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INLEDNING 

 
TILL PLANPROGRAMMET HÖR 

Planprogram (denna handling), Miljöbedömning samt fastighetsförteckning 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Simrishamns kommun har tagit initiativ till detaljplanen genom en markanvisning 
utlyst 2018-03-05 där utvalt förslag ligger till grund för planförslaget. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-08-16 § 149 att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram avtal mellan kommunen och 
förslagsställaren till tävlingsförslaget ”Kiviks trädgårdar” av STADSTUDIO arkitekter 
som ämnar genomföra förslaget i egen regi. 
Syftet med planprogrammet är att i enlighet med tävlingsförslaget pröva 
lämpligheten för ny bostadsbebyggelse. Förslaget innebär en utbyggnad av 
småhusbebyggelse med trädgårdar och gemensam grönyta. Området är utpekat 
som utbyggnadsområde för bostadsändamål i gällande översiktsplan. 
 
Planprövning sker genom utökat förfarande med planprogram 
 

 
 
UTREDNINGAR OCH ÖVRIGA PLANERINGSUNDERLAG 

Området var aktuellt för en planprocess 2010–2012 då följande togs utredningar 
fram: 

- Geoteknisk undersökning, 2010 
- Kompletterande geoteknisk undersökning, 2012 
- Grundvattenförhållanden, 2010 
- Bedömning av påverkan på vattenförhållanden, 2011 
- Arkeologisk undersökning, 2011 
- Markradonmätning, 2011 

Pågående/Framtida behov av utredningar: 
- Utredning om markföroreningar, del 1 utförd 2019, saneringsplan skall tas 

fram.  
- Dagvatten 
- Buller 
- Risk, farligt gods väg 9 
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PLANDATA 

Planområdet ligger i Kivik och är ca 16.000 kvm stort. Området utgörs av delar av 
fastigheterna Mellby 3:121 och 27:52. Markägare är Simrishamns kommun. 
Planområdet är idag jordbruksmark som utgörs av äppelodling.  

PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande där planprogrammet utgör 
första steget. Planprogrammet ställs ut och inkomna synpunkter sammanställs 
därefter i en samrådsredogörelse tillsammans med planprogrammet. 
Planprogrammet är vägledande i det fortsatta planarbetet. 
 
MILJÖPÅVERKAN 

Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera 
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. 
Detaljplanens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i 6 kap 11 § Miljöbalken och behov av särskild miljöbedömning 
föreligger inte. 
Undersökning av behovet att uträtta en strategisk miljöbedömning (MKB) är utförd 
av Simrishamns kommun 2019-11-22. Bedömningen av denna utredning är att en 
strategisk miljöbedömning (MKB) inte behöver upprättas för aktuellt planarbete.  
Punkter i miljöbedömningen som bedöms ha inverkan är inarbetade i 
planprogrammet. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN 

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

Karta från ÖP som visar planområdet som utbyggnadsområde för bostadsändamål 
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DETALJPLANER 

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

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

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

RIKSINTRESSEN  

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

Riksintresse för friluftsliv (MB 3:6) 
Riksintresseområde utmärks av särskilda natur- och kulturkvaliteter med 
variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Riksintresset ska 
representera variation av landskapet i Sverige och kunna ta emot ett stort antal 
besökare. 
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Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv (MB 4:1–2) 
Riksintresset sträcker sig från Örnahusen till Åhus och där turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivet, särskilt skall beaktas. Riksintresset 
består bland annat av närhet till både hav och kulturhistorisk bebyggelsemiljö såväl 
som bad, fiske och möjligheten att röra sig längst havet i långa obrutna sträckor. 
 
Riksintresse för högexploaterad kust (MB 4:4) 
Riksintresset omfattar hela kustremsan i kommunen och syftar till att skydda 
kustzonen mot hög exploatering och åtgärder som påtagligt skadar områdets 
natur- och kulturvärden. 
 
Riksintresse för försvarsmakten (MB 3:9) 
Enligt miljöbalken ska områden som är av riksintresse, men också områden som är 
av betydelse, för totalförsvaret skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka 
eller försvåra tillkomsten av dessa. En risk för påtaglig skada kan exempelvis vara 
tillkomst av nya bostäder inom påverkansområdet, eftersom de boende i 
framtiden kan störas av buller och därmed hämma försvarets verksamheter. 
 
Enligt Policy för utbyggnad av bostäder vid Ravlunda skjutfält framgår det dock att 
planområdet ligger innanför den ortsavgränsning där nya bostäder kan byggas ur 
bullersynpunkt. 

REGIONALA OCH LOKALA INTRESSEN 

Området ingår i länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram och beskrivningar ges 
för både särskilt värdefull kulturmiljö och kulturmiljöstråk.  
Utdrag ur Länsstyrelsens kulturmiljöprogram: 
”Kivik har en välbevarad, äldre bebyggelse. Byggnaderna, som i huvudsak härrör 
från 1800-talet, är dels oregelbundet, dels strikt placerade utmed smala slingrande 
gator och strädden. Merparten av husen är byggda i en våning i tegel eller 
korsvirke. Några är brädfodrade medan andra har putsfasader med profilerade 
lister och omfattningar kring fönster och dörrar.” 
 
Vattenskyddsområde 
Planområdet ligger inom yttre zon för vattenskyddsområde  

FÖRUTSÄTTNINGAR 

MARK OCH VEGETATION 

Området är idag jordbruksmark och utgörs av öppna fruktodlingar. I anslutning till 
planområdet finns fler kommunalägda odlingar som arrenderas ut. Angränsande 
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bebyggelse utgörs av villabebyggelse öster om området, väster om området ligger 
en gård ifrån 1800-talet och ett mindre torp. I norr ansluter området till väg 9. 
Omkring 500 meter sydväst om området återfinns Djupadal, ett värdefullt 
naturområde med lövträdsvegetation där bland annat hasselmus och lövgroda 
förekommer. Planområdet gränsar i sydöst till ett mindre lövträdsområde med 
gamla hägnadsmarker med stengärde och rösen.  
 

 
 

 

Bilder från platsen, STADSTUDIO 
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Marken, under ca 0,2 m matjord, består av en något siltig, sandig morän som är 
mycket stenig och blockrik. Enligt uppgifter från SGU:s jordartkarta domineras de 
ytliga jordlagren av sand och grus och tillhörande den isälvsavlagring som i stora 
drag följer väg 9 från S Mellby i nordvästlig riktning genom Kivik. Längs 
planområdets sydvästra kant gränsar isälvsmaterialet mot moränen, som tar vid 
och fortsätter upp mot de högre belägna områdena vid Mellby. I området längs 
planområdets sydvästra kant förekommer även berg i dagen på flera ställen mellan 
nivåerna +35 - +40, vilket visar på begränsade jorddjup längs denna kant.  
 

Karta från SGU som visar jordarter 

Kompletterande geoteknisk undersökning utförd 2012 utreder jordlagrets 
genomsläpplighet och risk för grundvattenpåverkan på området närmst väg 9.

Radonmätningarna utförda hösten 2011 visar på att området ligger inom den övre 
delen av normalradonintervallet och inom högradonintervallet vilket föranleder 
radonsäkert byggande. 
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HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Utredning om grundvattenförhållandena från 2011 visar att en förändring av 
markförhållandena, från fruktodling till bostadsområde inte innebär några 
mätvärda förändringar i grundvattenförhållandena. 
PM bedömning av påverkan på vattenförhållanden för ny detaljplan från 2011 
påvisar att området är känsligt för schaktning då det kan påverka 
grundvattenförhållanden. Sårbarhetsbedömningen för området är från medel till 
mycket hög sårbarhet. Schaktning ska utföras med försiktighet.  
Planområdet ligger inom ett yttre vattenskyddsområde. Utredning om lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) kommer att tas fram under 
detaljplaneprocessen. Arbete pågår att ta fram nya skyddsbestämmelser för 
vattentäkten, fram tills nya är framtagna gäller Skyddsområde och 
skyddsbestämmelser avseende grundvattentillgångar för vattenförsörjning för 
Kiviks samhälle från 1974. 

Karta från SGU som visar genomsläpplighet i mark 
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DIKNINGSFÖRETAG 

Sydväst om planområdet finns dikningsföretaget Bergåsa Mellby 1 och 2 med 
tillhörande båtnadsområde. Planförslaget berörs inte av båtnadsområdet. 
 

 

ARKEOLOGI 

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

GATOR OCH TRAFIK 

I anslutning till planområdet är cykel och gångtrafik hänvisat till vägrenen av Väg 9. 
Längre norrut på Väg 9 finns en separerad cykel och gångväg. En obevakad 
överfart för gång över väg 9 finns i direkt anslutning till planområdet. 
Väg 9 trafikeras vid området enligt mätning i oktober 2019 av 2845 motorfordon 
per dygn. Skyltad hastighet är 40km/h, medelhastigheten för samma dygn i 
oktober 2019 är 46,7km/h  
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Trafikflödena varierar över säsong och senaste mätning visar lägsta flöde på ca 
1200 fordon per dygn (januari) samt högst ca 7500 fordon per dygn (Juni) Oktober 
månad representerar enligt säsongsvariationen ett medelvärde per år. Uppgifter 
kommer från trafikverkets trafikflödeskarta. 
Inom planområdet ligger befintlig infart till Horsåkravägen från väg 9. Infarten är ej 
planenligt utförd.  

SERVICE OCH KOLLEKTIVTRAFIK 

Planområdet ligger i Kiviks tätort i nära anslutning till matvarubutik, bibliotek, 
dagcentral, skola och annan service. Skåneexpressen 3 mellan Simrishamn och 
Kristianstad trafikerar väg 9, busshållplatsen planeras att flyttas från Kiviks torg ut 
till väg 9, så avstånd mellan planområde och kollektivtrafik kommer att minska. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Ledningar för vatten, avlopp, el samt fiber finns i anslutning till planområdet. VA 
situationen är ansträngd i Kivik med brist på dricksvatten under sommartid och 
kapacitetsbrist i kommunens reningsverk. En överföringsledning för dricksvatten 
från Tomelilla kommun är planerad och planen är att vatten från Tomelilla 
kommun ska vara kopplat till Kiviks vattenledningsnät under 2021. En utbyggnad 
av Kiviks avloppsreningsverk är i gång och ska vara färdigt senast december 2020. 
 
Österlenskraft är nätägare för elnät. 
Avfallshantering sköts av det kommunala renhållningsbolaget Ökrab. 

RISKER OCH STÖRNINGAR 

Markföroreningar 

På grund av att planområdet består av fruktodling finns en risk för att tidigare 
använda bekämpningsmedlet DDT finns kvar i marken. En utredning från 2019-06-
13 har visat att det på fastigheten förekommer ytliga föroreningar i form av DDT 
och dess nedbrytningsprodukter 
(DDE och DDD). Halterna överskrider riktvärden för bostadsbebyggelse och därför 
kommer en saneringsplan att tas fram. 
 
Buller 

Planområdet ligger i anslutning till väg 9. Bullerutredning ska tas fram under 
detaljplaneprocessen. 
Planområdet ligger inom påverkansområde för Ravlunda skjutfält. Enligt Policy för 
utbyggnad av bostäder vid Ravlunda skjutfält framgår det att planområdet ligger 
innanför den ortsavgränsning där nya bostäder kan byggas ur bullersynpunkt. 
 
Farligt gods 

Väg 9 är trafikled för farligt gods. 
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PLANFÖRSLAG 

BEBYGGELSE 

Förslaget innebär en småskalig, tät bebyggelsestruktur där byggnader, 
trädgårdsrum, gaturum knyter an till Kiviks gamla bykärna och byggnadstradition. 
Förslaget tillför nya promenadstråk och gemensamma mötesplatser. Förslaget 
innefattar ett 30–40-tal fristående bostadsenheter i 1–1,5 plan. Bostäderna binds 
samman av plank som omringar respektive tomt. Byggnaderna planeras att byggas 
i trä. 

”Bebyggelsen hämtar inspiration ur den skånska traditionen med tydligt inramade 
gårdar. Husens utformning kan föra tankarna till båtar som ligger upp och ner, i 
väntan på sjösättning. Husen kan ses som en form av ateljéhus med spatiösa 
invändiga volymer trots kompakta ytor. Varje bostadsenhet bildar en egen platå i 
landskapets höjdkurvor så att en enkel tillgänglighet skapas. Husens inre rum och 
trädgårdsrummen flyter ihop och skapar ett starkt samband. Innanför planket är 
tanken att man kan bygga till bostadshuset med fler rum vid behov. Mötet mellan 
husens privata trädgårdar och den gemensamma gröningen utanför bildar en 
karaktär som återfinns i det befintliga Kivik: två olika sidor av ett plank och ett träd 
som tittar fram.” 
                                                                                 
Beskrivning från tävlingsförslag 

GATURUM OCH PARKERING 

Gatan som löper genom området föreslås benämnas som lokalgata med 
kommunalt huvudmannaskap och utföras med en bredd på ca 5,5 m. Gatan ska 
försörja bil, gång och cykeltrafik inom området och utformas för att hålla nere 
hastigheten. Gaturummet utformas också för att bilda förplatser till 
bostadsenheterna. På flertalet ställen skapas gränder eller strädden mellan husen 
för att skapa rörelse mellan gaturum och gemensamma grönytor. Befintlig infart 
till Horsåkravägen föreslås flyttas norrut för att skapa en bättre infart till 
planområdet samt en säkrare korsning vid väg 9. Bilparkering sker dels på varje 
enskild fastighet samt på gemensamma parkeringsytor i enlighet med Simrishamns 
kommuns parkeringsnorm. 

GRÖNSTRUKTUR 

Planförslaget har för avsikt att skapa avskilda och privata trädgårdar såväl som 
gemensamma större gröna rum i nära anslutning till varandra. Strukturen skapar 
ett centralt grönt stråk genom området.  
Intentionen är att bevara äppelträd i den utsträckning det är möjligt, alternativt 
komplettera med nyplantering. 
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Illustration situationsplan, STADSTUDIO 
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 Skisser från tävlingsförslag, STADSTUDIO 
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Referenser från tävlingsförslag
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Illustration från tävlingsförslag, STADSTUDIO  
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KONSEKVENSER 

MARK OCH VEGETATION  

Öppna fruktodlingar kommer delvis att ersättas av bostadsbebyggelse vilket 
innebär mer hårdgjord yta i området. I största möjliga mån ska befintliga äppelträd 
bevaras och/eller kompletteras med nya. Angående förekomst av hasselmus i 
närheten av planområdet är tidigare ställningstagande från 
samhällsbyggnadsförvaltningen att planområdet som utgörs av öppna 
fruktodlingar är en biotop som hasselmöss inte trivs i då de vill ha täta snåriga 
marker.  

LANDSKAPSBILD OCH STADSBILD  

En exploatering av området innebär att en karakteristisk fruktodling tas bort och 
ersätts av bostadshus. Dock är bedömningen att nybyggnationen stärker bykänslan 
och därför ha positiv inverkan på stadsbilden. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  

Översiktlig geoteknisk undersökning utförd 2010-11-17 av Geosyd visar på normala 
förhållanden i Kivik och att marken i området lämpar sig för småhusbebyggelse. 

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN  

Byggnation i området innebär en förändrad situation för dagvattenhanteringen, 
därför ska utredning om lokalt omhändertagande av dagvatten tas fram i den 
kommande detaljplaneprocessen. Då grundvattnet på sina ställen står högt samt 
genomsläppligheten i vissa lägen är låg finns risk vid skyfall. Hantering av avfall vid 
byggskedet samt schaktning ska hanteras på ett sätt som inte riskerar att påverka 
vattentäkten. 

ARKEOLOGI 

Enligt arkeologisk undersökning har inget av arkeologiskt värde hittats i området. 
Om fornlämningar påträffas ska länsstyrelsen ska arbetet avbrytas och 
länsstyrelsen underrättas enligt kulturmiljölagen. 

GATOR OCH TRAFIK 

Tillförandet av nya bostäder innebär en ökad trafikmängd med motorfordon, cykel 
och gång. Befintlig tillfartsväg till planområdet planeras att flyttas för att skapa en 
bättre situation ur trafiksäkerhetssynpunkt. Situationen för cykel och 
gångtrafikanter i anslutning till området bör ses över i och med tillförandet av nya 
bostäder. 
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SERVICE OCH KOLLEKTIVTRAFIK 

Tillförandet av nya bostäder kan innebära ökad belastning på befintlig service 
såsom skola och förskola samt kollektivtrafik.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Området ansluts till befintligt VA-nät. VA-kapaciteten är idag ansträngd i Kivik men 
löses av nytt planerat reningsverk samt ny överföringsledning för dricksvatten till 
Kivik. Det finns ett föreläggande om att ny bebyggelse inte får anslutas till 
reningsverket innan dess att detta är utbyggt. Således är det möjligt att ansluta 
from 2021. Samma tidshorisont gäller för överföringsledning för dricksvatten. 
Detta förslag till detaljplan kan därför inte antas förrän 2021 då den behöver 
invänta färdigställande av reningsverket. 
 
Elledningar finns utmed planområdesgränser i norr och öst. Starkströmsledning i 
planområde planeras ligga kvar. Elledning i fastighetsgräns i sydöst kan komma att 
flyttas till den nya lokalgatan. Vid utbyggnad av ny infrastruktur bör även 
utbyggnaden av ledningsnätet för bredband ske. Gator dimensioneras och utförs i 
en slinga så att sophämtning med lastbil och övriga transporter i området 
möjliggörs. Lösningar för avfallshantering skall arbetas in i planförslaget. 
 

RISKER OCH STÖRNINGAR 

Markföroreningar 

En exploatering av området innebär att mätning av markföroreningar har gjorts 
där man funnit förhöjda halter av DDT. Sanering kommer att göras utifrån 
kommande saneringsplan vilket innebär att marken lämpar sig för 
bostadsbyggande. Saneringen innebär en positiv förändring för mark och vatten i 
planområdet. 
 
Buller 

Planområdet ligger i anslutning till väg 9 samt ligger inom påverkansområde för 
Ravlunda skjutfält.  
Den allmänna bakgrundsnivån från trafik och andra verksamheter leder till att 
effekten av skottbuller blir mindre i jämförelse med landsbygden där 
bakgrundsnivåer oftast är lägre. I policyn för Ravlunda skjutfält ligger bebyggelsen 
inom den gräns som godkänns för bostadsbebyggelse. 
 
Bullerutredning för trafikbuller skall tas fram under detaljplaneprocessen. 
 
Farligt gods 

Utredning för risk med farligt gods på väg 9 skall tas fram under 
detaljplaneprocessen 
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HUSHÅLLNING AV MARKRESURSER 

Området är i utpekat i Simrishamns kommuns översiktsplan för utbyggnad av 
bostäder och planförslaget utformas i enlighet med detta. 

TILLGÄNGLIGHET 

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

BARNPERSPEKTIV 

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

NATIONELLA MILJÖMÅL 

Enligt miljöbedömningen anses förslagen bebyggelse i området uppfylla målen om 
god bebyggd miljö genom den förtätning som sker, samt giftfri miljö då marken 
kommer att saneras från DDT. 

RIKSINTRESSEN  

Riksintresse för friluftsliv (MB 3:6) 
Planförslaget har låg inverkan på de kvaliteter och variationer som finns i 
landskapet. Planen är utformad för att bevara och skapa en grön miljö som är 
tillgänglig även för besökare samt förstärker och tillgängliggör kopplingar till 
omgivande natur och landskap. 
 
Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv (MB 4:1-2) 
Planförslaget anses inte ha någon inverkan på det rörliga friluftslivet och är 
utformat på ett sätt som skapar möjlighet att röra sig genom området även som 
besökare. 
 
Riksintresse för högexploaterad kust (MB 4:4) 
Planförslaget följer riktlinjer för exploatering i Simrishamns kommuns översiktsplan 
och ses med sin utformning inte som en risk för upplevd hög exploatering i 
området. 
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Riksintresse för försvarsmakten (MB 3:9) 
Planområdet ligger innanför den ortsavgränsning där nya bostäder kan byggas ur 
bullersynpunkt i Policy för utbyggnad av bostäder vid Ravlunda skjutfält och bör 
alltså inte ha negativ inverkan på försvarsmaktens verksamhet. 

GENOMFÖRANDE 

Detaljplanen bedöms gå ut på samråd våren 2020 Detaljplanen kan antas först när 
reningsverkets utbyggnad är klar, beräknat antagande är början av 2021. 
 
Tidplan: 
Planprogram jan-feb 2020 
Samråd vår/sommar 2020 
Granskning höst 2020 
Antagande jan/feb 2021 
 
Avstyckning av fastigheter inom planområdet skall genomföras. Bostäder planeras 
att utformas som äganderätter med en samfällighet som ansvarar för 
gemensamma grönytor. Gata inom området föreslås bli kommunalt 
huvudmannaskap och benämnas lokalgata.  
För genomförande av detaljplan upprättas exploateringsavtal mellan kommun och 
exploatör. 
Föreslagen genomförandetid är 5 år. 

MEDVERKANDE 

Planprogrammet är upprättat av Stadstudio. Arbetet har utförts i samråd med 
David Tufvesson, plan- och exploateringsenheten Simrishamns kommun. 


