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Handlingar 
Till detaljplanen finns följande handlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling), 2021-12-15 
• Plankarta med planbestämmelser och illustrationer, 2020-10-28 
• Fastighetsförteckning, 2014-03-31, rev 2020-09-29 
• Samrådsredogörelse, 2020-10-29 
• Granskningsutlåtande, 2021-11-03 
• Bilagor, ett samlat dokument 

 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, 
Olida miljökonsulter, 2021-10-18 

 Bullerutredning, MiljöInvest AB, 2014-03-17 
 Översiktlig projekterings-PM samt översiktlig markteknisk 

undersökningsrapport, Sweco Civil AB, Malmö Geoteknik, 2014-
03-21 

Syfte  
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att planlägga för bostadsändamål inom 
fastigheterna Mellby 96:8 och 96:9 i Kivik. I prövningen ingår även att se över utnyttjande, 
utformning och fastighetsindelning inom fastigheterna. 
 
Detaljplanen föreslås genomföras i enlighet med PBL (2010:900) som ett standardförfarande.  

Bakgrund 
Fastighetsägaren till Mellby 96:8 och 96:9 begärde i slutet av 2012 planmedgivande för att 
möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning var 
att ny detaljplan med ändrad reglering av ändamål, användning, utnyttjande, utformning och 
fastighetsindelning kan prövas för fastigheterna. Planprövning medgavs av kommunstyrelsen 
2013-03-13. 

Planavgränsning 
Planområdet, beläget syd/sydöst om Killebacken och nordöst om Fabriksgatan i Kivik, utgörs 
av de privatägda fastigheterna Mellby 96:8 (i söder) och 96:9 (i norr). Området omfattar cirka 
2000 kvm och ligger inom det befintliga kvarteret Kolonin.  
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Miljöpåverkan  
Detaljplanens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 
kap 11 § Miljöbalken och behov av särskild miljöbedömning föreligger inte, utan redovisas i 
denna planbeskrivning.  
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Översiktsplanen för Simrishamns kommun 
I Framtiden, översiktsplan för Simrishamns kommun, som antogs den 30 november 2015 
§216 och vann laga kraft den 15 mars 2017, ligger planområdet inom befintlig tätort för 
Kivik. Vidare anges i översiktsplanen att utvecklingen av bostadsbebyggelse samt förtätning 
ska ske i anslutning till orter som Kivik, som har utbyggd samhällsservice. Detaljplan för 
Mellby 96:8 och 96:9 bedöms således vara förenlig med intentionerna med översiktsplanen.  

Detaljplaner 
Planområdet omfattas av två gällande stadsplaner/detaljplaner. Fastigheten Mellby 96:9 i norr 
berörs av detaljplan/stadsplan för Kiviks municipalsamhälle, laga kraft 1948-02-20. Planen 
medger ändamålet bostadsändamål samt att garage och handel mm kan medges. Planen 
förordar ett öppet byggnadssätt, där bebyggelsen ska uppföras fristående eller sammanbyggda 
två och två i gemensam tomtgräns. Byggnaderna får uppföras i två våningar till en höjd på 7,6 
meter. Planen medger även samma reglering för övriga delar av kvarteret. 
 
Fastigheten Mellby 96:8 i söder berörs av detaljplan/stadsplan för kv. Kolonien m.fl. i Kivik, 
laga kraft 1970-10-13. Planen medger allmänt ändamål. Allmänt ändamål betecknade enligt 
äldre lagstiftning verksamhet med offentlig huvudman (stat, landsting, kommun, statskyrka). 
Planen förordar att bebyggelsen får uppföras till en byggnadshöjd på 6 meter. Samma plan 
reglerar även omgivningen sydväst om planområdet och medger kvartersmark för 

 

Flygbild 2012, 
planavgränsning för 
planområdet är 
rödstreckad och 
omfattar fastigheterna 
Mellby 96:8 (i sydöst) 
och 96:9 (i nordväst). 
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handelsändamål samt allmän plats för park eller plantering. Fabriksgatan är planlagd som väg 
i båda stadsplanerna/detaljplanerna. 

Fastighetsplan/tomtindelning 
För planområdet gäller fastighetsplan/tomtindelning för kvarteret Kolonin från 1951-02-07 
som anger tomter och gränser för kvarteret. För planområdet anges att det ska vara två 
fastigheter. Fastigheternas gränser bedöms överensstämma med gällande fastighetsplan. 

Riksintressen 
Hela planområdet omfattas av riksintressena för friluftslivet, det rörliga friluftslivet och 
turismen, kustzonen och totalförsvaret. Se redovisning i illustrationerna för mer information 
om respektive riksintresse. Under rubrik Konsekvenser redogörs för hur planförslaget bedöms 
påverka riksintressena. 
 
Riksintresse för friluftslivet (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresseområdet utmärks av särskilda natur- och 
kulturkvaliteter med variationer i landskapet och god 
tillgänglighet för allmänheten. Riksintresset ska 
representera variationen av landskapstyper i Sverige och 
kunna ta emot ett stort antal besökare. 

 
Riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen  
(4 kap 2 § MB) 
Riksintresset sträcker sig från Örnahusen till Åhus och där 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
särskilt ska beaktas. Riksintresset består bland annat av 
närheten till både hav och kulturhistorisk bebyggelsemiljö 
såväl som bad, fiske och möjligheten att röra sig längs 
havet i långa obrutna sträckor. 

 
Riksintresse för kustzonen (4 kap. 4 § MB) 
Riksintresset omfattar hela kustremsan i kommunen och 
syftar till att främja kustzonen mot hög exploatering och 
åtgärder på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. 
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Riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9 § MB) 
Riksintresset gäller områden som har betydelse för 
totalförsvaret och ska så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets 
intressen. 
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs 
för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna. 

 

Övriga förordningar och beslut 
Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram 
Kivik, med planområdet, ingår i ett större område längs 
kusten som i länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram 
är utpekad som särskilt kulturhistoriskt värdefull. Följande 
beskrivning är hämtat från kulturmiljöprogrammet och 
bedöms beröra planområdet:  

”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.” 

 
Även två kulturmiljöstråk från samma kulturmiljöprogram 
berör planområdet; Skånelinjen (Per Albin-linjen) och 
gamla landsväg 9. Per Albin-linjens sträckning är från 
Båstad till Vieryd och började byggas år 1939, och skulle 
förhindra mindre båtar, sjöstridsvagnar och trupper att nå 
land. Försvarslinjen är en unik företeelse som tydligt visar 
Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga delar i 
helheten som detta kulturmiljöstråk utgör. 
Landsvägssträckningen med väg 9, som sträcker sig från 
Trelleborg via Ystad, Hammenhög, Simrishamn, genom 
Kivik och Brösarp, har i det stora hela behållit sin 
ursprungliga sträckning. 
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Försvarsmaktens samrådsområden 
Planområdet ligger beläget inom förslaget samrådsområde 
där alla plan- och bygglovsärenden i nära anslutning till 
Ravlunda skjutområdet skall samrådas med 
Försvarsmakten. I ”Policy för utbyggnad av bostäder kring 
Ravlunda skjutfält” (antagen av kommunfullmäktige 2007-
03-26) konstateras att utveckling av befintliga 
tätortsområden, som Kivik, ska kunna ske, varför all 
bostadsbebyggelse inom avgränsat tätortsområde bör 
tillåtas, utan förhinder med avseende på bullerstörningar 
från Ravlunda skjutfält. Senare (2014-12-15) tillkommit 
tillägg till policyn visar även i förhållande till terrängen 
ändrade gränser och minskat påverkningsområde. 
Riksintresse för totalförsvaret bedöms i detta stadie (innan 
samråd med Försvarsmakten) inte påverkas negativt. 
 

 

Vattenskyddsområde (7 kap. 21-22 §§) 
Sydväst om planområdet finns ett större 
vattenskyddsområde som berör stora delar av Kivik väster 
om Kiviks stora väg/RV 9. Länsstyrelsen eller kommunen 
får besluta om vattenskyddsområde till skydd för en grund 
eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma 
att utnyttjas för vattentäkt. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark och vegetation 
Inom planområdet är Mellby 96:9 bebyggd. Huvudbyggnaden utgörs av en större 
garagebyggnad i gult tegel med en mindre källare. Byggnaden har ett flackt tak och en 
totalhöjd på omkring fem meter exklusive källarplanet som delvis är i suterräng. Inom Mellby 
96:9 finns även en kontorsbarack med rödmålad träfasad, samt en mindre bränslecistern. 
Fastigheten Mellby 96:8 är oexploaterad och utgörs av gräs- och grusytor. Planområdets två 
fastigheter är inbördes inte fysiskt avgränsade. Men inom kvarteret är planområdet delvis 
avgränsade till omkringliggande fastigheter genom staket och vegetation.  
 

 
Foto 2013, Mellby 96:8 och del av Mellby 96:9, från Fabriksgatan i sydväst mot nordöst. 

 

Foto 2013, bebyggelse inom Mellby 96:9 i planområdet från öst mot nordväst. 

 
Omgivningen 
Övrig bostadsbebyggelse i kvarteret utgörs 
huvudsakligen av ett och ett halvt plans bebyggelse 
men också ett antal enplanshus i södra delen av 
kvarteret. Mellby 96:10, norr om planområdet, är 
bebyggd med radhus i ett och ett halvt plan samt 
två plan där husen tillsammans rymmer tio 

 
Foto 2013, angränsande bebyggelse 

(Mellby 96:12) söder om planområdet. 
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lägenheter. Annan bebyggelse i planområdets 
närområde är handelsverksamhet väster om 
Fabriksgatan samt norr om Killebacken. 
Bebyggelsen inom handelsområdet (Mellby 3:3) 
väster om Fabriksgatan består av en högre 
tvåvåningsbyggnad med tillbyggnad av anslutande 
handelsutrymmen i ett plan samt en lagerbyggnad 
längs närmst Fabriksgatan och tillhörande 
parkering. 
 
Sydväst om planområdet mellan Fabriksgatan och 
Kiviks stora väg/RV 9 finns en mindre grönyta. 
 
 
 
 

 
Foto 2013, Kiviks stora väg/RV 9 och grönyta  
i sydväst från Fabriksgatan 

 
Foto 2013, Fabriksgatan och Mellby 96:10 

från Killebacken.  

 
Foto 2013, parkering för Mellby 96:10 i 

norr mot planområdet. 

 
Foto 2013, stödmur och lägre 

lagerbyggnad (Mellby 3:3) väster om 
planområdet. 

 
. 

Geoteknik 
En översiktlig geoteknisk samt markmiljöteknisk utredning har, på uppdrag av kommunen, 
utförts inom planområdet av konsultföretaget Sweco Civil AB. Utredningen, 2014, finns 
bifogad till planhandlingarna.  Enligt utredningen beskrivs markytan inom området 
huvudsakligen variera mellan nivåerna +24,3 och +25,6 meter. Jordlagren inom området 
utgörs huvudsakligen av stenig grusig sand och bedöms ha en medelhög till hög relativ 
fasthet. Enligt utförd markradonundersökning är området klassad som normalradonmark. 
Generellt kan sägas att inga betydande stabilitetsproblem förväntas för planerad bebyggelse 
(två våningar). 
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Miljö och föroreningar 
Utredning 2021 – Resultat och slutsats 
Under 2021 genomfördes miljöteknisk markundersökning av Olida Miljökonsulter AB. 
Provtagning genomfördes 2021-09-22.  
Från totalt 12 provpunkter togs, 65 jordprover varav 15 jordprover skickat till laboratorium 
(ALS) för ackrediterad analys. Två grundvattenprov har tagits från 2 av totalt 4 installerade 
grundvattenrör. 
 

 

 
Provtagningspunkter för 2021 redovisade i svart färg och för 2014 i röd 
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Den halt av tunga aromatiska kolväten som påvisats på nivån 2,5–3 meter under markytan i 
provpunkt OS6 överstiger, som ovan nämnts, relevanta riktvärden för fastigheten. Den 
aktuella fraktionen av aromatiska kolväten (>C10-C16) som uppmätts kan härröra från äldre 
bensin eller diesel men även andra petroleumprodukter kan vara möjligt ursprung. En mindre 
påverkan på grundvattnet har konstaterats då vattenprov OL6 uppvisar halter från samma 
fraktioner av alifatiska och aromatiska kolväten. 
 
Avseende uppmätt halt i provpunkt OS6A rör det sig om någon ytligt förekommande 
förorening i fyllnadsmassorna. Möjligen från tjära, eller tyngre olja. Även den föroreningen 
av 
PAH som påvisats (i punkt 3) vid föregående undersökning 2014 förekommer i ytliga 
fyllnadsmassor. Då det inte påträffats några halter över riktvärdena för KM i de närliggande 
punkterna OS8, OS9 och OS10 kan denna förorening anses vara begränsad till området 
närmast runt dåvarande provpunkt 3. 
 
Den nu genomförda markundersökningen har utförts som en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning. Delar av fastigheterna, främst under befintlig byggnad, är ej undersökt. 
Påträffad förorening (i provpunkt OS6) är, utifrån genomförd provtagning, inte avgränsad i 
djup eller sidled. Kompletterande provtagning för avgränsning bör därför utföras antingen i 
samband med rivning av befintlig byggnad eller i samband med utförande av 
avhjälpandeåtgärder. 
 
 
Utredning 2014 – Resultat och slutsats 
2014 gjordes en översiktligt projekterings PM av Sweco. Utredningen slår fast att det inte 
förekommer av föroreningar av metaller. Däremot har oljekolväten påvisats i form av tunga 
alifater i två provtagningspunkter (punkt 2 och 4) samt tunga aromater påvisats i en 
provtagningspunkt (punkt 4). Dessa halter ligger dock under Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning. I provtagningspunkt 3 har dessutom PAH påvisats, 
för PAH-L är halterna under riktvärdet för känslig markanvändning medan halterna 
överskider riktvärdena för PAH-M och PAH-H. Eftersom föroreningar av oljekolväten 
påträffats i flera prov och halter över riktvärdena för känslig markanvändning också 
påträffats, uppmärksammas föroreningssituationen i planförslaget så att behovet av 
saneringsåtgärder inom planområdet kan säkerställas och avhjälpas.  
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Gator och trafik 
Planområdet matas ifrån Fabriksgatan i sydväst som är en kommunal återvändsgata. Övriga 
gator i omgivningen till planområdet är Killebacken och Kiviks stora väg/RV 9. Båda dessa 
vägar är staten väghållare för. Fabriksgatan, Killebacken och Kiviks stora väg/RV 9 har en 
skyltad hastighet på 40 km/h. Längs med Killebacken finns en gång- och cykelväg.  
 
Trafikmätningar på de statliga vägarna har gjorts av Trafikverket 2008, 2011 och 2019 för två 
punkter längs Killebacken och Kiviks stora väg/RV 9 (se tabell nedan). 
 
Väg Mätår ÅDT(OS) 

Fordon 
ÅDT(OS) 
Lastbilar 

 

Killebacken 2008 1560 ±(9%) 100 ±(19%)  
Kiviks stora väg/RV 9 2011 2990 ±(15%) 300 ±(15%)  
Kiviks stora väg/RV 9 2019 3720 ±(13%) 400 ±(13%)  
 
ÅDT(OS) Fordon/Lastbil = Uppskattad årsmedeldygnstrafik räknat på antalet fordon, respektive lastbilar som 
passerar vägen per dygn. 
 
 
Konsultföretaget MiljöInvest AB har, på uppdrag av kommunen, gjort en bullerutredning för 
aktuellt område. Bullerutredningen, 2014, finns bifogad till planhandlingarna. I utredningen 
har trafikflödesuppgifter för Kiviks stora väg/RV 9 räknats upp för år 2030. I ett 
framtidsscenario som hämtats från ”Regional transportinfrastrukturplan för Skåne” kommer 
trafikarbetet i östra Skåne att få en tillväxt på 36 % mellan år 2010 och 2030.  
 
Trafikverket basprognos beräknas den årliga biltrafiken öka med i snitt 1 %  per år, vilket 
innebära en total ökning av 101 fordonspassager mellan åren 2017–2040. Vilket ger en ÅDT 
2040 på 3821 fordonspassager. 
 
I övrigt är Kiviks stora väg/RV 9, ca 40 meter sydväst om planområdet, rekommenderad som 
primär transportled för farligt gods.  
 

Parkering 
Enligt Simrishamns kommuns parkeringsnorm (antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2018-
03-22 §49) ska norm för parkering för flerbostadshus i Kivik vara 1,1 bilplats/lägenhet.  

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafik finns i form av regionbuss (SkåneExpressen 3 och Regionbuss 573) med 
hållplats vid Kiviks torg i nordöst med avgångar mot Simrishamn och Kristianstad. Bussen 
avgår en gång varje timme åt vartdera håll, förutom vid rusningstid då avgångarna mot 
Simrishamn är något tätare. 

Kulturmiljö och historik 
Enligt den ekonomiska kartan från 1972, redovisas bebyggelse inom båda fastigheterna i 
planområdet. Bebyggelsen är kategoriserad som ”hus, ej avsett till boningshus”. Fastigheten 
Mellby 96:8 har tidigare varit bebyggd med en större telestation. 
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Inom planområdet och dess närmsta omgivning finns inga registrerade fornlämningar.  

Service 
I Kivik finns service med skola, matvarubutik, rökeri, restauranger, butiker m.m. 

Tillgänglighet 
Planområdet utgörs av två privata fastigheter, planlagt som kvartersmark, inom befintligt 
bostadskvarter. Omkring planområdet finns allmänna/kommunala gator och en mindre 
grönyta planlagd som allmän plats, natur/plantering. 

Teknisk försörjning 

Energiförsörjning, el, tele, vatten- och avlopp, dagvattenhantering 
Österlenkraft AB är eldistributör i området. Planområdet ligger inom verksamhetsområde för 
allmänt vatten, spillvatten och dagvatten. Allmänna ledningar för vatten, spillvatten och 
dagvatten ligger längs med planområdets östra gräns. Mellby 96:9 är redan ansluten till 
allmänt VA, anslutning via ledningarna som ligger inom planområdets östra sida. 
Dagvattenledningar finns även längs Fabriksgatan väster om planområdet. 
 
Marken inom planområdet består av isälvssediment, stenig grusig sand som har en hög 
infiltrationsförmåga. Vilket i sin tur gynnar ett lokalt omhändertagande av dagvatten. 
 
VA situationen är ansträngd i Kivik, under sommartid är det stundtals brist på dricksvatten 
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 innan sommaren 2022. En utbyggnad av Kiviks 
avloppsreningsverk är färdigställd vid årsskiftet 2020/2021 och i full drift. Berörda 
pumpstationer bedöms kunna hantera det flöde som den nya byggnationen medför. Vid 
eventuellt behov av en uppgradering finns kapacitet att nyttja mer elkraft. 
 
Ledningsnätet i Kivik har undersökts. Ledningsnätet har sina begränsningar både till 
dimension och status vilket medför att åtgärder behöver utföras för att kunna hantera alla 
tillkommande byggnationer inom Kiviks området. Åtgärder är planerade och består bl.a. av 
omledning av spillvatten från Vitaby samhälle för att avlasta överbelastade ledningssträckor 
på Kivik samt uppdimensionering av befintliga ledningssträckor. Det finns ingen exakt 
tidsplanering för åtgärdernas genomförande men som helhet beräknas de vara färdiga inom en 
5 års period. 
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PLANFÖRSLAG 
Områdets gestaltning och disposition 
Planförslaget möjliggör kvartersmark för bostadsbebyggelse i två våningar inom Mellby 96:8 
och 96:9. Fastigheterna matas utifrån Fabriksgatan i sydväst.  

Föreslagna åtgärder 
Planförslaget innefattar sammanfattat: 

• Bostadsändamål (B) inom ca 2000 kvm 
• Möjlighet för 2 tvåplanshus med en nockhöjd på 

+ 34,0 meter över havet (samma höjd som för angränsande 
bebyggelse inom Mellby 96:10 i norr) 

• Exploateringsgrad är en tredjedel av fastighetsarean inom 
kvartersmarken 

• Placering-, utformnings och utförandebestämmelser 
• Villkorat bygglov med krav på att markföroreningar inom 

området slutgiltigt avhjälpts 
• Upphävande av fastighetsplan med tomtindelning för 

planområdet 

Bebyggelse 
Detaljplanen innefattar kvartersmark för bostadsändamål och innefattar två byggrätter. Inom 
varje enskild byggrätt får max en huvudbyggnad uppföras. Största byggnadsarea för 
byggnader inklusive komplementbyggnader är en tredjedel av fastighetsarean inom 
kvartersmarken.  
 
Huvudbyggnad ska placeras med nocken parallellt med, och takfall mot, Fabriksgatan i 
sydväst. Inom Mellby 96:8 i söder ska huvudbyggnaden placeras i gräns mot prickmarken 
(betecknad med prickar på plankartan) i sydväst och inom Mellby 96:9 ska huvudbyggnaden 
placeras högst 3 meter ifrån prickmarken i sydväst. Bebyggelsefritt avstånd mot Fabriksgatan 
blir mellan 3 och 6 meter. Detta syftar till att skapa bebyggelse mot gatan vilket 
överensstämmer med övrig bebyggelse i kvarteret. Möjligheten till att placera de två 
huvudbyggnaderna något förskjutet är för att fånga upp omgivande byggnadslinjer i söder och 
norr om planområdet samtidigt som goda förutsättningar skapas för en baksida till 
gemensamma utrymmen och parkering i planområdet. De två huvudbyggnaderna ska, med 
undantag för balkongerna placeras med minst 6 meters mellanrum från varandra. I övrigt ska 
byggnader placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns till angränsande fastigheter norr och 
söder om planområdet samt minst 6,25 meter från fastighetsgräns nordöst om planområdet.  
 
Huvudbyggnad får uppföras i två våningar och ska utformas med fasad av ljus puts eller tegel. 
Högsta nockhöjd är + 34,0 meter över havet. Angiven nockhöjd över havet medger samma 
höjd som för angränsande befintlig bebyggelse inom Mellby 96:10 i norr. Idag ligger 
marknivån inom planområdet på cirka 25,5 meter över havet vilket då skulle möjliggöra för 
en byggnad med nockhöjd på 8,5 meter. För utfyllnad och schaktning inom planområdet krävs 
marklov. Inom nockhöjden ska huvudbyggnad utformas med ett rakt sadeltak med taklutning 
mellan 18–45 grader. Taket ska vara av tegelpannor eller falsad plåt i svart, grå eller röd 
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kulör. Takfallen ska vara obrutna och får inte byggas på med exempelvis takkupor eller 
frontespis. Takfoten ska vara nätt.  
 
Huvudbyggnadens största utvändiga bredd är 12 meter. Bredden räknas i sydvästlig-
nordostlig riktning, vinkelrätt till Fabriksgatan. Utöver denna bredd får balkonger och 2 meter 
utskjutande byggnadsdel uppföras centrerat på respektive sida av huvudbyggnaden till en 
maximal längd på 50 % av byggnadslinjens längd i nordvästlig – sydostlig riktning. Dessutom 
får ytterligare en byggnadsdel skjuta ut från respektive huvudbyggnaden mot nordost. 
Byggnadsdelen ska underordna sig byggnadens form och får skjuta ut två meter från 
huvudbyggnaden till en maximal längd på 40 % av byggnadslinjens längd i nordvästlig – 
sydostlig riktning. Balkonger får skjuta ut från huvudbyggnaden över prickmarken. Som högst 
får balkonger skjuta ut 1 meter från egenskapsgränsen mot Fabriksgatan och 0,5 meter från 
egenskapsgränsen i sidled mot sydost och nordväst.  
 
I övrigt ska tillbyggnader underordna sig huvudbyggnaden.  
 
Byggnader ska uppföras i radonskyddat utförande. För mer information se 
Förutsättningar/Geoteknik. 
 
Markföroreningar 
Då förorening påträffats dels i tidigare provpunkt 3, dels i de nu placerade provpunkterna 
OS6 och OS6A (med halter överstigande de generella riktvärdena för KM) finns krav på 
avhjälpandeåtgärder med syfte att reducera påvisad förorening. Detta för att säkerställa att 
kriterier för känslig markanvändning kan uppnås inför byggnation av bostäder inom de 
aktuella fastigheterna. Förutsättningarna och resultat av markundersökningar finns 
presenterade tillsammans med provtagningspunkternas placering inom fattigheten på sidan 9 i 
denna planbeskrivning samt i bilagan, daterad 2021-10-18, Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning, Olida miljökonsulter. 

Grönstruktur  
Planförslaget innehåller ingen planlagd naturmark. 
 
Största totala byggnadsarea inom kvartersmarken är en tredjedel av fastighetsarean inom 
kvartersmarken vilket möjliggör att en stor del av planområdet kan utgöras av trädgård. Ett 
genomförande av detaljplanen kan komma att innebära viss bearbetning av marken med 
utfyllnad och/eller schaktning av marknivåerna i området. Marklov krävs för fyllning och 
schaktning. En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts inom planområdet och 
finns bifogad till detaljplanen.  
 
Buller från väg 9 hanteras genom att en uteplats/balkong per lägenhet eller en gemensam 
uteplats anordnas där riktvärdet Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA uppfylls. 
 
Plank får ej uppföras i fastighetsgräns mot allmän plats, Fabriksgatan i sydväst. 

Trafik 

Biltrafik och parkering 
Planområdet innehåller inga gator. Utfart från bostadsfastighet mot allmän plats får vara max 
5 meter bred och är belägen i planområdets nordvästra del. Resterande del längs med 
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Fabriksgatan regleras av ett in- och utfartsförbud. Parkering ska anordnas på kvartersmarken 
inom den egna fastigheten i enlighet med kommunens parkeringsnorm. Inom ett 3 meter brett 
område i nordöstra delen av planområdet föreslås ett parkeringsfritt område där 
parkeringsplatser inte tillåts. Detta syftar till att skapa ett respektabelt avstånd till angränsande 
fastigheter utanför planområdet.  

Teknisk försörjning 

Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp 
Befintliga ledningar föreslås ej flyttas. Ett u-område, där marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar, föreslås längs planområdets nordöstra del in mot kvarteret.  

Dagvattenhantering 
 
I planförslaget ställs krav på att dagvatten ska tas omhand genom att maximalt 50 % av 
fastighetsarean får hårdgöras. Vilket innebär att dagvattnet kan infiltreras i marken inom 
planområdet, vilken innehar en hög genomsläpplighet. 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft. 

Ändrad lovplikt, lov med villkor 
Markföroreningar finns inom planområdet. För mer information se rubrik 
Förutsättningar/Miljö och markföroreningar. Ansvar för åtgärder regleras i 10 kap 
miljöbalken (1998:808). Bygglov får inte ges, i enlighet med 4 kap 13 § PBL (2010:800), 
förrän markens lämplighet har säkerställts genom att markföroreningar slutgiltigt har 
avhjälpts.  

Verkan på fastighetsplan 
Genom detaljplan upphävs tomtindelning för kvarteret Kolonin, 1951-02-07 inom 
planområdet, i enlighet med 4 kap 18 § plan- och bygglagen. Detta möjliggör för en 
sammanslagning av fastigheterna Mellby 96:8 och 96:9. 
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KONSEKVENSER 
Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen 
Bestämmelserna i plan– och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera 
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas 
och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av 
planen kan leda till en betydande miljöpåverkan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- 
och bygglagen (2010:900). Behovet av miljöhänsyn vid genomförande av detaljplanen 
belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. 

Mark, luft och vatten 

Luftföroreningar 
Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft (luftkvalitetsförordningen 2010:477), 
normerna är huvudsakligen baserade på krav i EU-direktiv. Miljökvalitetsnormerna (MKN) 
för utomhusluft gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, 
partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium, nickel, bensen(a)pyren och ozon. Inga 
mätningar av luftföroreningar har gjorts i Simrishamns kommun. Planens genomförande, 
kvartersmark för bostadsändamål inom ca 2000 kvm, bedöms inte medföra till en betydande 
påverkan för att inverka på MKN för luft.  

Markradon 
Markradonmätningar för planområdet har genomförts och återfinns bifogad till 
planhandlingarna i Översiktlig projekterings-PM samt översiktlig markteknisk 
undersökningsrapport, Sweco Civil AB, Malmö Geoteknik, 2014-03-21. Uppmätta värden av 
markradonhalt varierar i undersökningspunkter mellan 11 och 44 kBq/m3. Baserat på 
uppmätta värden ska området klassas som normalradonrisk. Inom normalradonmark 
rekommenderas byggnationer normalt utföras radonskyddat, vilket har införts som 
planbestämmelse i detaljplanen. Markradon bedöms därmed ej utgöra ett hinder för föreslagen 
markanvändning inom planområdet. 

Markföroreningar 
Två markmiljöteknisk utredning har,  utförts inom planområdet av den första utfördes av 
Sweco Civil AB (2014) och den andra utfördes av Olida Miljökonsulter AB (2021). 
Utredningarna finns bifogade som bilagor, de visar på att det finns markföroreningar inom 
planområdet. För mer information se även rubrik Miljö och föroreningar.  
 
Ansvar för åtgärder regleras i 10 kap miljöbalken (1998:808). Planbestämmelse har införts om 
att bygglov inte får ges, i enlighet med 5 kap 8 § PBL (1987:10), förrän markens lämplighet 
har säkerställts genom att markföroreningar slutgiltigt har avhjälpts. Med denna 
planbestämmelse bedöms ett genomförande av planförslaget innebära att markens lämplighet 
för bostadsändamål kan säkerställas. 
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Vatten 
Uppgifterna om miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt information kopplat till 
vattenområden är hämtade från VISS, Vatteninformationssystem Sverige 
(www.viss.lansstyrelsen.se, tillgänglig 2014-04-09). Planområdet berör SMHI huvud-
avrinningsområde (88/89) med delavrinning mot V Hanöbuktens kustvatten i öster. 
Planområdet ligger öster om område med grundvattenförekomst för uttag av dricksvatten 
genom urbergsförekomst – annan förekomst. Riskbedömningen som har gjorts klassar 
området som att det inte finns någon risk att kvantitativ status inte ska kunna uppnås till 2015 
och 2021 för grundvatten. Samtidigt är områdets kemiska status klassad som att det finns risk 
att den inte ska kunna uppnås till 2015 och 2021 för grundvatten. Planförslaget innebär att två 
tomter i ett befintligt bostadskvarter föreslås planläggas för bostadsändamål inne i centrala 
Kivik. Planområdet ligger öster om och topografiskt nedanför aktuellt grundvattenområde. 
Avrinningen sker österut mot kusten och bedöms därför inte påverka skyddsområdet för 
grundvatten i väster och sydväst. I övrigt ligger området inom kommunens 
verksamhetsområde för vatten, dagvatten och spillvatten. Ett genomförande av detaljplanen 
bedöms inte medföra till en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.  
 
Beroende på antalet hushållsenheter som kommer att byggas inom planområdet kan befintliga 
VA-ledningar behöva läggas om till större dimensioner. 
 

Hälsa och säkerhet 

Vägtrafik 
Trafik 
Planförslaget innebär en ökad andel trafik på Fabriksgatan. Med en parkeringsnorm på 1,1 
bilplatser per bostad innebär det ett maxantal på nio bilar. Trafiken kommer framförallt att 
öka under morgon- och eftermiddagstimmarna, dock planeras det för en ny busshållplats 
sydväst om planområdet vilket kan innebära färre bilresor till och från planområdet.  
 
Vägtrafikbuller 
Följande riktvärden vid bostäder för buller från vägtrafik (enligt Infrastrukturinriktning för 
framtida transporter, 1996/97:53), Naturvårdsverkets förslag till tolkning. 
 
Utrymme Ekvivalentnivå 

(dBA) 
Maximalnivå (dBA) 

Inomhus 30 45 (nattetid)* 
Utomhus   
 - vid fasad (frifältsvärde) 55  
 - på uteplats (verklig ljudnivå) 55*** 70** 
 

* riktvärden får överskridas högst 5 gånger per natt 
** riktvärden får överskridas 5 gånger per mest belastad timme dag/kväll 
*** verklig ljudnivå = reflexer i den egna fasaden ingår 
 
Bullerutredning 2014 
Konsultföretaget MiljöInvest AB har på uppdrag av kommunen utrett frågan hur trafikbuller 
från omgivande vägar påverkar planområdet. I utredningen görs sammanfattat bedömningen 
att bullernivån vid ett genomförande av detaljplanen (två våningar) kommer vara lägre än 
gällande riktlinjer för trafikbuller både vid nuvarande och framtida trafikflöden (2030) på 
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Kiviks stora väg/RV 9 (se bullerutredningen, 2014). När det gäller övriga vägar har 
bullertillskottet från dessa bedömts som mycket liten. Detaljplanen bedöms därmed inte kräva 
några särskilda restriktioner eller skyddsåtgärder ur bullersynpunkt. 
 
Sedan den ursprungliga bullerutredningen togs fram har prognosår ändrats från år 2030 till år 
2040. Enligt Trafikverket basprognos beräknas den årliga biltrafiken öka med i snitt 1 %  per 
år, vilket innebära en total ökning av 101 fordonspassager mellan åren 2017–2040. Vilket ger 
en ÅDT 2040 på 3821 fordonspassager.  
 

   
ÅDT 2030 ÅDT 2040 Ökning i antal fordonspassager 
3720 3821 101 

 
Prognostiserad bullberäkning 
Boverket (2016) presenterar i Hur mycket bullrar vägtrafiken? en metod för att översiktligt 
bedöma den ekvivalenta (Lekv) bullernivån utifrån vägtrafik vid bostäder. Metoden estimerar 
bullernivån genom att trafikmängd, hastighet och avstånd tillsammans generar ett ungefärligt 
resultat. 
Variabler för estimerat trafikbuller  
Trafikmängd ÅDT 2040, antal 3821 
Skyltad hastighet, km/h 40 
Estimerad bullernivå, dBA 53  
  
 

 
Prognostiserad bullberäkning enligt Hur mycket bullrar trafiken? 
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Utifrån ÅDT 2040, om 3821 fordonspassager. Visar den estimerade bullerkartläggning mh.a 
Så mycket bullrar vägtrafiken? att bullernivåerna inte bedöms överskrida gällande riktvärde. 
Bullernivåerna bedöms år 2040 vara 53 dBA.  
 
Sammanfattningsvis gör kommunen bedömningen att bullernivån vid de planerade 
bostadshusen kommer bli lägre än gällande riktlinjer för trafikbuller både vid nuvarande och 
framtida trafikflöden (2030/2040) på Kiviks stora väg/RV 9. Samtidigt som det bedöms finnas 
goda möjligheter att skapa skyddade uteplats som klarar kraven för maximal ljudnivå. 
 
Farligt gods, bebyggelsefritt avstånd på 30 meter 
Enligt Länsstyrelsens rekommendationer bör skyddsavstånd från farligt godsled vidare 
beaktas om det ligger inom 150 meter och avståndet för bostäder bör vara minst 70 meter. 
Hela planområdet ligger inom 150 meter från väg 9. 
Väg 9 som är en primär transportled för farligt gods går genom hela Kivik. Olyckor och 
sannolikheten för utsläpp vid vägtransport av farligt gods har en tydlig koppling till hastighet. 
Vidare finns det fler parametrar som påverkar risknivåerna. Ett exempel är transportflödet och 
andelen farligt gods. Transportflödet på väg är baserat på vägarnas maximala kapacitet, det 
vill säga så många fordon som kan nyttja vägen innan den behöver byggas ut. 
I RIKTSAM (Länsstyrelsen, 2007) rekommenderas ett bebyggelsefritt avstånd om 30 meter 
intill transportleder för farligt gods, då ett sådant område innebär en betydande reduktion av 
individrisken vid detta avstånd. Föreslagen bebyggelse är belägen 50 meter från väg 9. I 
aktuellt fall är hastighetsgränsen på vägen 40 km/h. Detta bedöms kraftigt minska det avstånd 
som en transport med farligt gods avviker vid en eventuell olycka. 
I en riskutredning som tagits fram för ett planområde ca 200 meter söder om aktuellt 
planområde (Riskutredning farligt gods Kiviks husen, Tyréns, 2020) görs riskbedömningen 
att bostäder kan placeras ca 17 meter från väg 9 och 12 meter från närmsta tomtgräns. En 
skyddsåtgärd är en förhöjd vall för att undvika att rinnande vätskor från farligt gods når det 
planområdet.  
 
Följande aspekter har legat till grund för kommunens bedömning angående risker på grund av 
farligt godsled: 

• Hastigheten på väg 9 genom Kivik är begränsad till 40 km/h. 

• Avståndet mellan väg 9 och föreslagen bebyggelse är 50 meter (RIKTSAM 
rekommenderar minimum 30 meter). 

• De främsta målpunkterna för farligt gods som transporteras förbi planområdet är 
Simrishamn/Kristianstad med omnejd. Farligt gods som till exempel transporteras 
till/från Tyskland/Polen via färja och ska norrut transporteras då längs med väg 19. 

• Väg 9 genom Kivik är mellan 6,5–9 meter bred och med bebyggelse som ligger 
väldigt nära vägen, vilket resulterar i att en lägre hastighet hålls. 

• Planområdet skyddas även till viss del från väg 9 av bebyggelse. 

• Enligt Trafikverkets trafikflödesmätning är ÅDT för tung trafik cirka 400. 
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Baserat på antalet tunga fordon, den låga hastigheten och den relativt smala vägen samt 
planområdet till viss del skyddas av mellanliggande bebyggelse gör kommunen bedömningen 
att inga riskreducerande åtgärder inom planområdet erfordras.   

 

Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Planförslaget bedöms inte ha några negativa effekter på den biologiska mångfalden eller 
naturmiljön. Ett genomförande av detaljplanen medför krav på att föroreningar som finns 
inom planområdet slutgiltigt ska avhjälpas. I övrigt bedöms ett genomförande av planförslaget 
bedöms inte medföra någon direkt förändring gentemot nuläget. Planförslaget innefattar en 
planbestämmelse att kvartermarken regleras så att högst en tredjedel av fastigheterna inom 
kvartersmarken får bebyggas med byggnader vilket tillsammans med föreskrift om lokalt 
omhändertagande av dagvatten bedöms även kunna bidra positivt för naturmiljön och den 
biologiska mångfalden i området.  

Kulturmiljö 
Planförslaget bedöms inte medföra några negativa effekter på utpekade kulturmiljövärden 
som de regionala kulturmiljöstråken och att Kivik är ett särskilt kulturhistoriskt värdefullt 
område. Bedömningen är att planförslagets regleringar medför en fullgod anpassning av 
bostadsbebyggelsen till befintligt bostadskvarter. Bland annat anpassas bebyggelsens 
nockhöjd till omkringliggande bebyggelse i norr och placering av huvudbyggnaden förordas 
parallellt till Fabriksgatan i enlighet med omgivande bebyggelse. Utseendebestämmelser 
reglerar material- och färgval med stor hänsyn till Kiviks byggnadsbestånd.  
 
Inom planområdet finns inga kända arkeologiska fynd eller områden registrerade. 
 

 

Riksintressen 

Riksintresse för friluftsliv (MB 3:6) 
Utmärkande för riksintresset är särskilda natur- och kulturkvaliteter med variationer i 
landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Planområdet är inte att betrakta som 
tillgängligt för allmänheten idag då det är planlagt som kvartersmark samtidigt som olika 
typer av verksamheter tidigare bedrivits på området. 
Bedömningen är att planförslaget har låg inverkan på de kvaliteter och variationer som finns i 
landskapet. Planen är utformad för att utveckla och förtäta Kivik i ett kollektivtrafiknära läge 
utmed väg 9. 

Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv (MB 4:1-2) 
I värdebeskrivningen för riksintresset framgår att det 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. 
Planförslaget anses inte ha någon inverkan på det rörliga friluftslivet då de värden som 
beskrivs härstammar till andra delar av Kivik.  
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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. 
Även om planområdet ligger inom detta riksintresseanspråk återfinns inte dessa värden i 
området. Den känsliga kustzonen återfinns inte inom planområdet utan längre ned mot havet.  

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. 

Sociala konsekvenser 
Planförslaget, som innebär en utökning av bostadsändamål i befintligt bostadskvarter 
samtidigt som möjligheterna att bedriva verksamheter i planområdet begränsas, bedöms inte 
medföra några särskilda negativa sociala konsekvenser. Riksintressen för friluftslivet, det 
rörliga friluftslivet och turismen, totalförsvaret och kustzonen bedöms inte påverkas. 

Barnperspektivet 
 
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn tagits till barns intressen, behov och situation i 
enlighet med barnkonventionen. Planförslaget ligger inom befintligt bostadskvarter i Kivik 
med tillgång till allmänna ytor i omgivningen. Planförslaget möjliggör även för att anordna 
privata utemiljöer inom planområdet. 
 

   
 
 

Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för 
personer med funktionsvariation beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 12 § BVF 
(byggnader) samt 8 kap 9 § PBL (2010:900) (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i 
samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande 
bygglovsprövning och bygganmälan. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd vår 2014. 
Granskning vår 2021 
Antagande och laga kraft vinter 2021.  

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det datum den vinner laga kraft.  

Ansvarsfördelning 
Fastighetsägaren ansvarar för iordningsställande av kvartersmarken inom sin fastighet. 

Exploateringsavtal 
Inget exploateringsavtal behövs. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning behövs för genomförandet av detaljplanen. Exploatören står för 
förrättningskostnader i samband med fastighetsbildning. 

Servitut och gemensamhetsanläggningar 
Ledningsrättigheter behöver bildas inom planlagda u-områden vid ett genomförande av 
detaljplanen. Detta ska initieras och bekostas av ledningsägaren. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Planarbetet bekostas av sökande enligt upprättat planavtal.  
 
Övrigt 
Eventuella flytt eller ändring av kabelanläggningar initieras och bekostas av den som så 
begär. 

Tekniska frågor 

Arkeologi 
Påträffas fornlämningar i samband med eventuella markarbeten ska arbetet, enligt 2 kap 10 § 
2st KML, avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen.  
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MEDVERKANDE 
 
Planen har tagits fram av undertecknade, därutöver har följande tjänstemän på samhälls-
planeringsförvaltningen deltagit i planarbetet: 
 
Camilla Nilsson, VA-ingenjör, Joel Hedin, planarkitekt, Magnus Mårtensson, VA-ingenjör, 
Mikael Ferngård, lantmäteriingenjör, Saba Shahriari, praktikant, Eva Ferlinger, planarkitekt, 
Ingvar Bengtsson och Henrik Olsson, tidigare samhällsbyggnadschef, Anna Eliasson, 
enhetschef på plan, exploatering och MBK, samt Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef. 
 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Plan- och bygglovsenheten 
 
 
Oscar Karlsson 
Planarkitekt  
 


	Handlingar
	Syfte
	Bakgrund
	Planavgränsning
	Miljöpåverkan
	TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
	Översiktsplanen för Simrishamns kommun
	Detaljplaner
	Fastighetsplan/tomtindelning
	Riksintressen
	Övriga förordningar och beslut

	FÖRUTSÄTTNINGAR
	Mark och vegetation
	Omgivningen

	Geoteknik
	Miljö och föroreningar
	Gator och trafik
	Parkering
	Kollektivtrafik
	Kulturmiljö och historik
	Service
	Tillgänglighet
	Teknisk försörjning
	Energiförsörjning, el, tele, vatten- och avlopp, dagvattenhantering


	PLANFÖRSLAG
	Områdets gestaltning och disposition
	Föreslagna åtgärder

	Bebyggelse
	Grönstruktur
	Trafik
	Biltrafik och parkering

	Teknisk försörjning
	Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp
	Dagvattenhantering

	Administrativa bestämmelser
	Ändrad lovplikt, lov med villkor
	Verkan på fastighetsplan


	KONSEKVENSER
	Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen
	Mark, luft och vatten
	Luftföroreningar
	Markradon
	Markföroreningar
	Vatten

	Hälsa och säkerhet
	Vägtrafik
	Trafik
	Vägtrafikbuller
	Bullerutredning 2014
	Prognostiserad bullberäkning
	Farligt gods, bebyggelsefritt avstånd på 30 meter


	Natur- och kulturmiljö
	Naturmiljö och biologisk mångfald
	Kulturmiljö

	Riksintressen
	Riksintresse för friluftsliv (MB 3:6)
	Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv (MB 4:1-2)
	Riksintresse för högexploaterad kust (MB 4:4)
	Riksintresse för försvarsmakten (MB 3:9)

	Sociala konsekvenser
	Barnperspektivet
	Tillgänglighet


	GENOMFÖRANDEFRÅGOR
	Organisatoriska frågor
	Tidplan
	Genomförandetid
	Ansvarsfördelning
	Exploateringsavtal
	Fastighetsrättsliga frågor
	Fastighetsbildning
	Servitut och gemensamhetsanläggningar
	Ekonomiska frågor
	Planekonomi
	Tekniska frågor
	Arkeologi

	MEDVERKANDE

