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Hur samrådet har bedrivits 
 

Förslag till planprogram för del av Mellby 27:52 och 3:121har varit föremål för 

samråd under perioden 8 februari till 6 mars 2020. Kungörelsen och kallelse till 

samrådsmötet publicerades i Ystad Allehanda den 8 februari 2020. 

Planhandlingarna har under samrådstiden funnits tillgänglig på Simrishamns 

kommuns hemsida, Stadshusets foajé, Simrishamns bibliotek samt sänts till berörda 

sakägare och myndigheter.  

 

Planen handläggs enligt Plan- och bygglagens (2010:900) regler för utökat 

planförfarande med planprogram som inledande del.  

 

Totalt har det inkommit 17 yttranden, varav 4 har beviljats förlängd svarstid och 2 efter 

programsamrådstidens slut.  

 
Yttranden som inkom under programsamrådstiden har sammanfattats och besvaras i detta 

dokument av samhällsbyggnadsförvaltningen och för enkelhetens skull ges i vissa fall 

delkommentarer från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Inkomna yttranden:  

Sydöstra Skånes räddnigstjänstförbund SÖRF, 200219 

Person 1, 200226 

Fastighetsägare till Mellby 3:140, 200302 

Kultur- och fritidsnämnden, 200302 

Trafikverket, 200302 

Lantmäteriet, 200303 

Fastighetsägare till Mellby 27:42, 200303 

Fastighetsägare till Mellby 27:40, 200304 

Fastighetsägare till Mellby 27:79, 200306 

Fastighetsägare till Mellby 27:20, 200306 

VA-avdelningen, Simrishamns kommun, 200306 

Region Skåne, 200309 för sent inkommit 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Simrishamns kommun, 200310 beviljad förlängd svarstid 

Länsstyrelsen Skåne, 200310 beviljad förlängd svarstid 

Byggnadsnämnden, Simrishamns kommun, 200313 beviljad förlängd svarstid 

Fastighetsägare till Mellby 3:137, 200316 för sent inkommit 
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Ystad- Österlenregionens miljöförbund, 200405 beviljad förlängd svarstid 

 

 

 

Övergripande sammanfattning av inkomna yttranden 
 

Under samrådet har inkomna synpunkter i övergripande drag berört:  

 

- Expoloateringsgrad 

- Utformning av byggnader 

- Föreslagen bebyggelses harmonisiering med Kiviks äldre centrala delar 

- Markförorenigar 

- Dagvatten och påverkan på vattentäkt/recipient 

- Trafikbuller 

- Risk vid transporter av farligt gods 

- Anslutning till väg 9 och möjlighet för gång- och cykelresenärer 

- Konsekvensbeskrivning av påverkan på riksintressen 

- VA och dricksvatten 

- Ianspråktagande av äppelodling 

 

Under planprocessens gång kommer planförslaget kompletteras med 
olika utredningar 
 
Inför upprättandet av samrådsförslaget bedöms följande utredningar 

sammanfattningsvis kompletteras till planhandlingarna: 

 

- Trafikbuller 

- Risk vid transport av farligt gods 

- Dagvatten 

 

Behov av utredningar i fortsatt planarbete 
 
I det fortsatta planarbetet bedöms följande utredningar sammanfattningsvis 

tillkomma:  

 

- Utredning om ammunitionsförråd finns inom området, och om så vad 

innebörden av detta blir.  

 

 

Kvarstående synpunkter på programsamrådshandlingarna  
Myndigheter, statliga verk 

Inga myndigheter eller statliga verk bedöms ha kvarstående synpunkter som inte 

har blivit tillgodosedda i samband med det fortsatta detaljplanearbetet.   
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Kommunala och regionala organ 

Inga kommunala eller regionala organ bedöms ha kvarstående synpunkter som inte 

har blivit tillgodosedda i samband med det fortsatta detaljplanearbetet.   

 

 

Sakägare och övriga 

Det har inkommit synpunkter som inte har tillgodosetts från grannar/allmänheten om 

utformning samt exploateringsgrad som inte har tillgodosetts.  

 

 

 

Inkomna synpunkter/yttranden under samrådstiden 
 

MYNDIGHETER OCH STATLIGA VERK 
 

Trafikverket, 200302 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingar för ovan rubricerat ärendet. Planprogrammet 

syftar till att möjliggöra 30-40 enbostadshus. Öster om planområdet går statlig väg 9 som 

ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet och är klassad som en kompletterande regionalt 

viktig väg, vilket bör framgå i planprogrammet. Vägen är högt belastad sommartid och 

Trafikverket strävar efter att minska antalet konfliktpunkter på vägen genom till exempel få 

anslutningar med hög trafiksäkerhet. Planprogrammet visar på en förskjutning av befintlig 

anslutning mot väg 9, Horsåkravägen. 

 

Nuvarande anslutning är inte trafiksäker då den är en del av en fyrvägskorsning, vilket inte är 

acceptabelt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Trafikverkets riktlinjer kräver att det ska vara 

minst 50 meter mellan anslutningar och kommunen bör titta på en lösning att förskjuta 

anslutningen ytterligare norrut och då även samordna med anslutningen till Mellby 27:49. En 

anslutning ska utformas enligt de krav som VGU ställer. Enligt skissförslaget är även 

byggnader placerade nära väg 9. Trafikverket anser att ingen byggnad ska placeras närmare 

vägområdet än 12 meter för att möjliggöra utbyggnad av vägen och för att främja 

trafiksäkerheten. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Kommunen antar att det är infart till 
fastigheten Mellby 27:79 som avses i yttrandet. Planhandlingarna har arbetats om 
så att infarten till området flyttats norrut. Detaljplanen samordnar inte de båda 
infarterna planmässigt men befintlig plan mellan den befintliga infarten till Mellby 
27:79 och den tillkommande flyttade infarten till planområdet upphävs vilket innebär 
att det inte finns något hinder att samordna de båda i framtiden. Kommunen gör 
dock inte denna samordning då det innebär att upphäva ett befintligt vägservitut till 
Mellby 27:79 utan lämnar denna fråga åt trafikverket.  
 
Hänsynsavstånd till väg 9 kommer att beaktas i den fortsatta planprocessen.  Enligt 
framtagen riskutredning för farligt gods placeras ingen ny bebyggelse närmare väg 9 
än 12 meter, avstånd till bostadsbebyggelse kommer vara minst 17 meter .   
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Ny hållplats för superbuss planeras norr om området längs med väg 9. Planprogrammet med 

efterföljande planering får inte komma i konflikt med hållplatsen. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Konflikt med kommande hållplats 
undviks.  
 

Trafikverket förutsätter att det kommer genomföras buller-, risk- och trafikutredningar inför 

detaljplanearbetet. Åtgärder på det statliga vägnätet, till följd av en exploatering, ska bekostas 

av kommunen och/eller exploatören. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Fördjupande utredningar har gjorts 
och resultatet av dessa har förts in i planbeskrivningen. Utredningarna har medfört 
begränsningar i markens lämplighet för bebyggelse och anpassningar har gjorts i 
plankartan för att möta de rekommendationer som ges. Ansvarsfördelning av 
åtgärder kommer att förtydligas i genomförandebeskrivningen.  

 

Lantmäteriet, 200303 

Lantmäteriet har inget att anmärka på eller tillägga till planprogrammet i detta skede. 

 

 

Länsstyrelsen Skåne, 200310 

Redogörelse för ärendet 

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. 

 

Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande. För området gäller 

översiktsplan antagen 30 november 2015 där planområdet som utbyggnadsområde 

för bostadsändamål. Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i MB 6 kap. 

 

Länsstyrelsens formella synpunkter 

Följande synpunkter har koppling till länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 

plan- och bygglagen. 

 

Riksintressen 

Planområdet berörs av riksintresse för friluftsliv, högexploaterad kust, turism och 

rörligt friluftsliv och försvarsmakten. Länsstyrelsen kan utifrån nuvarande handlingar 

inte utläsa vilka ställningstaganden kommunen gjort angående detaljplanens 

påverkan på riksintressena. Länsstyrelsen efterfrågar därför i kommande handlingar 

kompletteringar och förtydligande resonemang kring bedömningen av planens 

påverkan på riksintressena. I sammanhanget vill Länsstyrelsen påminna om att 

bedömningen av påverkan behöver ske med utgångspunkt i riksintressets 

värdebeskrivning. 
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Länsstyrelsen vill också ge rådet till kommunen om att göra en djupare analys över 

hur planprogrammet påverkar landskapsbilden kring Kivik och vilka effekter som 

planförslaget ger på riksintressena med utgångspunkt i värdebeskrivningarna. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Påverkan på riksintressen och 
landskapsbild kommer att förtydligas i konsekvensbeskrivningen i den kommande 
planbeskrivningen.  
 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Det är i sammanhanget angeläget att koppla planens dagvattenhantering till 

miljökvalitetsnormerna. Det aktuella området ligger enligt Länsstyrelsens uppgifter 

utanför verksamhetsområde för dagvatten och spillvatten. Länsstyrelsen anser att 

verksamhetsområdet bör utvidgas för att även omfatta aktuellt planområde med 

tanke på att det ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och nuvarande 

verksamhetsområde. Kommunen behöver förtydliga hur dagvattenhanteringen 

kommer att ske inom planområdet. Planområdet ligger inom yttre zon för 

vattenskyddsområde samt nära kommunens grundvattenanläggning – Skogsdala. I 

utredning för bedömning av påverkan på vattenförhållanden, som bifogats 

planprogrammet, framgår att dagvatten från trafikerade hårdgjorda ytor bör i största 

mån ledas bort från vattenskyddsområdet. Av kommande planhandlingar ska det 

framgå om det finns behov av rening samt att recipienten ska beskrivas och eventuell 

påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten klargöras. Eventuella nödvändiga 

planbestämmelser ska regleras på plankartan. Det ska av kommande planhandlingar 

framgå om genomförandet av detaljplanen kan orsaka en försämring av statusen för 

en vattenförekomst, eller äventyra uppnåendet av god status/god potential hos en 

vattenförekomst. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Meningen är att planområdet ska ingå 
i kommunens verksamhetsområde för VA, den kommande planhandlingen förtydl igar 
detta. Vidare kommer resonemang och nödvändiga bestämmelser föras in i 
detaljplanen för att säkerställa att negativ påverkan på vattentäkten eller annan 
slutrecipient inte sker.  
 

Hälsa och säkerhet 

 

Buller 

Planområdet ligger i anslutning till väg 9. Planområdet ligger även inom 

påverkansområde för Ravlunda skjutfält. Kommunen skriver i planprogrammet att 

en bullerutredning kommer att tas fram under detaljplaneprocessen. Länsstyrelsen 

förutsätter att detta görs i det fortsatta arbetet. Det ska av planhandlingarna framgå 

vilka bullernivåer som planområdet beräknas utsättas för. Beräkningen ska utgå från 

ett framtida scenario och ta hänsyn till samtliga bullerkällor. Värdet för buller ska 

beräknas till den gräns för byggrätt som planen medger i full utbyggnad. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Bullerutredning har tagits fram och 
hänsyn tas till ovanstående synpunkter.  
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Markföroreningar 

I planprogrammet framgår det att planområdet består idag av fruktodling och det 

finns risker att bekämpningsmedlet DDT finns kvar i marken. Enligt en genomförd 

utredning förekommer ytliga föroreningar i form av DDT och dess 

nedbrytningsprodukter (DDE och DDD). Halterna ska enligt utredningen 

överskrida riktvärden för bostadsbebyggelse. Kommunen skriver därför i 

planprogrammet att en saneringsplan ska tas fram. Länsstyrelsen förutsätter att detta 

görs i det fortsatta arbetet, då det är en del av bedömningen av markens lämplighet, och att 

förekomsten av eventuella föroreningar hanteras i detaljplanen. Om marken 

visar sig vara förorenad ska kommunen bedöma om någon efterbehandlingsåtgärd 

kan säkerställa att marken blir lämplig för det föreslagna ändamålet. Markens 

lämplighet kan säkerställas antingen genom att avhjälpandeåtgärder genomförs innan 

planen antas eller genom villkorat bygglov enligt PBL 4 kap. 14§. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Kommunen hanterar frågan om 
markföroreningar parallellt med detaljplanearbetet. Bestämmelse om villkorat 
bygglov förs in på plankartan.  
 

Risker – farligt gods 

I planprogrammet framgår det att väg 9 är rekommenderad trafikled för farligt gods. 

Länsstyrelsen menar därför att i det fortsatta detaljplanearbete behöver kommunen 

göra en bedömning om vilka risker som föreligger inom planområdet när det farligt 

gods. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Riskutredning för farligt 
godstransporter har tagits fram och anpassningar i plankartan har gjorts utifrån 
denna.  

 

VA och dricksvatten 

Det framgår av planhandlingarna att situationen för vatten och avlopp är ansträngd 

med brist på dricksvatten under sommartid och kapacitetsbrist i kommunens 

reningsverk. Planering för en överföringsledning för dricksvatten från Tomelilla 

kommun finns och planen är att kopplingen från Tomelilla kommun till Kiviks 

vattenledningsnät ska vara på plats under 2021. En utbyggnad av Kiviks 

avloppsreningsverk är påbörjad och ska vara färdigställd senast december 2020. 

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande till gällande översiktsplan påpekat också 

vikten av att åtgärder vidtas, eftersom Länsstyrelsen anser att en utbyggnad av ny 

bebyggelse är olämpligt utan en säker försörjning av dricksvatten. Länsstyrelsen 

anser därför att kapacitetsproblemet ska vara löst innan detaljplanen antas. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Detaljplanens antagande kommer att 
invänta färdigställandet av överföringsledningen för dricksvatten från Tomelilla, 
detta förtydligas i planbeskrivningen.   
 

Länsstyrelsens rådgivning 
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Brukningsvärd jordbruksmark 3 kap. 4 § MB 

Det ligger i Länsstyrelsen uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag. 

Detta har bl.a. inneburit ett tydligt ställningstagande för en begränsad exploatering 

av jordbruksmark, samt ett mer effektivt utnyttjande av den mark som ändå 

exploateras. Länsstyrelsen anser att handlingarna inte tillräckligt motiverat behovet 

av att ta jordbruksmark i anspråk relaterat till bestämmelserna i miljöbalken. 

Länsstyrelsen rekommenderar att kommunens ställningstagande och motiv tydligare 

beskrivs i planen. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Området är utpekat som 
bebyggelseområde i Översiktsplanen och frågan anses vara hanterad där.  Då 
detaljplanen innebär en tätortsnära förtätning av ett område som delvis utgörs av en 
gammal äppelodling där arrendet är uppsagt av arrendatorn och fruktodlingen 
kommer att upphöra bedömer kommunen inte att planförslaget innebär något 
ianspråktagande av brukansvärd jordbruksmark. Området är insprängt b land 
bebyggelse och tillhör visuellt tätorten.   

 

Information om fornlämningar 

En arkeologisk utredning genomfördes 2001 inom planområdet med del av 

fastigheterna Mellby 3:121 och 27:52 (431-15219-10). Utredningen visade på få 

eller inga fornlämningar och inga ytterligare antikvariska åtgärder bedömdes 

nödvändiga inom området. Om fornlämning påträffas vid grävning, ska arbetet enligt 2 kap. 

10 § Kulturmiljölagen omedelbart avbryta och förhållandet anmälas till 

Länsstyrelsen. Fornlämningar uppträder bland annat som stenpackningar, 

skelettdelar, bebyggelserester, eldstäder mm. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Hänvisning till reglering i 
kulturmiljölagen görs i detaljplanen och om fornlämning påträffas vid markarbete 
följs denna.  
 

Information om kulturmiljö 

Planprogrammets område tangerar Andrarum–Kristinehov–Eljaröd-Brösarp- 

Glimmeboda-Haväng–Vitemölla–Kivik–Vitaby som är utpekat i länsstyrelsens 

kulturmiljöprogram. Länsstyrelsen bedömer bebyggelsen tar hänsyn till befintlig 

miljö genom att hålla sig till en låg skala och knyta an till tegeltraditionen i trakten. 

Det är positivt att illustrationsplanen bryter ner känslan av grupphusbebyggelse och 

tillför en grön zon ut mot väg 9, detta bör följas upp under planprocessen. 

Länsstyrelsen instämmer i att i största möjliga mån ska befintliga äppelträd bevaras 

och/eller kompletteras med nya, då äppelodlingar är ett värdefullt inslag i området. 

Kommunen bör överväga att föra in planbestämmelse för äppelträd som ska bevaras. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar 
för den positiva kommentaren. Kommande utformningsbestämmelser i plankartan 
bygger vidare på dessa principer. 
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Enligt den miljötekniska markundersökningen har det visat sig vara komplicerat att 
bevara befintliga äppelträd vid sanering. Istället kommer återplantering att göras för 
att bevara denna karaktär i området.  
 

 

KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund SÖRF, 200219 

Räddningstjänsten har inget att erinra.  

 

Kultur- och fritidsnämnden, 200302 

Överlämnar remissvar utan erinran. 

 

VA-avdelningen, Simrishamns kommun, 200306 

 

Med anledning av större fokus på säkerhetsaspekten när det gäller vår VA-verksamhet så vill 

vi framföra följande om informationssäkerhet  i samband med planarbete och remisser. Denna 

information gäller allt planarbete och inte specifikt Kiviks trädgårdar.  

Detaljerad information som rör vattenförsörjningen är känslig information och ska inte delges 

de som inte har direkt behov av den i sitt arbete eller är direkt berörda av den. VA-

avdelningen ser därför helst att VA-ledningar och vattenskyddsområden inte visas i plankarta, 

illustrationsplan och grundkarta. Endast U-område får visas. Kartor som visar 

grundvattentäkter ska inte heller visas i planprogram eller detaljplan. Kompletterande 

planutredningar och undersökningar med känsliga uppgifter och kartor över t.ex. ledningar 

och vattentäkter får endast distribueras till de parter som direkt berörs av dem exempelvis 

planenheten, va-avdelningen, länsstyrelse och miljöförbund. Remissinstanser som inte direkt 

berörs ska inte distribueras sådana uppgifter och kartor. De parter som tar emot känsliga 

uppgifter eller kartor ska inte vidare lämna ut dem utan handlingarna ska endast användas för 

internt bruk. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Synpunkten är noterad och 
handläggare på plan- och exploateringsenheten informeras då frågan även rör andra 
planarbeten.  
 

Här kommer VA-avdelningens synpunkter och kommentarer på Planprogram Mellby 27:52 

Kiviks trädgårdar programsamråd mars 2020: 

 

Sid 10, 18 Hydrologiska förhållanden 

 

Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Skogsdala grundvattentäkt. Revidering av 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är inte pågående och befintliga skyddsföreskrifter 

är fortfarande gällande.  

Hänvisning till PM ”Bedömning av påverkan på vattenförhållanden från ny detaljplan för del 

av Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121, Kivik, Simrishamns kommun”. För att minimera 

risken för negativ påverkan på grundvattnet och grundvattentäkten ska PM:ets 

rekommendationer följas. 
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VA-avdelningens erfarenhet är att planområdet är väldigt vått, speciellt under vinter/vår då 

det rinner vatten över området. Vattenmängderna kan medföra problem för kommande 

bebyggelse och måste därför tas i beaktande i kommande planprocess och projektering. 

Geotekniska undersökningar har utförts oktober-november 2010 samt juli 2012 dvs inte under 

de mer våta perioderna.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Text angående vattenskyddsområde 
revideras och rekommendationerna i PM:et kommer att följas.  
 
En dagvattenutredning som tittar närmare på flöden i området är beställd.  
 

 

Sid 12, 19 Teknisk försörjning 

 

Området ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Det finns idag 

ingen skyldighet att försörja planområdet med kommunalt vatten och avlopp. För att det ska 

finnas en skyldighet måste först verksamhetsområde beslutas och införas. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Meningen är att området ska ingå i 
kommunens verksamhetsområde för VA. Detta förtydligas i detaljplanen.  
 

Kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar finns i närheten av planområdet. I 

planområdets nordvästra sida finns kommunal spillvattenledning som kan komma i konflikt 

med planområdets bebyggelse. Eventuell flytt av befintliga va-ledningar bekostas av 

exploatören. 

 

För att möjliggöra anslutning av planområdet kan det bli aktuellt att dimensionera upp 

befintliga kommunala vatten- och avloppsledningar. Status och kapacitet på ledningsnätet 

behöver utredas för att ta fram rätt dimensionering. Som det står i planprogrammet så måste 

vatten från Brösarp kommit till Kivik samt reningsverket vara utbyggt innan området kan 

anslutas. 

 

VA-huvudmannens skyldighet att försörja med vatten och avlopp sträcker sig till 

hushållsändamål. Eventuellt sprinklersystem ingår inte i denna skyldighet utan ska försörjas 

genom intern lösning.  

 

Vid kommunal anslutning är regeln att varje enskild fastighet har en egen förbindelsepunkt 

med servisledningar. Generellt bygger och ansvarar då kommunen för ledningsnät fram till 

vardera förbindelsepunkt. 

 

Det ligger på exploatören att redovisa planområdets vatten-och avloppslösning samt 

kapacitetsbehov inför en anslutning. Dagvattenutredning ska göras och visa på möjligheterna 

att omhänderta dagvatten lokalt inom planprogramsområdet. Vid val av dagvattenlösning ska 

hänsyn till planområdets placering samt de regler som gäller inom vattenskyddsområde. 

Dagvattenutredning ska även belysa skyfallsaspekten och visa hur planområdet klarar 
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skyfallshändelser. Skyfall ska inte påverka byggnationen och omgivningen negativt. 

Utredning behöver visa avrinningsvägar och att byggnader och omgivningar inte tar skada vid 

höga flöden. Att grundvattennivåer är höga och att genomsläppligheten i vissa lägen är låg gör 

risken för skyfallspåverkan och översvämningsrisk större.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Ovanstående information förtydligas i 
de kommande planhandlingarna.  
 

Förslagsvis lägg till eget textavsnitt om dagvatten, Dagvatten: 

 

Med anledning av planområdets lokalisering inom sekundära skyddszonen för Skogsdala 

vattentäkt måste dagvattenhanteringen beaktas. Infiltration av rena dagvattenfraktioner från 

takytor medför att regnvatten ska kunna återföras till mark för ökad grundvattenbildning utan 

risk för kontaminering av grundvatten och vattentäkten. Förutsatt att takmaterial med t.ex. 

koppar och zink inte används. Förorenade dagvattenfraktioner tex avrinning från gator och 

andra hårdgjorda ytor där det kan förekomma metaller, petroleumprodukter och vägsalt får 

inte infiltreras inom området utan måste avledas och omhändertas i kommunalt ledningsnät. 

 

Förslagsvis lägg till textavsnitt som innehåller information kring vattenskyddsområde, tex 

efter rubrik hydrologiska förhållanden. 

 

Vattenskyddsområde: 

Hänvisning till PM Bedömning av påverkan på vattenförhållanden från ny detaljplan för del 

av Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121, Kivik, Simrishamns kommun. WSP. För att 

minimera risken för negativ påverkan på grundvattnet och grundvattentäkten ska PM:ets 

rekommendationer följas. Att rekommendationerna följs är en förutsättning för att 

planområdet ska kunna bebyggas. 

 

Revidering av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är inte pågående utan befintliga 

skyddsföreskrifter är fortfarande gällande. Nuvarande planprogramområdes tolkas ligga inom 

den sekundära skyddszonen för grundvattentäkt. 

 

Det aktuella planområdet ligger inom vattenskyddsområde för grundvattentäkten i Skogsdala, 

Kivik. Inom vattenskyddsområde gäller det att iaktta hänsynsregler, vidta försiktighetsmått 

och en del verksamheter är förbjudna. Vattenskyddsområde indelas i olika områden som 

vattentäktszon, primär- och sekundär skyddszon. Inom de olika zonerna gäller olika regler. 

Planområdet tolkas enligt detta planprogram ligga inom sekundär skyddszon.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Textförslag förs in i 
planbeskrivningen.  
 

Vattenskyddsområde, Simrishamns kommuns ställningstagande 

Ett av kommunens ställningstagande i översiktsplanen är att värna om och säkra vattnet. 

Kommunen ska arbeta för att skydda kommunens dricksvattenresurser genom att legalisera 

och upprätta skyddsområden för vattentäkterna med tillhörande skyddsföreskrifter för de 
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vattentäkter som saknar fullgott skydd, så att de långsiktigt kan uppnå och behålla en god 

kemisk- och kvantitativ status. Åtgärder ska sättas in för de vattenförekomster som riskerar att 

inte uppnå god vattenkvalitet på grund av mänsklig påverkan. 

 

Vattenskyddsområde, Skyddsföreskrifter 

Planprogrammet hänvisar till gällande skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Kivik. I 

skyddsföreskrifterna finns beslut om bland annat hantering och förvaring av 

petroleumprodukter och brandfarliga vätskor, kemiska bekämpnings-medel, 

växtnäringsämnen, djurhållning, skogsbruk, avledning av hushållspillvatten och dagvatten, 

hantering av avfall, miljöfarlig verksamhet, täktverksamhet, schaktarbeten, 

energianläggningar, transport av farligt gods samt väghållning.  

 

Vattenskyddsområde, Olyckor och oavsiktliga utsläpp 

Enligt fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Kivik 

gäller att olyckshändelser, spill och läckage, som utgör risk för vattenförorening ska 

omgående anmälas av den som orsakar tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan 

ska göras till räddningstjänsten, VA-avdelningen samt tillsynsmyndigheten Ystad-

Österlenregionens miljöförbund.  

 

VA-avdelningen ska snarast kontaktas om olycka eller oavsiktligt utsläpp av kemikalier, 

avloppsvatten, petroleum-produkter eller annan substans som kan vara skadligt för 

vattenförsörjningen inträffar inom planområdet och dess närhet. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Exploatering av området ska ske så 
att grundvattentäkten inte påverkas. Ovanstående information tas i beaktning vid 
framtagandet av planen.  

 

Region Skåne, 200309 

Simrishamns kommun lyfter fram att situationen för cykel- och gångtrafikanter i anslutning 

till området bör ses över i och med tillförandet av nya bostäder. Region Skåne delar denna 

uppfattning och vill i sammanhanget lyfta fram kopplingen för gång- och cykel till den nya 

planerade superbusstationen längs riksväg 9 som särskilt viktig då det saknas idag. För att det 

regionala superbusskonceptet ska bli lyckosamt är det viktigt med välplanerade gång- och 

cykelbanor hela vägen fram till stationen. Busskonceptets ambition är att locka nya pendlare 

genom att erbjuda kortare restid och högre komfortnivå både på stationen och i bussen. 

I trafiken ska busstråken prioriteras och ges företräde och rakast möjliga körväg. Simrishamns 

kommun har som ambition att minska genomfartskaraktären och ändra upplevelsen av väg 9. 

Det är viktigt att detta sker på ett sätt inte påverkar framkomlighet för den regionala 

superbusstrafiken negativt 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Frågan om en gång- och cykelväg 
undersöks inom ramarna för planarbetet. Planförslaget ändrar inte förhållandena för 
väg 9 och bedöms inte påverka kollektivtrafiken negativt.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Simrishamns kommun, 200310 

Utifrån redovisade handlingar framförs i detta skedde inga synpunkter/erinringar i ärendet. 
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Byggnadsnämnden, Simrishamns kommun, 200313 

Inget att erinra mot planförslaget i detta skede.  

 

Ystad- Österlenregionens miljöförbund, 200415 beviljad förlängd svarstid 

 

Syftet med planprogrammet är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse. Förslaget 

innebär en utbyggnad av småhusbebyggelse med trädgårdar och gemensam grönyta. 

 

Energi och klimat 

En ökad produktion av förnybar energi är en av förutsättningarna för att nå miljömålet 

begränsad klimatpåverkan. 

 

Planbeskrivningen bör innehålla formuleringar som inspirerar till lokal förnybar 

energiproduktion, som till exempel solenergiproduktion.  

 

Vi anser att planbeskrivningen behöver kompletteras med ett resonemang kring hur området 

kan bidra till den nödvändiga omställningen av energisystemet. Byggnadernas orientering, 

taklutning, bygghöjd och eventuella skuggning bör beaktas eftersom detta i stor utsträckning 

påverkar förutsättningarna för en effektiv lokal energiproduktion. Byggnader bör även 

orienteras och utformas så att solinstrålningen kan tas tillvara genom välplanerad 

fönstersättning och solavskärmning. Även om det inte skulle vara aktuellt inom planen nu, så 

ger det möjlighet att installera det i ett senare skede utan planändring. För att minimera 

skuggning av de delar av taket som är mest lämpade för solenergiproduktion, bör 

ventilationshuvar och andra uppstickande delar av taket placeras i nordliga lägen på taket. 

Om det i planbestämmelserna bestäms tillåten byggnadshöjd har vi förslag på formulering av 

planbestämmelse: ”Utöver tillåten byggnadshöjd medges anordnande av teknisk anläggning 

för produktion av förnybar energi”. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Detaljplanen begränsar inte 
möjligheten att tillåta uppförandet förnybara energikällor så som solcellspaneler. 
Denna fråga hanteras i det kommande bygglovet.  
 

Markförorening 

När det gäller markföroreningar anser miljöförbundet, precis som beskrivs i planprogrammet, 

att marken behöver undersökas med tanke på DDT. Detta eftersom det bedrivits fruktodling 

på fastigheten. Av förslaget framgår att fruktträd kommer bevaras och miljöförbundet saknar 

ett resonemang kring hur marken där dessa träd finns, kommer att användas. Detta är 

framförallt viktigt för att veta vilka riktvärden för markföroreningar som kan vara aktuella.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Kommunen hanterar frågan om 
markföroreningar parallellt med detaljplanearbetet. Bestämmelse om villkorat 
bygglov förs in på plankartan. 
 

Vattenskyddsområde för dricksvattentäkt 
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Det framgår i underlaget till detaljplanen att de gällande skyddsbestämmelser avseende 

grundvattentillgångar för vattenförsörjning för Kiviks samhälle är från 1974. Det framgår 

dock att arbete pågår med att ta fram nya skyddsbestämmelser för vattentäkten. 

 

Det saknas redovisning av vad som är tänkt att stå i de nya skyddsbestämmelserna för 

vattentäkten. Syftet med arbetet angående nya skyddsbestämmelser borde vara att ge 

vattenförekomsten ett tillräckligt bra skydd så att råvattnets kvantitet säkras i ett långsiktigt 

perspektiv samtidigt som dess kvalitet inte försämras. En förorening av vattenförekomsten 

skulle få mycket stora negativa konsekvenser för samhället.  

 

Miljöförbundet anser att det är bättre att titta på innehållet i de nya skyddsföreskrifterna för 

vattentäkten när detaljplanen tas fram. Det har hänt mycket inom samhället sedan 1974 då 

gällande skyddsföreskrifter togs fram. 

 

Miljöförbundet anser även att all verksamhet som kommer bedrivas till följd av förslag till 

detaljplan bör följa innehållet i de nya skyddsföreskrifter för vattentäkten. Med verksamhet 

menar vi t ex schaktning, grävning mm. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Efter ny information från VA-
avdelningen ligger arbetet med att ta fram nya skyddsföreskrifter som en planerad 
aktivitet för framtiden, det är inte pågående idag. Om nya föreskrif ter tas fram innan 
planen antas revideras planen efter dessa, annars gäller det gamla tills vidare och 
det är dessa planen förhåller sig till.  
 

Dagvatten 

Det framgår i underlaget att utredning om lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

kommer att tas fram under detaljplaneprocessen. 

 

Det saknas redovisning av hur lokalt omhändertagande av dagvatten kan påverka 

dricksvattenförekomsten. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Hur dagvattenhanteringen avses lösas 
är en fråga som kommer att fördjupas i de kommande planhandlingarna.  
 

Avloppsvatten och dricksvatten 

Det framgår i underlaget till detaljplan att situationen för vatten och avlopp är ansträngd i 

Kivik med brist på dricksvatten under sommartid och kapacitetsbrist i kommunens 

reningsverk. Det pågår ett arbete att åtgärda detta. Miljöförbundet är överens med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Simrishamns kommun om att beslut om planen kan tas men 

åtgärderna och byggnationer som regleras i planen inte kan påbörjas förrän åtgärder med 

avloppsreningsverket och dricksvatten är klart.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Synpunkten är noterad.  
 

 

Bakgrund till att ni får handlingen på detta sätt:  
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Direktionen för Ystad österlenregionens miljöförbund fattade, i februari 2020, beslut om 

delegeringsregler för remisser. Bland annat innebar det att remisser gällande detaljplaner med 

utökat planförfarande skulle tas upp på direktionens möten. Vid senaste möte med 

direktionens arbetsutskott sade de att de inte ville ha upp dessa ärenden på direktionens 

möten. Alltså tvärt emot vad direktionen beslutade på föregående direktionsmöte. 

Arbetsutskottet menade att dessa ärenden kunde tas av miljöchef istället. för tillfället har 

denne inte delegation att skriva under dessa ärenden förrän delegeringsreglerna ändras på nytt 

av direktionen. Tjänstemän på miljöförbundet vet inte om AU har direktionens stöd i detta 

och hur det blir framöver? Med anledning av det här valde arbetsutskottet att ta bort ärendet 

om yttrande angående planprogram för Mellby 27:52 och del av Mellby 3:121 från 

direktionsmötet den 20 april 2020. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Informationen är noterad.   

 
SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 
 

Person 1, 200226 

Tyvärr "drog" inte mötet speciellt många intressenter, kanske pga uteblivna 

beslut/verkställande av tidigare synpunkter som inkommit till kommun/vägverk. 

 

Den stora utmaningen för ett säkert boende för så många familjer/äldre i närheten av väg 9 

kan rimligen inte göras i nuvarande trafiksituation. 

 

Jag och min hustru äger två fastigheter utmed väg 9 och har dokumenterat trafiksituationen 

med tunglastbilstrafik (foto) med farliga omkörningar i korsningen väg 9-Horsåkravägen-

Eliselundsvägen. 

 

Största utmaningen idag är att få framförandet av Lastbilar och Bussar ske på ett trafiksäkert 

sätt med en så låg miljöbelastning som möjligt enl dagens teknik. 

Då menar jag även den bullerbelastning vi boende efter väg 9 utsätts för. 

 

Hastigheten är den lättaste av utmaningar att lösa, dessvärre har inget intresse visats från såväl 

kommun som Vägverket/Trafikverket för att åtgärda detta. 

 

De få gånger Polis har gjort hastighetskontroller har uppvisats häpnadsväckande resultat, över 

20 st hastighetsöverträdelser inom en halv timma. Har inga precisa siffror inte heller för 

bullret dessvärre. 

Antar att för att kunna genomdriva projektet på ett någorlunda effektivt sätt krävs åtgärder 

först och främst vad gäller befintlig situation. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Flertalet av kommentarerna rör trafikfrågan i 
Kivik som helhet varför trafikingenjör informeras om dessa.  
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Anpassning av föreslagen bebyggelse utifrån rådande förhållande kommer att ske inom 
ramarna för denna planprocess, både ur bullersynpunkt och utifrån att väg 9 är utpekad led 
för farligt gods.  
 

Fastighetsägare till Mellby 3:140, 200302 

1. Även om kommunen inte kan styra vem som köper vilken fastighet, kan man styra 

byggandet så det kan öka den fasta befolkningsmängden och särskilt barnfamiljer. 

Jag anser att de två planerade hustyperna på 75 kvm resp 100 kvm inte lockar barnfamiljer till 

området. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: I kommunens bostadsförsörjningsprogram är 
det framförallt mindre bostäder som lyfts som ett utpekat behov. Föreslagen bebyggelse 
bedöms möta detta behov.  

 

2. Rent estetiskt anser jag att detta riskerar att bli en alldeles egen och föga passande ”bydel” 

av Kivik. Visst är det modernt och kanske miljöpositivt att bygga i trä. Men trä på taket? 

Passar inte tycker jag. Jag har själv genomfört en bygglovsansökan som granne till det 

planerade området. Där är det väldigt strikt hållet. Vitputsad fasad. Svart pannplåt på taket 

osv. 40 meter från mitt hus tänker man sig något helt annat. Passar inte in i miljön tycket jag. 

Det hör mer till stadsbebyggelse. Jag ser gärna att bebyggelsen utformas mer som typ 

Tvärpilen i Kivik. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Variation i bebyggelse har möjlighet att skapa 
intressantare miljöer och förslaget bedöms kunna erbjuda ett attraktivt komplement till 
befintlig bebyggelse. Synpunkter om utformningsförslag är noterade.  
 

3. Bra att man vill bebygga ytan – det kan locka fler att bosätta sig i Kivik. Men, jag anser att 

det blir en olycklig förtätning. Hälften av planerade hus vore tillräckligt. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Vidare studering av exploateringsgrad 
kommer att göras i den fortsatta planprocessen. Bland annat bullerrisk och risk vid led för 
farligt gods transporter på väg 9 kan ge förändringar av exploateringsgrad.  
 

4. Olyckligt att bygga så nära vägen, när man inte måste. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Utredningar om bullerrisk och risk vid led för 
farligt gods transporter på väg 9 har tagits fram. Dessa anger hur nära vägen bebyggelse är 
möjlig.  
 

5. Trafiksituationen är inte bra i Kivik. Ytterligare 40? fastigheter med tillhörande bilar som 

ska ut på väg 9 kräver en rondell, för att trafiken ska flyta på smidigt. Det skulle samtidigt 

sänka hastigheten, som ofta är alldeles för hög. Den smala, delvis igenväxta, trottoaren kan ju 

med fördel breddas eller tas bort. Tas den bort får gång- och cykeltrafikanter hänvisas nerför 

Skolvägen. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen är medvetna 
om trafikproblematiken i Kivik och det arbetas med ett åtgärdspaket tillsammans med 
trafikverket. Frågan om trottoar och cykelväg tittas på i det kommande planarbetet.   
 
Det är trafikverket som är väghållare för väg 9 varför kommunen inte har rådighet över 
denna.  
 

Fastighetsägare till Mellby 27:42, 200303 

 

Härmed bestrider och motsätter vi oss kommunens planprogram med följande punkter: 

 

1. Omfattningen av den tilltänkta byggnationen- 30 till 40 fastigheter på den för 

sammanhanget lilla ytan (16000 kvm) är en extrem exploatering och kommer innebära 

kraftig störning med biltrafik, buller och försämrad trevnad. Det betonas genomgående 

i kommunens information att man vill förstärka intrycket av en ”stadsbild”, vilket 

kraftigt kommer försämra miljön för både människor och djur i området, och vidare 

förstöra en den månghundraåriga, brukbara odlingsmiljön. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Vidare studering av exploateringsgrad 
kommer att göras i den fortsatta planprocessen. Bedömningen är dock att en tät 
exploateringsgrad innebär ett gott resursutnyttjande när mark tas i anspråk. 

 

2. Det planlagda området angränsar till en vattentäkt som är mycket känslig för 

schaktning, vilket kan påverka flödet i vår brunn, som redan är hårt belastad. Enligt 

den hydrologiska bedömningen är områdets sårbarhetsbedömning medel- mycket hög. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Föreslagen exploatering ska inte påverka 
grundvattentäkten.  

 

3. Utformningen av tilltänkta 1,5-plansfastigheter i trä, korrelerar icke med Kiviks 

kulturmiljö, vilket också framgår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram där man 

beskriver Kiviks äldre bebyggelse som hus ”byggda i en våning i tegel eller 

korsvirke”. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planområdet ligger inte inom de delar som 
pekas ut i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Bedömningen är, som också länsstyrelsen lyfter 
i sytt yttrande, att föreslagen bebyggelse utgör ett modernt komplement till Kiviks äldre 
centrala delar i både proportioner och formspråk.  

 

4. Brandrisken i området ökar kraftigt med 40 fastigheter byggda i trä på trång yta, vilket 

icke tagits i beaktande i planprogrammet. Detta är en enorm säkerhetsrisk, inte minst 

under sommarens torrperioder. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Brandkrav kommer att säkerställas i 
kommande bygglovsprocess.  
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5. Exploateringen innebär att brukbar jordbruksmark tas ur produktion och exploateras 

till småhusområde; den omständigheten att området är utpekat i detaljplan saknar 

betydelse, då jordbruk enligt 3:4 miljöbalken är en näring av nationellt intresse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 

inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt, genom att annan 

mark tas i anspråk. Exploateringen kan ske på andra marker än vad förslaget omfattar, 

i alla fall finns ingen utredning som säger något annat. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  Området är utpekat som 
bebyggelseområde i Översiktsplanen och frågan anses vara hanterad där. Då 
detaljplanen innebär en tätortsnära förtätning av ett område som delvis utgörs av en 
gammal äppelodling där arrendet är uppsagt av arrendatorn och fruktodlingen 
kommer att upphöra bedömer kommunen inte att planförslaget innebär något 
ianspråktagande av brukansvärd jordbruksmark. Då kommunens 
bostadsförsörjningsprogram specifikt anger ett behov av mindre bostäder anses 
detta förslag vara av ett väsentligt intresse för kommunen.  

 

6. Enligt planprogrammet vill man bevara den för Kivik signifikativa 

äppelodlingsmiljön, och ett stort antal äppelträd ska därför sparas. Enligt statens 

lantbruksuniversitet, är det dock högst otroligt att äppelträden kommer överleva en så 

kraftig exploatering av miljön som planprogrammet avser. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Ambitionen är att spara så många 
äppelträd som möjligt. Om så inte går kommer fruktträd att återplanteras.  

 

7. Området ligger inom området för riksintresse för friluftsliv enligt 4 kap. 2 § 

miljöbalken. Exploatering ska bedömas mot turismens och det rörliga friluftslivets 

intressen. Tilltänkta byggnation är inte en fråga om ”förtätning”, som 

planbeskrivningen säger, utan nyexploatering eftersom området är så stort (16 000 

kvm) och omfattar ett 30-40 tal fastigheter med enfamiljshus, tomtmark som tidigare 

varit obebyggd. Området ligger också inom riksintresset för högexploaterad kust enligt 

4 kap. 4 § miljöbalken. Fritidsbebyggelse, som planprogrammet delvis avser, får 

komma tillstånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse, om det inte 

finns särskilda skäl. Företrädelsevis sådana som tillgodoser det rörliga friluftslivets 

behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. Det är det 

inte fråga om vid denna exploatering.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Risk för påverkan på riksintressena 
kommer att utvecklas i konsekvensbeskrivningen i planbebeskrivningen. De värden 
som anges för riksintressena härleds främst till området närmst kusten och 
planförslaget bedöms inte strida mot riksintressena intentioner.  

 

8. Någon undersökning har inte gjorts avseende hur exploateringen påverkar 

grodpopulationen i området. Det hänvisas till att grodorna endast påträffats 500 meter 

sydväst om området, men detta är icke med sanning överensstämmande, då både vi 
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och våra grannar vid flertal tillfällen påträffat lövgrodor i området för den tilltänkta 

byggnationen. Inte heller har förekomsten av fladdermöss undersökts. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Enligt information från Artportalen 
sträcker sig inte dessa habitat till  planområdet.  

 

9. Det finns redan åtta byggklara tomter i nästan direkt anslutning till planområdet 

(Lavendelvägen), som ännu inte bebyggts. Kommunen sålde ut dessa till en privat 

aktör, med kravet att det skulle byggas på samtliga tomter inom en femårsperiod. När 

så inte blev fallet på hälften av tomterna, ändrade kommunen detta krav, och tomterna 

blev spekulationstomter som ännu står obebyggda. Dessa tomter gynnar i dagsläget 

endast privata aktörer och icke skattebetalare i Simrishamns kommun. Att kommunen 

ändrade sina krav på byggnation av tomterna på Lavendelvägen, borgar inte för tillit 

till deras ansvarstagande gällande föreslaget planprogram. Kommunen borde i första 

hand ta ansvar för att dessa tomter bebyggs med permanentbostäder, innan de planerar 

ett nytt byggnationsprojekt. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Som beskrivit är detta privata tomter var 
kommunen inte har någon rådighet. Risk finns alltid att byggnation avstannar av 
någon anledning men det är inget vi kan planera för. Det  är både kommunens och 
exploatörens målsättning är att området ska bebyggas.  

 

10. I direkt anslutning till planområdet, ligger Kristinelundsgård, vilken är en av Kiviks 

äldsta, bevarade gårdar. Att planera föreslagen byggnation angränsande till detta 

kulturminne, vittnar om fullständig brist på fingertoppskänsla och respekt för 

kulturarv. Det är direkt vårdslöst i förhållande till Länsstyrelsens 

kulturminnesprogram. Översiktsplanen föreslår att ”utbygnadsområdena ska 

genomföras som en kvalitativ förtätning av basorten, för att stärka bykänslan…” 

Planerad byggnation, med 30-40 fastigheter och bilvägar, innebär icke kvalitativ 

förtätning av basorten, utan urholkar miljö, kulturminne och äldre bebyggelse. Det 

finns andra områden i och runtomkring Kivik som lämpar sig bättre för den tilltänkta 

byggnationen. Kvarteret ”Tvärpilen” är ett exempel på nybyggnation som integrerats 

väl i befintlig miljö. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planområdet ligger inte inom de delar som 
pekas ut i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Bedömningen är, som också länsstyrelsen lyfter 
i sytt yttrande, att föreslagen bebyggelse utgör ett modernt komplement till Kiviks äldre 
centrala delar i både proportioner och formspråk. 
 
Vidare har anpassningar till gården Kristinelund gjorts från programskedet till samrådsskedet 
där mer avstånd till trädallén och vägen upp till gården införts.  

 

11. Att planera en så omfattande nybyggnation i direkt anslutning till den synnerligen hårt 

trafikerade väg 9, är icke önskvärt ur säkerhetssynpunkt för de tilltänkta boende. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planförslaget följer de säkerhetsavstånd som 
trafikverket efterfrågar samt avstånd till risk vid led för farligt gods som utretts. Risker 
bedöms vara hanterade.  

 

12. Med tanke på projektets omfattning och känsliga närmiljö, är arkitektbyrån 

Stadsstudio, ett omdömeslöst val då de fullständigt saknar erfarenhet av 

totalentreprenad. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Stadstudios bidrag i markanvisningstävlingen 
är det vinnande och hade inte stått som vinnare om det hade funnits tvivel på 
genomförbarheten i deras förslag.  

 

13. Kommunen ignorerar de uppenbart problematiska aspekterna av planprogrammet, till 

förmån för ekonomiska intressen- att sälja attraktiva tomter med havsutsikt. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Ett av planprogrammets syfte är att tidigt lyfta 
olika problem som kan uppstå. Genom att belysa dessa tidigt ges också en förståelse för 
vilka utredningar som behöver tas fram och vilka anpassningar som kan tänkas behöva 
göras.  

 

14. De tilltänkta fastigheterna är på ringa 70 kvm och kommer med största sannolikhet 

främst att brukas som fritidsboende. Kommunen borde istället satsa på ett 

nybyggnationsprojekt som lockar permanentboende till Kivik, på en plats som lämpar 

sig bättre för ändamålet. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: De kommande fastigheternas storlek är inte 
beslutad än men de kommer att bli större än 70 kvm. Fastighetsindelning görs genom en 
kommande lantmäteriförrättning.  
 
Kommunen har inte möjlighet att styra om de boende ska vara folkbokförda i sina bostäder 
eller inte. Det kommunen däremot kan göra är att skapa möjlighet för boende utifrån de 
behov som finns, vilket enligt bostadsförsörjningsprogrammet är mindre bostäder, varpå 
förslaget bedöms möta detta behov väl.   

 

15. Kiviks typiska kulturpräglade inslag i miljön, äppelodlingen, tas bort för en okänslig 

exploatering som saknar naturlig anknytning till befintlig bebyggelse. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Bedömningen från kommunen är, som också 
länsstyrelsen lyfter i sytt yttrande, att föreslagen bebyggelse utgör ett modernt komplement 
till Kiviks äldre centrala delar i både proportioner och formspråk. 
 

 

Fastighetsägare till Mellby 27:40, 200304 

Vi som grannar är stolta och beroende av att Kivik får fortsätta vara en turistmagnet. 

"Vill ej förhindra bebyggelse" 
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1. Omfattningen 30-40 fastigheter 1-1 ,5 plan på ca 2 ha mark verkar extremt 

tättbebyggt, det ger ingen association till permanentboende, mera som ett stugområde 

för de som inte vill utnyttja de hotell o vandrarhem som har sin verksamhet på Kivik. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Bedömningen är att en tätare exploatering 
innebär ett gott resursutnyttjande när mark tas i anspråk. 
 

 

2. Trähus kopierade samma material i tak o vägg + plank och svart vecko postlåda, 

mycket neutralt. Fastigheterna i byn är övervägande i stenmaterial, plank runt fastighet 

sällsynt. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Bedömningen är att föreslagen bebyggelse 
utgör ett modernt komplement till Kiviks äldre delar i både sitt formspråk och proportioner.  
 

3. Miljöanalys; Det har gjorts undersökning av förekomst av DDT, radon och hasselmus. 

Har undersökning av bly från ammunitionsförrådet "jordkällaren" gjorts? Lökgroda 

och lövgroda finns population i Dalen och ibland ger dom sig ut för att söka ny partner 

medströms diket mot Mellby 27:52. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Uppgifter om att det ska finnas ett 
ammunitionsförråd på platsen är ny för kommunen. frågan utreds och om det skulle visa sig 
att det finns ett sådant förråd kommer planhandlingen att kompletteras med information om 
detta i ett senare skede. 
 
Enligt information från Artportalen sträcker sig inte dessa habitat till planområdet.  

 

4. Odlingslotter; är det tänkt som koloniområde? 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Nej, området är inte ett koloniområde.  
 

5. Den föreslagna bebyggelsen ligger nära och väl synligt från riksväg 9. Är det bilden av 

gråa hus turisterna skall ta med sig hem? 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

 

6. Kristinelunds gård med anor från 1700 talet med sin alle är något som är sevärt i byn 

och visar på hur en fruktgård på Kivik såg ut med sin lastbrygga in till kyllagret Detta 

är en epoks spegel som inte bör skymmas av bebyggelse som inte stämmer in på 

området. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Stora delar av det öppna omgivande 
fruktodlingarna kommer fortsatt vara öppna, förslaget rör endast ena sidan av Kristinelund. 
Vidare har anpassningar till gården Kristinelund gjorts från programskedet till samrådsskedet 
där mer avstånd till trädallén och vägen upp till gården införts.  
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7. På informationsmötet fick vi inte svar på frågor om höjd pris och vilken kundgrupp 

fastigheterna var ämnade för. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Detaljplanen reglerar inte målgrupp eller 
prisbild. Pris kommer att presenteras i ett senare skede när exploatörer väljer att göra så.  

 

8. Stadsstudio vann över två förslag som kom in, men det vore önskvärt om någon 

arkitektbyrå som är förankrad i bygden med kunskap om vad som passar in på 

Österlen och Kivik . Vi vill med stolthet visa en vacker bebyggelse. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Markanvisningstävlingen hade inga 
begränsningar i vem som har möjlighet att skicka in sina förslag. I detta fall fanns det två 
inlämnade och Stadstudio stod som vinnare.  

 

Fastighetsägare till Mellby 27:79, 200306 

Härmed vill vi framföra att vi motsäger oss kommunens planprogram i huvudsak enligt 

följande punkter: 

 

1. Omfattningen av den tilltänkta byggnationen på upp till 40 fastigheter- på den för 

sammanhanget lilla ytan (16000 kvm) är en extrem exploatering för ett samhälle som 

Kivik. Dessutom påpekades vid informationsmötet att man även kunde bygga 

friggebodar eller liknande på tomterna om det behövdes mera utrymme för 

familjemedlemmar alt gäster. Denna typ av byggnation passar bättre i större städer där 

det inte finns utrymme men i Kivik finns det utrymme och det bör byggas mera i den 

stil som unik i Kivik för att fortsätta att skapa den speciella karaktär som finns i 

samhället. Byggnationen bör dessutom rikta sig mot fast befolkning som betalar 

kommunalskatt i Simrishamn och inte små hus som lämpar sig för semesterboende 

tex. Ett bra exempel på nybyggnationen är i Södra Mellby som visar att det går att 

förvalta kulturarvet även om det är en förtätad bebyggelse. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Bedömningen är att föreslagen bebyggelse 
utgör ett modernt komplement till Kiviks äldre delar i både sitt formspråk och proportioner. 
Förslaget är också anpassat efter utpekat behov i kommunens bostadsförsörjningsprogram. 
 
Det är inte möjligt för kommunen att reglera om de boende ska vara folkbokförda i sin bostad 
eller inte.  
 

 

2. När jag köpte fastigheten Mellby 27:79 2013 så hade jag en kontakt med kommunen 

om att säkerställa att man i framtiden tog hänsyn till fastigheten vid framtida 

byggnation. Fastigheten tillhör en av de äldre bevarade gårdarna i Kivik och har ett 

värde för Kivik i framtiden. Vi var då överens om att man skulle ta hänsyn till gården 

vid framtida byggnation i närheten av fastigheten. Jag fick i samband med detta köpa 

till lite mark på båda sidorna om gården och vi diskuterade även möjligheten att köpa 

till vägen som leder från stora vägen upp till gården (jag har servitut och är i princip 

enda användaren). Hindret var då att man inte visste hur det skulle vara med cykelbana 
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mm vid stora vägen och hur det skulle styckas av. Jag uppfattade då att vi skulle 

avvakta beslut om cykelbanan mm men att vi var överens om principen. Det som nu 

har hänt sen dess är att tidigare planerad byggnation lagts ner och att ny planering 

pågår för markområdet där ingen hänsyn tagits till gården och vår diskussion avseende 

vägen. Jag har investerat och underhållit fastigheten sen jag övertog den och har för 

avsikt att fortsätta att investera och det är nu min fasta bostad sedan några år tillbaks. 

Vi önskar nu i samband med den samrådsprocessen som pågår att köpa marken från 

fastigheten ner till stora vägen. Mail om detta skickat till Malin Alm Simrishamns 

kommun. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Området är utpekat som 
bebyggelseområde i Översiktsplanen som antogs 2015 och vann laga kraft 2017, 
planförslaget är ett led i att uppfylla översiktsplanens intentioner.  
 
Gällande köp av mark är detta en fråga som inte inryms inom ramarna för denna 
detaljplaneprocess och får hanteras separat.  

 

3. Markföroreningar som finns i området är en risk inte bara för de som skall bo i 

området utan även för de som bor grannar till området. Hantering av detta måste 

beaktas i saneringsplanen som skall tas fram. Det finns även historiskt i området fd 

lager av krut (bly) mm som behöver beaktas i saneringsarbetet. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: En saneringsplan för att hantera DDT i 
området håller på att tas fram.  
 
Uppgifter om att det ska finnas ett ammunitionsförråd på platsen är ny för kommunen. frågan 
utreds och om det skulle visa sig att det finns ett sådant förråd kommer planhandlingen att 
kompletteras med information om detta i ett senare skede.  

 

4. Dagvatten och vattentäkt är kritiska frågor att hantera innan ett byggnadslov kan 

godkännas. Det finns detaljer som måste lösas då flödet av dagvatten är mycket stort 

under delar av året men vi har ofta brist på vatten i Kivik och alla tänkbara 

vattentäkter måste behållas och vidareutvecklas om möjligt. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Exploatering kommer ske på ett sätt som inte 
påverkar vattentäkten negativt, detta redogörs för ibland annat en dagvattenutredning som 
visar flöden och möjligt omhändertagande.   

 

5. Väg 9 genom Kivik är en trafikerad väg med mycket tung trafik som ligger I direkt 

anslutning till det tänkta bostadsområdet. Frågor som hantering av farligt gods, buller 

och risk för ökade trafikolyckor med den förtätade bebyggelsen bör hanteras med 

högsta prioritet och gällande lagar och regelverk bör beaktas. Arkitekternas synpunkt 

är att denna bebyggelse kommer att bli ett turistmål i Kivik på grund av sin utformning 

och att området kommer att bli en gemensam samlingsplats i Kivik kommer inte att 

förbättra förhållandet avseende trafik inklusive gång och cykeltrafikanter. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Riktlinjer från bullerutredning och utredning för 
farligt godsled anger riksavstånd som detaljplanen förhåller sig till. Det finns inget som 
begränsar gång och cykeltrafikanter inom planområdet utan den vidare kopplingen söderut 
för cyklister bibehålls.  

 

6. Det finns en stor art rikedom inom området och dess närhet som måste beaktas och 

hanteras varsamt typ lövgrodor, hasselmöss mm. 

 

Inom området har inte groddjur listats, däremot i intilliggande område. Föreslagen 

exploatering bedöms inte påverka habitat i närområdet.  

 

7. Kommunens ansvar avseende oerfaren entreprenör som inte uppfyller sina åtagande. 

Arkitektbyrån Stadsstudio vann tävlingen med förslaget Kiviks trädgårdar i 

konkurrens (2 deltagare) och vill nu ta totalentreprenad för att genomföra projektet. 

Detta innebär att kommunen tar på sig ett stort ansvar gentemot sina medborgare då 

arkitektbyrån inte tidigare har byggt liknande hus (dessutom har ingen annan gjort det 

heller) och inte tidigare varit ansvariga för en totalentreprenad. Under 

informationsmötet sa representanter för Stadsstudio att man inte hade någon uppgift 

om kostnaderna nu och man var mer intresserade av det arkitektoniska (ursäkta ev 

stavfel). Jag har erfarenhet av diverse små och stora byggprojekt ESS mm och jag vet 

att om man inte håller i tidplaner och kostnader så blir konsekvenserna mycket stora. 

Det nämndes dessutom vid samma möte att man kunde se byggnationen som typ 

kolonilotter. Vem behöver kolonilotter i Kivik låter som om Kivik skulle vara en 

stadsdel i Malmö eller Landskrona 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Stadstudios bidrag i markanvisningstävlingen 
är det vinnande och hade inte stått som vinnare om det hade funnits tvivel på 
genomförbarheten i deras förslag.  
 
Området är inte planerat att bli kolonilotter utan denna jämförelse gjordes för att ge en bild av 
hur området kan se ut som den trädgårdsstad som planeras.   

 

8. I Kivik finns redan byggklara tomter, varav några i nästan direkt anslutning till 

planområdet (Lavendelvägen), som ännu inte bebyggts. Kommunen sålde ut dessa till 

privata aktörer, med kravet att det skulle byggas på samtliga tomter inom en 

femårsperiod. När så inte blev fallet på hälften av tomterna, ändrade kommunen detta 

krav, och tomterna står fortfarande obebyggda. Detta gynnar i dagsläget inte 

skattebetalare i Simrishamns kommun. Kommunen borde ta ansvar för att dessa 

tomter bebyggs så att områden inte förfaller utan blomstrar. Vad händer om denna 

planerade bebyggelsen inte slutförs inom 5 årsplanens som är tänkt? Vi har hellre 

gamla halvdåliga fruktodlingar som kan fixas till än ett bostadsområde som är 

halvfärdigt och skapar dåligt renommé och är inte bra för samhället. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Som beskrivit är detta privata tomter var 
kommunen inte har någon rådighet. Risk finns alltid att byggnation avstannar av 
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någon anledning men det är inget vi kan planera för. Det är både kommunens och 
exploatörens målsättning är att området ska bebyggas.  
 

9. Vi har inte sett kommunens behovsanalys av byggnation i Kivik och i vilken takt det 

behövs. Det vore bra att få detta klarlagt i samband med att denna planering fortgår. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Kommunens bostadsförsörjningsprogram, 
som nu ska aktualiseras, lyfter att det behövdes byggas ca 200 bostäder i kommunen mellan 
2016-2020, företrädesvis mindre bostäder.  
 

Vi är inte emot en utveckling av Kivik och inte heller av att bygga på den aviserade tomten 

men att man ska bygga -40 hus helt i trä och med träplank runt varje tomt och kalla det i 

enlighet med Kiviks äldre bebyggelse och tradition måste vara som kungens nya kläder.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Synpunkten är noterad.  
 

 

Fastighetsägare till Mellby 27:20, 200306 

I planförslaget står det att förslagets ”byggnader trädgårdsrum, gaturum knyter an till Kiviks 

gamla byggkärna och byggnadstradition”. Det är glädjande att läsa, då man själv tycker att det 

är viktigt att charmen med det gamla kustsamhället inte ska byggas bort. Beskrivningen av 

husen som sedan följer rimmar dock enligt mitt förmenande dåligt med den inledande 

beskrivningen/ ambitionen. 

 

Det står också ”Bebyggelsen hämtar inspiration ur den skånska traditionen 

med tydligt inramade gårdar” 

 

Inramade gårdar –typ fyrlängade gårdar har ju inte mycket gemensamt med fiskar -

bebyggelsen i våra små kustsamhällen… Trädgårdarna kring de gamla husen i Kivik hade i de 

flesta fall av tradition från början inga staket alls. Hur tänker man här?7 

 

Material 

I gamla Kivik – Korsvirkeshus i första hand – putsade och oputsade. Hus av Tegel. Halm och 

lera. Trähus finns men är inte dominerande. Tak av lertegel eller pannplåt / takpapp. I 

förslaget är husen av omålat trä , med trätak. Hur knyter man an det till kustsamhället? 

 

Färg 

I gamla Kivik - En gatubild med en mångfald av kulörer uppblandat med vita hus. I förslaget 

omålat trä som blir grått. Alltså 37 gråa hus. Grått som bunkrar eller som fäbodar i norra delen 

av Sverige? Hur knyter man an det till kustsamhället? 

 

Formgivning 

I gamla Kivik – låg bebyggelse med hus som alla har sin egen särart av detaljer med gamla 

dörrar och spröjsade fönster. Det finns en glädje och en lekfullhet i gatubilden. I förslaget – 

husen visar alla likadana fasader utmed gatan med fönster som en liggande smal springa mot 



Planprogram för del av Mellby 27:52 och 3:121  Programsamrådsredogörelse 

Simrishamns kommun    

 
 
 
 

 
 
 

 

gatan vilket för tankarna till grå bunkrar/skyttevärn . som upprepas utmed hela gatubilden. 

Hur knyter man an det till kustsamhället? 

 

Plank 

I gamla Kivik fanns först knappt några staket ens mellan tomterna. Dessa har i många fall 

tillkommit på senare tid. Det finns några enstaka plank, men de är definitivt inte dominerande 

och som jag ser det inte typiska för gamla Kivik. I förslaget- plank runt alla husen/tomterna. 

Hur knyter man an det till kustsamhället? 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Bedömningen från kommunen är, som också 
länsstyrelsen lyfter i sytt yttrande, att föreslagen bebyggelse utgör ett modernt komplement 
till Kiviks äldre centrala delar i både proportioner och formspråk. 
 

Man pratar om hållbart byggande 

Jag föreslår husmaterialet halm och lera, som följer en gammal skånsk tradition vilka också 

har goda isolerande egenskaper. Snabbväxande trä har inte den hållbarheten över tid. 

 

Jag föreslår lertegeltak och hus av vita samt olika kulörer -Jag tänker på Erasmies 

oljemålningar från Vik med solsken över skimrande lertegeltak med blånande skuggor och 

huskroppar i vitt eller i olika kulörer, som står vackert mot det blånande havet. 

 

Jag tror att det skulle gå alldeles utmärkt att kombinera denna känsla även med modern 

design. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Halm och lera är exempel på mer hållbara 
byggmaterial, så är även trä. All byggnation kräver resurser och trä är ett av de material som 
innebär mindre påverkan.  
 

Fastighetsägare till Mellby 3:137, 200316 

Undertecknad vill härmed framföra oro över den täta och fastighetsnära byggnation som är 

planerad på det ovan nämnda området. 

 

Först vill jag vara tydlig med att jag i sak inte har några invändningar på att det byggs på 

området, min oro och det jag har synpunkter på är att det enligt ritning kommer att ligga  

1-plans hus väldigt nära min tomt (upp till tomtgräns) 

 

Då tomterna till de planerade husen blir små, 200 kvadratmeter efter byggnation (enligt 

uppgift på programsamrådsmötet på Äppelgården i Kivik 25/2) så kommer fastigheterna att 

ligga väldigt nära varandra, vilket blir en avsevärd förändring och försämring av hur miljön är 

idag, då det idag finns en ljus och luftig känsla. Det blir inget eller väldigt litet mellanrum 

mellan fastigheterna vilket kommer att ge en "inklämd" känsla för min fastighet. De nya 

tomterna kommer dessutom att ligga högre i marknivå, samt omgärdas av höga plank vilket 

ytterligare ökar på känslan av inklämdhet samt försämrar solljuset. Det sista då det kommer 

att skymma solljuset från norr. 

 



Planprogram för del av Mellby 27:52 och 3:121  Programsamrådsredogörelse 

Simrishamns kommun    

 
 
 
 

 
 
 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: då tidigare oexploaterad mark tas i anspråk 
görs bedömningen att ett tätare bebyggelse är mest resurseffektivt. Anpassning till 
omgivande bebyggelse har gjorts i samrådsförslaget då en lägre hustyp placeras intill 
bebyggda grannfastigheter i söder.  
 

Idag finns ett vackert gammalt stengärde som gräns mellan fastigheterna Mellby 3:137, 3:136 

och 3:135 och det planerade området. Min önskan är att skulle finnas en "remsa" av natur 

kvar mellan befintliga fastigheter och nybyggnationen, vilket hade gett ett mjukare och 

luftigare intryck samt att inverkan som påpekats ovan hade minimerats. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Stengärdsgården kommer inte att påverkas av 
planförslaget. Skyddsbestämmelse införs så att inte ingrepp i denna ska göras.  
 

Tacksam för hörsammande av dessa synpunkter, och ser fram emot vidare dialog. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planförslaget kommer att ställas ut ytterligare 
två gånger innan antagande vilket ger möjlighet för mer dialogformer.  
 

 

 

Ställningstagande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser i en samlad bedömning att planhandlingarna har tagit 

erforderlig hänsyn till inkomna yttranden och sammanvägt dessa i en helhetsbedömning 

mellan olika allmänna och enskilda intressen.   

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Plan- och exploateringsenheten 

 

David Tufvesson 

Planarkitekt    


