsen Vitemölla 
Källebacken är ca 300 meter. 
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Cykel och gång 

I anslutning till planområdet, intill väg 9, finns gång och cykelväg. 
Cykelvägen som går mellan Simrishamn och Brösarp kopplar planområdet i 
ett större perspektiv då denna är en del av Sydostleden, en nationell cykelled 
som sträcker sig mellan Simrishamn och Växjö.  
 
Cirka 200 meter nordöst om planområdet, längs med kusten, går en 
delsträcka av Skåneleden, som är en populär regional vandringsled.  

Parkering 

Simrishamns kommuns har tagit fram en parkeringsnorm 
(Samhällsbyggnads-nämnden 2018-03-22 § 49) där det är beskrivet att 
fastighetsägare ansvarar för att parkeringsbehovet uppfylls. P-normen för 
hotell är 25 bilar per 1000 m² BTA men kan reduceras vid höga 
kulturmiljövärden. 
 
Besökare och gäster till Vitemölla Badhotell parkerar i nuläget på hotellets 
fastighet Hjälmaröd 74:2. Tvärs över vägen finns en fastighet, Hjälmaröd 
4:208, som ägs av Simrishamns kommun, men som Vitemölla Badhotell 
nyttjar genom ett avtal med kommunen. I östra delen av Hjälmaröd 4:208 
finns en allmän parkeringsplats som används av besökare till stranden eller 
intilliggande naturområden. 
 
Trycket på parkeringar i Vitemölla är ansträngt under sommaren. Under 
Kiviks marknad är besöksantalet högst. 

Mark och vegetation 

Området består av planterad tall med inslag av lövträd som ek, lönn och 
björk. Fältskiktet är till största delen tätt igenvuxen av kaprifol och 
hallonsnår. I området västra del finns ett parti med större inslag av lövträd. 
Några äldre (ca 90–100 år) tallar finns i området men majoriteten av tallarna 
är unga (40–50 år). Marken är överväxt och ingen skogsvård har skett på 
många år. Marken förvaltas av gemensamhetsanläggningen genom 
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samfällighetsförening (Hjälmaröd Ga:4). Skogen planterades på 1920-talet för 
att hindra sandflykt och jorderosion. 
 

 
Figur 14. Tallskogen. 

 
Naturvärdesinventeringens beskrivning av huvuddelen av området som 
utgörs av Hjälmaröd 9:91: 
 
Samlad bedömning: Naturvärdesklass 4, visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 
 
Beskrivning av området: Talldunge med tätt fältskikt av främst kaprifol samt hallon 
och stensöta men även örter som löktrav, liljekonvalj, stinknäva och sandstarr. 
Buskskiktet är tätt och består bland annat av sly av rosväxter, krusbär, fläder, hassel, 
skogslönn, ek och björk. Några äldre skyddsvärda tallar i området kan vara av 
betydelse för vedlevande insekter och för den rödlistade talltickan. Fungerar som refug 
och spridningskorridor åt däggdjur, småfåglar och insekter som trivs i skogsmiljö. 
 
Naturvårdsarter 
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Talltickan som tidigare observerats inom inventeringsområde A kunde inte återfinnas 
under Ekolls inventering. Skogen hyser endast ett fåtal tallar som nått lämplig ålder för 
att tallticka ska kunna etablera sig på dem. Att den inte återfanns är även ett tecken på 
att det inte förekommer något större bestånd av tallticka i området. Skogen var något 
svårorienterad på grund av den slyiga miljön vilken kan ha bidragit till att den inte 
återfanns. 
 
Se bifogat för naturvärdesinventeringen i sin helhet.  

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk undersökning är genomförd augusti 2020. I avsnittet Jord 
under Befintliga förhållanden står följande: 
 
Den översta delen av jordlagren i provpunkterna i huvudsak av mullhaltig sand/sandig 
mulljord till ca 0,3–0,4 m djup. Därunder domineras jorden av sand/grusig sand, till 
borrade djup, ca 3–4 m djup. Utförda CPT-sonderingar visar låg relativ fasthet ned 
till ca 1,5 m djup och därunder medelhög relativ fasthet, till sonderade djup, ca 3–4 m. 
Vid undersökningstillfället påträffades inget grundvatten till borrade djup, ca 3–4 m. 
Berg finns enligt SGU:s kartmaterial på >40 m djup. 
 
Den befintliga sandjorden i branten mot havet, bedöms vara stabil och ligga med 
naturlig rasvinkel, ca 1:2 enligt manuell mätning på kartmaterial och vara ”armerad” 
med växtlighet. Så länge detta inte ändras bedöms släntstabiliteten kvarstå. Befintlig 
sandjord bedöms som naturligt väldränerad. (…) 
 
I avsnittet Riskanalys står följande: 
 
Utöver normal risk vid schaktning och andra markarbeten bedöms speciell risk för 
grundläggningsarbetet finnas avseende erosion och släntstabilitet vid branten samt i 
samband med eventuella djupschakter i synnerhet under grundvattenytan. Härtill finns 
en viss risk vid (åter)packning, speciellt i samband med grundvatten. Vid schakt under 
grundvattenytan finns även risk för översvämning. 
 
(…) För övrigt bedöms risken för omgivningspåverkan som liten men skall 
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tas med i bedömningen, t.ex. med avseende på damm och buller. 
 
Se bifogat för den geotekniska utredningen i sin helhet.  

Hydrologiska förhållanden  

Planområdet består av sandig mark vilket innebär god infiltrationsförmåga. 
Närmaste recipient är Östersjön som ligger cirka 200 meter nordost om 
planområdet. Mellan planområdet och Östersjön sluttar marken markant och 
planområdet ligger på en höjd på omkring 25 meter över havet. Området är 
inte hotat av översvämning från havet. 
 
Vid den geotekniska undersökningen påträffades inget grundvatten till 
borrade djup, ca 3–4 m. Enligt den geotekniska undersökningen finns risk för 
översvämning vid schaktning på djup under grundvattnet. 

Teknisk försörjning 

Dagvattenhantering 

Möjligheten till hållbar dagvattenhantering anses goda. Dagvatten avses 
omhändertas inom planområdet, främst genom infiltration i den sandiga 
marken. Planområdet kommer till stor del att bestå av gröna genomsläppliga 
ytor.  
 
Att använda den befintliga topografin kan skapa goda förutsättningar för att 
avleda dagvattnet. 

Vatten- och avlopp 

Ledningar för vatten och avlopp finns i anslutning till planområdet. VA 
situationen har fram tills nyligen varit ansträngd i Kivik, med brist på 
dricksvatten under sommartid och kapacitetsbrist i kommunens reningsverk. 
Men en överföringsledning för dricksvatten från Tomelilla kommun till 
Kiviks vattenledningsnät beräknas färdig under 2021, och Kiviks 
avloppsreningsverk är nyligen ombyggt och har högre kapacitet än tidigare. 
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El och energi  

Planområdet är inte uppkopplat till fjärrvärmenätet. Österlens Kraft är 
nätägare för elnätet. 

Underjordiska ledningar  

Inom västra delen av Hjälmaröd 9:91 finns en ledningsrätt för tryggande av 
befintlig högspänningskabel. 

Avfallshantering 

Avfallshantering sköts av det kommunala renhållningsbolaget Ökrab. 

Risker och störningar 

Farligt godsled 

Väg 9 är trafikled för farligt gods. Avståndet från området till väg 9 är minst 
300 meter och enligt länsstyrelsens rekommendationer är då praktiskt taget 
alla former av bebyggelse lämplig ur denna aspekt. 

Markföroreningar 

Det finns inga kända föroreningar i marken och det bedöms inte finnas 
någon risk för det då området är naturmark och inte tidigare varit 
ianspråktaget.  

Miljöfarliga verksamheter 

Inom planområdet finns ingen miljöfarlig verksamhet.  

Buller 

Planområdet ligger ca 300 meter från väg 9. Någon bullerutredning bedöms 
inte vara aktuellt. Planområdet ligger inom påverkansområde för Ravlunda 
skjutfält. Enligt Simrishamns kommuns Policy för utbyggnad av bostäder 
kring Ravlunda skjutfält framgår det att planområdet ligger innanför den 
ortsavgränsning där nya bostäder kan byggas ur bullersynpunkt. 
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Översvämningsrisk 

Mellan planområdet och Östersjön sluttar marken markant och planområdet 
ligger på en höjd på omkring 25 meter över havet. Området är inte hotat av 
översvämning från havet. 

Skredrisk 

Utöver normal risk vid schaktning och andra markarbeten bedöms speciell 
risk för grundläggningsarbetet finnas avseende erosion och släntstabilitet vid 
backen samt i samband med eventuella djupschakter i synnerhet under 
grundvattenytan. Härtill finns en viss risk vid (åter)packning, speciellt i 
samband med grundvatten. 
 
Se bifogat för den geotekniska utredningen i sin helhet.  

Trädfällning 

Vid fällning av träd förekommer risk för röta i omkringliggande träds 
rotsystem som kan försvaga dess stabilitet. Det är fastighetsägares och 
förvaltarens ansvar att säkerställa att risken för att träd faller minimeras. 
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PLANFÖRSLAG 

 
Figur 15. Illustrationsplan, föreslagen bebyggelse. Vit streckad linje anger stigar vars placering är 
ungefärlig men motsvarar dagens förbindelser. 

Områdets övergripande gestaltning och disposition 

Visionen är att utvecklingen av Vitemölla Badhotell, både genom byggnation 
och dess inriktning, ska anpassas till förutsättningarna inom området och 
tillföra positiva värden till miljön, de boende och allmänheten. Vitemölla 
Badhotell ska kunna vara en långsiktig och ansvarstagande verksamhet inom 
besöksnäringen, som med aktuell detaljplan ges förutsättningar att fungera 
väl året runt med fokus på de rekreations-värden som finns i närområdet. 
 
Aktuell detaljplan innebär att Vitemölla Badhotell AB ges möjlighet att 
bygga ett antal mindre hus för tillfällig vistelse längs med krönet i 
planområdet. Husen är långsmala och enhetliga i dess utformning och knyter 
an till Vitemöllas traditionella bebyggelse utan att bli en pastisch. Utformning 
och placering kan föra tankarna till de ålabodar som finns längs kusten eller 
den äldsta bebyggelsen i byn som placerades med gavlarna mot havet för att 
minimera åverkan av den ostliga vinden. Husen är glest utplacerade mellan 
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träden med huvudsaklig utblick mot vattnet för att ge gästerna en upplevelse 
av avskildhet. Det huvudsakliga byggmaterialet är trä och fasaden utförs av 
mörk panel.  
 

Platsens kvaliteter 

Utifrån - siluetten  

Utifrån sett bildar den kraftiga sluttningen tillsammans med en 
sammanhängande tallskog en tydlig siluett som ramar in Vitemölla från 
stranden, hamnen och havet. Planförslagets ambition är att denna 
karaktäristiska vy, som skiljer Vitemölla från andra fiskesamhällen längs 
Skånes sydostkust, ska bibehållas genom att hindra avverkning av fler tallar 
än absolut nödvändigt. Vyn mot skogen och backen definieras som 
betydelsefull även i kommunens Arkitektur- och kulturmiljöprogram.  
Denna siluett skyddas genom att majoriteten av planområdet regleras till 
naturmark. 
 

 
Figur 16. Vy från stranden.  
 
Inifrån - enskildhet 
Den täta tallskogen skyddar inte bara marken från erosion och bildar den 
karaktäristiska siluetten utan ger även möjlighet till enskildhet och skydd. 
Tallarnas höga kronor ger utblickar mellan stammarna över byn och ut mot 
Hanöbukten. Denna kvalitet skyddas genom bestämmelser nämnda i 
föregående stycke. 
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Figur 17. Vy mot havet över byn. 

Föreslagen markanvändning  

Den bärande idén för planområdet är att bevara naturmiljön kring husen i 
största möjliga mån. Tanken är att anpassa husens placering och utformning 
efter befintliga träds positioner samt de topografiska förutsättningarna. På så 
sätt underordnar sig planförslaget landskapet och kulturmiljön. Att skapa en 
varsam exploatering bidrar till en attraktiv vistelsemiljö med närhet till 
naturen. Hus inom hotellbebyggelse med sådan placering refereras ofta till 
som landskapshotell och har sitt ideal i en så liten påverkan på naturen som 
möjligt. Plankartan är utformad så att en relativt liten byggrätt tillåts placeras 
över en stor yta, detta möjliggör en anpassning till terräng och träd. 

Grönstruktur 

Av planområdet som är ca 24 250 m² är det högst 1 700 m² som tillåts 
hårdgöras (byggnader, väg och parkering) varav högst 720 m² tillåts bebyggas 
(e3). Den hårdgjorda ytan är reglerad till att vara genomsläppligt och 
resterande område utgör fortfarande ett grönområde som kommer att vara 
mer tillgängligt än tidigare för både gäster till verksamheten, boende i byn 
och allmänheten. 
 
Aktuell detaljplan pekar ut ett större område med naturbestämmelse runt 
hotellmarken. Detta säkerställer ett avstånd till befintlig bebyggelse samt det 
natura 2000-område söder om planområdet men bidrar även till att behålla 
den karaktäristiska siluetten sett utifrån. Naturmarken bildar ett insynsskydd 
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och en buffert mellan gammal bebyggelse och ny samt bidrar till att bevara 
naturmiljöns karaktär med uppväxta träd. Den befintliga skogen och 
växtligheten är ett skydd för erosion och starka vindar. Förslaget är att dessa 
ytor skall förvaltas av Vitemölla Badhotell AB för en enhetlig skötsel. Se 
vidare under avsnittet Fastighetsrättsliga frågor. 
 
Hotellmarken är sammanbunden med angränsande fastighet Hjälmaröd 74:2 
där Vitemölla Badhotell är beläget, denna koppling har en plusbestämmelse 
för att hindra större exploatering men möjliggöra en god förbindelse mellan 
ny och befintlig verksamhet. 
 
Inom planområdet finns äldre skyddsvärda tallar. Dessa tallar kan vara 
viktiga biotoper för vedlevande insekter och djurarter. Det är viktigt att dessa 
träd får stå kvar även efter exploateringen. Dessa träd s kall under 
granskningsskedet mätas ut och skyddas genom planbestämmelser. Inom 
hela området krävs marklov för fällning av träd.  
 
Krav ställs på marklov för fällning av träd. Hänsyn ska tas till trädets stam 
och grenar, även trädets delar under mark. Ett träds rotsystem sträcker sig 
långt utanför trädets krona och schakt får därför ej utföras inom kronans 
dropplinje (trädkronans yttre linje) samt utanförliggande yta motsvarande 20 
procent av dropplinjen. I samband med gräv- eller byggarbeten i närheten av 
trädet bör fordonstrafik undvikas så långt det är möjligt. 
 
Kompensationsåtgärder för fällda träd i form av insektshotell planeras. 
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Bebyggelse 

Aktuell detaljplan möjliggör upp till 8 nya hus (e4) för hotellverksamhet på 
planområdet med en total byggrätt på 720 m² (e3).  

 
Figur 18. Hus från planförslaget. 

 
Husen i planförslaget är utformade som långsmala längor med sadeltak och 
är glest placerade mellan träden längs krönet på backen mot havet. 
Placeringen möjliggör en bebyggelsestruktur som både anpassar sig till den 
traditionella bebyggelsen genom sin form, skala och placering med gavel mot 
havet men också till dess plats i skogspartiet. Genom en individuell 
anpassning till terräng och träd i husens placering samt små individuella 
variationer i dess utformningar skapas en enhetlighet och enkelhet som 
refererar till den traditionella arkitekturen samtidigt som likformighet 
undviks. Placeringen respekterar gränsen mot befintlig bebyggelse genom en 
grön buffert i naturmarken.  
 
Tak i planförslaget är mörk, slät plåt och obrutet i så stor utsträckning som 
möjligt. Skorsten placeras i nock lika den traditionella bebyggelsen. 
 
Fasad i planförslaget är mörk träpanel avdelade med vertikala lister med 
jämna avstånd. Generösa fönsterpartier passas in i fasadrytmen och har 
möjlighet att täckas med luckor av perforerad panel. 
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Grundkonstruktionen är brädgjutna plintar som höjer upp husen ovan mark 
och tillåter markvegetationen fortsätta in under husen. 
 
Invändigt bildar vardagsrum och kök ett stort främre rum delat av en fast 
kökssoffa och eldstad. En centralt placerad kärna med kök, WC/dusch och 
sovalkov gör att man kan cirkulera runt planen lika de traditionella husen i 
byn. Den inre delen av huset innehåller sovrum som tillsammans med den 
öppna främre delen för tankarna planlösningen i de traditionella ålabodarna. 
 
 

 
Figur 19. Referenser: Gavelmotiv Ålabod vid Ravlunda skjutfält, mörk perforerad panel på 
redskapsskjul, traditionellt långsmalt hus i Vitemölla. 
 
 

 
Figur 20. Illustration hus. Fasad långsida. 
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Figur 21. Perspektiv från söder.  
 

 
Figur 22. Perspektiv från norr. 
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Gator/trafik/parkering/stigar 

Access till de nya husen sker genom en ny väg på planområdet via Furet. 
Från vägen tar man sig vidare till husen på små skogsstigar. Vägen i 
planförslaget är ca 200 m lång och avslutas med en vändplats. De nya 
stigarna har samma kopplingar som dagens stigar men tillgängliggörs genom 
underhåll. 
 

 
Figur 23. Exempel på väg och stig i tät skog. 
 

Aktuell detaljplan reglerar att högsta andelen hårdgjord yta (byggnader, 
tillkörsvägar och parkering) får uppgå till högst 1 700 m² av kvartersmark. 
De hårdgjorda ytor som inte består av byggnader kommer behöva anläggas i 
genomsläppligt material, så kallad permeabel beläggning. Anledningen är 
bland annat att möjliggöra god infiltration. Marklov krävs för ändring av 
markens genomsläpplighet. 
 

 
Figur 24. Exempel på permeabel markbeläggning. 
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Aktuell detaljplan möjliggör parkeringsplatser inom planområdet. I 
planförslaget är parkering parvis placerade i anslutning till den nya vägen. 
Parkeringen löses inom den egna fastigheten. Parkeringsplatser är styrda till 
att vara permeabla, se avsnittet om gator/trafik här ovan.  

Teknisk försörjning 

Dagvattenhantering 

Dagvatten avses omhändertas inom planområdet som till stor del kommer 
bestå av gröna genomsläppliga ytor. Se avsnittet Geotekniska förhållanden. 
 
Vilken dagvattenlösning som blir aktuell för planområdet beslutas i samband 
med granskningsskedet då Vitemölla Badhotell AB tagit fram mer detaljerade 
skisser på exploateringen. I samband med det kommer en 
dagvattenutredning för planområdet att genomföras. I samband med 
granskningsskedet ska en kompletterande dagvattenundersökning göras. 
Detta för att säkerställa lämplig grundläggningsmetod för bebyggelsen. 

Vatten- och avlopp 

De nya husen planeras anslutas till det kommunala VA-nätet. Antalet 
tillkommande hus som ska anslutas är högst 8. 

El och energi 

De nya husen planeras anslutas till befintligt system. 

Underjordiska ledningar  

Inom västra delen av planområdet finns ett U-område för tryggande av 
befintlig högspänningskabel. U-området finns för att säkerställa att dessa 
ledningar även fortsättningsvis kan finnas på platsen. 

Avfallshantering 

Uppsamling och sortering av avfall till olika fraktioner kommer att ske och 
följa kommunens föreskrifter.  
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Avfallshanteringen planeras att skötas centralt via Vitemölla Badhotells 
nuvarande byggnad. Avfall hämtas i de tillkommande husen och 
mellanlagras på befintlig fastighet för Vitemölla Badhotell. 

Geoteknik 

En relativt restriktiv inställning till schaktning på området bör eftersträvas. 
Viss schaktning kommer dock behöva ske på området för att exempelvis 
möjliggöra framdragning av ledningar, anläggandet av väg och parkeringar 
samt grundläggning av husen. Marklov krävs även för de åtgärder som kan 
minska markens genomsläpplighet. 
 
Andelen hårdgjord yta kommer att öka inom planområdet i och med 
exploateringen. Dock införs en begränsning på att högst 1 700 m² av 
markytan får hårdgöras (byggnader, väg och parkering). De hårdgjorda ytor 
som inte består av byggnader kommer behöva anläggas i genomsläppligt 
material, så kallad permeabel beläggning. Anledningen är att möjliggöra god 
infiltration. 
I samband med granskningsskedet ska en kompletterande geoteknisk 
undersökning göras. Detta för att säkerställa lämplig grundläggningsmetod 
för bebyggelsen. 

Risker och störningar 

Bullerskyddsåtgärder 

Planområdet ligger ca 300 meter från väg 9. Någon bullerutredning bedöms 
inte vara aktuellt. Planområdet ligger inom påverkansområde för Ravlunda 
skjutfält. Enligt Simrishamns kommuns Policy för utbyggnad av bostäder 
kring Ravlunda skjutfält framgår det att planområdet ligger innanför den 
ortsavgränsning där nya bostäder kan byggas ur bullersynpunkt. 
 
Tillfällig vistelse som hotellverksamhet omfattas inte av bullerpropositionen 
varför det inte finns några krav för bullerskydd i denna plan. Inget behov 
föreligger av någon särskild bullerskyddsåtgärd. 
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Översvämningsrisk 

Mellan planområdet och Östersjön sluttar marken markant och planområdet 
ligger på en höjd på omkring 25 meter över havet. Området är inte hotat av 
översvämning från havet. 

Skredrisk 

Utöver normal risk vid schaktning och andra markarbeten bedöms speciell 
risk för grundläggningsarbetet finnas avseende erosion och släntstabilitet i 
backen samt i samband med eventuella djupschakter i synnerhet under 
grundvattenytan. Härtill finns en viss risk vid (åter)packning, speciellt i 
samband med grundvatten. Att minska schaktning och bevara de naturliga 
markförhållandena minskar risken för skred. 
 
Typ av grundläggning väljs med omsorg efter förutsättningar i kommande 
geoteknisk utredning för att minimera skredrisk. Se bifogat för den 
geotekniska utredningen i sin helhet.  

Trädfällning 

Vid fällning av träd förekommer risk för röta i omkringliggande träds 
rotsystem som kan försvaga dess stabilitet. Det är fastighetsägares och 
förvaltarens ansvar att säkerställa att risken för att träd faller minimeras. 
 
I bygglovsskedet avses husen placeras ut på ett sätt som minimerar 
trädfällning. Typ av grundläggning väljs med omsorg efter förutsättningar i 
kommande geoteknisk utredning för att minimera schaktningsarbete. 

Lovplikt 

Bygglov 

Lov krävs för uppförande av murar, plank och staket inom hotellområdet. 
Detta för att naturmiljön i största möjliga mån bevaras. 
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Marklov 

Marklov krävs för åtgärder som kan minska markens genomsläpplighet. 
Marklov krävs för trädfällning.  
 

Anpassning till översiktsplan 

Förslaget är anpassat till intentionerna i kommunens översiktsplan, antagen 
2015 och laga kraft våren 2017. I översiktsplanen för Vitemölla tydliggörs 
flera viktiga aspekter vid exploatering. Planförslaget är anpassats och 
utformat i överensstämmelse med riktlinjerna och kraven i översiktsplanen 
och anses motiverat i planbeskrivningen. 
 
Vid exploateringen är det viktigt att åstadkomma en allmänt tillgänglig struktur med 
passager, till kusten och det omgivande landskapet. Detta förbättrar rörligheten i 
området i enlighet med riksintressena för friluftsliv och kustzon. 
 
En utbyggnad och utveckling enligt ovan skulle också stärka Vitemölla som kustort och 
öka underlaget för service och kollektivtrafik. 
 
Argumentet för att bebygga utpekade områden utgörs av möjligheten att kunna 
bibehålla servicenivån i Kivik som ligger på cykelavstånd. 
 
Bebyggelse skall utformas så att den underordnar sig kulturmiljön och landskapet i 
stort. 
 
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 för storskalighet och 
likformighet undviks, och så att riksintresset för kulturmiljön beaktas. 
 
Planförslaget är positivt för flera riksintressen och regionala intressen, och väl 
förenligt med översiktsplanen visioner. Området ligger inom den i 
översiktsplanen markerade ortsavgränsningen för Vitemölla och följer 
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kommunens bebyggelsestrategi som syftar till att utbyggnad ska ske 
företrädesvis som kvalitativ förtätning inom befintlig 
bebyggelse/ortsavgränsning. I planförslaget föreslås också en förbättring av 
de allmänna stigarna inom området som kommer tillgängliggöra och öka 
rörligheten i området i enlighet med översiktsplanens intentioner. 
 
Trots att planområdet inte är utpekat för exploatering i Översiktsplanen 
bedöms aktuell detaljplan indirekt följa översiktsplanens intentioner och mål. 
Detta framförallt på grund av att nya möjligheter för besöksnäringen skapas. 
Dessutom gör placeringen på en begränsad yta intill befintlig bebyggelse och 
infrastruktur att en hållbar förtätning sker. Vidare tas bara en mindre del av 
grönområdet i anspråk, resterande delar kommer även i fortsättningen att 
nyttjas för rekreation. 

Sammanfattning av planförslag 

• En utveckling av Vitemölla Badhotell, där förslaget innebär 
byggnation av upp till 8 mindre byggnader för övernattande gäster i 
ett område intill Vitemölla Badhotell. 

• Målsättningen är att kunna bevara Vitemölla Badhotell och skapa 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar verksamhet året-runt. 

• Kulturmiljön som utgörs av Vitemölla fiskeläge och Vitemölla 
Badhotell ska bevaras och skyddas. 

• Planförslaget och genomförandet karaktäriseras av försiktighet, 
varsamhet och hänsynstagande till de förutsättningar som finns i 
området. 

• Planförslaget innebär ett bevarande av viktiga kulturmiljöer och 
positiva konsekvenser för samtliga riksintressen. 

• Barnperspektivet är centralt i visionen och gestaltningen. 
• Allmänhetens tillgänglighet till omgivningarna och de höga 

naturvärdena förbättras avsevärt. 
• Stigar som binder samman delar av Vitemölla fiskeläge görs 

tillgängliga. 
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KONSEKVENSER 

Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen 

Bestämmelserna i Plan– och bygglagen och Miljöbalken om miljöbedömning 
syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling 
främjas. 
 
En miljöundersökning ska enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap 6 § upprättas 
för att undersöka om planen antas medföra betydande påverkan på miljön. 
Om kommunen kommer fram till att planen inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning därmed inte ska 
göras, ska skälen för den bedömningen redovisas i planbeskrivningen, enligt 
Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 33b §. 
 
Om planen bedöms medföra betydande påverkan på miljön ska en strategisk 
miljöbedömning upprättas enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap 3 §. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte kan antas 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap Miljöbalken och 
behov av att upprätta en strategisk miljöbedömning innehållandes en 
miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. Upprättad miljöundersökning 
finns som bilaga. 

Miljökvalitetsnormer  

Enligt 2 kap § 10 plan- och bygglagen ska gällande miljökvalitetsnormer i 5 
kap miljöbalken följas i planläggningen. Planförslaget bedöms inte innebära 
ändrade förutsättningar i förhållande till dagsläget och nivåerna för befintlig 
bebyggelse bedöms inte förändras. 
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Påverkan på luft 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). 
Mätningar av luftföroreningar görs av Skånes luftvårdsförbund och inga 
värden överskrids i Simrishamns kommun. Ökade trafikmängder bidrar i viss 
mån till ökade utsläpp av luftföroreningar framförallt kolmonoxid, 
kväveoxider, kolväten, partiklar och ozon som släpps ut från bilar. Ökningen 
bedöms dock bli så marginell att det inte innebär något överskridande av 
miljökvalitetsnormerna för luft.  
 
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte 
förändra nivåerna gällande miljökvalitetsnormerna för luft i Simrishamns 
kommun.  

Påverkan på vatten 

Närmaste vattenrecipient är Östersjön som ligger ca 200 meter från 
planområdet.  
I framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun bedöms grundvattnet 
inte uppnå god kemisk status 2021. Den kvantitativa statusen bedöms dock 
som god 2021.  
 
Planförslaget bedöms ha goda möjligheter att ta hand om dagvatten från 
kvartersmarken och exploateringen bedöms ej påverka grundvattennivåerna. 
Planförslaget tillför inget nytt av miljöfarlig karaktär. Ingreppen kommer vara 
relativt små och av ”hushållskaraktär”. 
 
Planområdet avvattnas ut i kustvattnet och dagvattenhanteringen sker genom 
infiltration. Planbestämmelse om att marken inte får hårdgöras säkerställer 
detta. Denna bestämmelse gör dels att flödestoppar minskar vid kraftig 
nederbörd och att grundvattnets kvantitativa status kan påverkas positivt 
genom fördröjning och infiltration som sker. 
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Geoteknik 

Den geotekniska undersökningens samlade bedömning är att de planerade 
konstruktionerna kan uppföras med konventionella metoder. I 
detaljprojekterings- och utförandeskedet bör försiktighet iakttas i backen. 
 
Som underlag i den geotekniska undersökningen finns förslag på hus som är 
70 m² (BYA). Det är bekräftat av geotekniker att en storlek på 90 m² (BYA) 
ej gör någon skillnad i den initiala bedömningen. 
 
Se bifogat för den geotekniska utredningen i sin helhet. 

Markradon 

Baserat på genomförda SGU:s översiktliga radonmätningar klassificeras 
planområdet som lågriskområde. (Lågriskmark 0-10 kBq/m3, normalriskmark 
10-50 kBq/m3 och högriskmark >50 kBq/m3.) 
 
Lågriskmark innebär att inga speciella åtgärder mot markradon krävs. Vid 
normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. 

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Planområdet ligger ca 300 meter från väg 9. Någon bullerutredning bedöms 
inte vara aktuellt. Planområdet ligger inom påverkansområde för Ravlunda 
skjutfält. Enligt Simrishamns kommuns Policy för utbyggnad av bostäder 
kring Ravlunda skjutfält framgår det att planområdet ligger innanför den 
ortsavgränsning där nya bostäder kan byggas ur bullersynpunkt. 

Översvämningsrisk 

Mellan planområdet och Östersjön sluttar marken markant och planområdet 
ligger på en höjd på omkring 25 meter över havet. Området är inte hotat av 
översvämning från havet. 
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Skred 

Utöver normal risk vid schaktning och andra markarbeten bedöms speciell 
risk för grundläggningsarbetet finnas avseende erosion och släntstabilitet i 
backen samt i samband med eventuella djupschakter i synnerhet under 
grundvattenytan. Härtill finns en viss risk vid (åter)packning, speciellt i 
samband med grundvatten. Vid schakt under grundvattenytan finns även risk 
för översvämning. 
 
(…) För övrigt bedöms risken för omgivningspåverkan som liten men skall 
tas med i bedömningen, t.ex. med avseende på damm och buller. 
 
Se bifogat för den geotekniska utredningen i sin helhet.  

Trädfällning 

Vid fällning av träd förekommer risk för röta i omkringliggande träds 
rotsystem som kan försvaga dess stabilitet. Det är fastighetsägares och 
förvaltarens ansvar att säkerställa att risker för att träd faller minimeras. 
Därför föreslås Vitemölla Badhotell stå som enskild huvudman för 
naturmarken i planområdet. 
 
I bygglovsskedet avses husen placeras ut på ett sätt som minimerar 
trädfällning. Typ av grundläggning väljs med omsorg efter förutsättningar i 
kommande geoteknisk utredning för att minimera schaktningsarbete. 
 
En arborist bör kopplas in för en riskbedömning i granskningsskedet. 
 

Trafik 

Trafikutredning är genomförd med trafikverkets trafikalstringsverktyg och 
resulterade i att 21 bilresor per dygn skulle tillkomma till följd av ytterligare 
sju bostadsenheter på vägarna inom Furet (tillfällig vistelse/hotellverksamhet 
ej valbart alternativ i trafikalstringsverktyget). 
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Anläggning av väg kan bidra till en försvagning av intilliggande träds 
rotsystem. Detta bör beaktas i det fortsatta arbetet och arborist bör kopplas in 
för en riskbedömning i granskningsskedet. 

Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 

En av målsättningarna med aktuell detaljplan är att vårda och ta tillvara den 
naturmiljö som finns i området. Vid den planerade exploateringen ska varje 
hus placeras individuellt utefter de topografiska förutsättningarna och de 
befintliga träden för att schaktning och trädfällning ska minimeras. Samtidigt 
planeras skogsvård i enlighet med rekommendation ur 
naturvärdesinventeringen. För aktuell detaljplan är bevarandet av områdets 
skogskaraktär central, och även den tydliga gränsen mellan skog och Natura 
2000-området som utgörs av Marknadsfältet söder om planområdet. 
 
De planerade åtgärderna bedöms inte påverka landskapsbildskyddet eller det 
intilliggande Natura 2000-området så länge inga massor eller liknande läggs 
upp på markerna kring planområdena. 
 
Sammantaget bedöms förslaget vara positivt för naturmiljön. Den 
marktäckande sly som nu tagit över kommer att rensas bort i enlighet med 
naturvärdesinventeringen och därmed skapa en mer varierad markflora. 
Stigarna i skogen kommer att öppnas upp och fungera som jaktkorridorer för 
fladdermöss, en del tallar kan frihuggas för att göra dem mer solbelysta samt 
gynna fler insektsarter. 

Riksintresse friluftsliv (MB 3:6) 

Värdet i riksintresset utmärks av särskilda natur- och kulturkvaliteter med 
variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Det 
representerar variationen av landskapet i Sverige och ska kunna ta emot ett 
stort antal besökare. 
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Genom att skapa möjlighet för Vitemölla Badhotell att fortsätta sin 
verksamhet och utvecklas, ges också fler möjlighet att uppleva de värden 
riksintresset syftar till att skydda. Planförslaget bidrar med att tillgängliggöra 
de omkringliggande områdena med höga naturvärden.  
 
Således bedöms riksintresse för friluftsliv påverkas positivt av aktuell 
detaljplan. 

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

I området ska turismen och det rörliga friluftslivet särskilt beaktas. 
Riksintresset består bland annat av närhet till både hav och kulturhistorisk 
bebyggelsemiljö såväl som bad, fiske och möjligheten att röra sig längs havet 
i långa obrutna sträckor.  
 
Aktuell detaljplan syftar till att möjliggöra för fler att besöka området och har 
en direkt positiv inverkan för turismen. Det geografiska läget ger goda 
möjligheter att uppmuntra till ett rörligt friluftsliv, i nära anslutning finns 
både cykelleden Sydostleden och vandringsleden Skåneleden. Vidare finns 
kust och hav samt natur- och kulturvärden inom nära räckhåll, vilket gör att 
riksintresset bedöms påverkas positivt. 

Riksintresse för högexploaterad kust (Miljöbalken 4:4) 

Riksintresset omfattar hela kustremsan i kommunen och syftar till att skydda 
kustzonen mot hög exploatering och åtgärder som påtagligt skadar områdets 
natur- och kulturvärden. Vid åtgärder längs kusten ska allmänna stråk 
möjliggöras och tillgängligheten främjas. 
 
Aktuell detaljplan tar stor hänsyn till att landskapsbilden inte ska förändras, 
och att husen passas in i befintlig miljön. Utvecklingen av Vitemölla 
Badhotell sker i anslutning till redan befintlig verksamhet inom 
ortsavgränsningen. Vid utformningen av aktuell detaljplan har 
tillgängligheten för allmänheten och allmänna stråk och stigar varit viktigt. 
Bedömningen är att förslaget inte står i konflikt med detta riksintresse. 
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Riksintresse för kulturmiljövård, bebyggelse och fornlämningar (Miljöbalken 3:6) 

Riksintresse för kulturmiljön gäller området Haväng – Vitemölla, med 
motiveringen del av kustlandskapet med kyrkbyar och fiskelägen, och där 
Vitemölla fiskeläge nämns som ett uttryck för detta riksintresse. 
 
Utformningen av byggnaderna har anpassats till Vitemöllas struktur, 
kulturmiljö och bedöms inte stå i konflikt med riksintresset för kulturmiljö 
eller det regionala kulturmiljöprogrammet. 
 
Förslaget är positivt för riksintresset genom att ta tillvara och säkerställa den 
befintliga kulturmiljön som utgörs av Vitemölla Badhotell, som får en 
möjlighet att fortsätta utvecklas och vara ostkustens enda bevarade badhotell, 
utan att behöva förändra hotellets ursprungliga byggnad. 
 
Vitemölla Badhotell, med dess unika historik, är det enda bevarade badhotell 
med så gamla anor på hela ostkusten och är en viktig del av kulturmiljön i 
Vitemölla och Simrishamns kommun.  
 
Aktuell detaljplan innebär att Vitemölla Badhotell kan utveckla sin 
verksamhet inom besöksnäringen utan att behöva förändra eller förtäta 
bebyggelsen på fastigheten Hjälmaröd 74:2. Konsekvensen blir att Vitemölla 
Badhotell får leva vidare och kan fortsätta sin verksamhet och på så sätt 
skydda kulturmiljön. 

Arkitektur- och kulturmiljöprogram 

Vyn mot skogen och backen definieras som betydelsefull i kommunens 
Arkitektur- och kulturmiljöprogram. Denna siluett skyddas genom att 
majoriteten av planområdet regleras till naturmark.  
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Nordväst om planområdet har träd avverkats vilket medfört ett oönskat hack 
i siluetten. På planområdet är dock skogspartiet djupare och det bedöms inte 
göra en stor förändring om träd avverkas för hus och väg. 

Sociala konsekvenser 

Checklista för sociala konsekvenser finns som bilaga till planbeskrivningen.  

Befolkning och service 

Fiskeläget Vitemölla, Kivik och hela Österlen är redan nu starkt präglad av 
besöksnäringen och att fler får möjlighet att erbjudas tillfälligt boende gynnar 
den existerande småskaliga branschbredden. Det ger underlag för befintliga 
verksamheter att finnas kvar och nya att uppstå, vilket gynnar de 
permanentboende i området genom arbetstillfällen men också genom att 
bidra till ett större serviceutbud. 
 
Aktuell detaljplan och huvudvisionen med utvecklingen av Vitemölla 
Badhotell är att skapa en verksamhet som fungerar året runt samt 
tillgängliggör och lyfter fram alla de kvaliteter som omgivningarna och hela 
kommunen besitter även under vår, höst och vinter. 

Barnperspektivet 

Från och med den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag. Checklistan för 
barnkonsekvensbeskrivning finns som bilaga till planbeskrivningen. Vid 
utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och 
situation i enlighet med barnkonventionen tagits. 
 
Vid utarbetande av aktuell detaljplan har särskild hänsyn till barns intressen, 
behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Visionen och 
tanken med hela utvecklingen av Vitemölla Badhotell är att skapa en 
utomhusmiljö där barn kan leka och springa fritt i naturen, upptäcka och 
klättra, där de gästande barnen delar naturens lekrum med de boende och 
allmänheten. Där det cyklas längs tillgängliga stigar ner till havet, grillas med 
familjen och byggs kojor i skogen. Planområdets lokalisering kommer 
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uppmuntra till naturlek och utevistelse med sin närhet till värdefull natur, 
hav, bad och rekreation. 
 

Tillgänglighet 

Vid utarbetandet av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade beaktats enligt tomtkraven för 
tillgänglighet 8 kap. 9 § PBL samt har utformningskrav för tillgänglighet 
beaktas enligt 8 kap. 1 § PBL och 3 kap. 4 § PBF.  
 
Gällande krav för tillgänglighet är möjliga i aktuell detaljplan och kommer att 
tillgodoses. 

Säkerhet och trygghet 

Väg på planområdet avses uppfylla vägklass motsvarande räddningsväg. 
 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Vår 2022   Samråd 
Höst 2022   Granskning 
Vinter 2022/vår 2023  Antagande 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga 
kraft. 

Markägarförhållande 

Markägare är Vitemölla Badhotell AB. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. 
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I nuläget omfattas Hjälmaröd 9:91 av gemensamhetsanläggningen Hjälmaröd 
Ga:4., som formellt förvaltas av en samfällighetsförening. Detaljplanen 
föreslår ett fortsatt enskilt huvudmannaskap. När detaljplanen fått laga kraft, 
avser fastighetsägaren att ansöka hos lantmäteriet om att få ta över 
förvaltningen av den allmänna platsmarken inom Hjälmaröd 9:91. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
När detaljplanen fått laga kraft, avser fastighetsägaren att ansöka hos 
lantmäteriet om att få ta över förvaltningen av den allmänna platsmarken 
inom Hjälmaröd 9:91. 
Sökanden står för förrättningskostnader hos lantmäteriet. 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Ett plankostnadsavtal finns upprättat 2021-07-12. 
 
När detaljplanen fått laga kraft, avser fastighetsägaren att ansöka hos 
lantmäteriet om att få ta över förvaltningen av den allmänna platsmarken 
inom Hjälmaröd 9:91. 
Sökanden står för förrättningskostnader hos lantmäteriet. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Elledningar 

Befintliga ledningar är kvar i oförändrat läge och utförande. Om det skulle 
bli aktuellt med flytt av befintliga anläggningar ska exploatören/byggherren 
stå för de kostnader som uppstår. Det gäller även eventuell skada som 
uppstår i samband med exploatering/flytt av ledningar.  

Va-ledningar 

Kommunen anlägger och bekostar inte nya ledningar. 
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Arkeologi 

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska arbetet omedelbart 
avbrytas och länsstyrelsen underrättas enligt 2 kap 10 § 2st KML. 
 
Underhåll av marken på och omkring fornlämningen på planområdet görs i 
samråd med Länsstyrelsen och avdelningen fornvård. 

MEDVERKANDE 
Detaljplanen har upprättats av Marcus Lundahl, Vitemölla Badhotell AB i 
samarbete med arkitekt Hannes Karlsson, Ateljé Kulan. 
 
Detaljplanearbetet har handlagts av och utförts i samråd med Oscar 
Karlsson, planarkitekt, Simrishamns kommun. 
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