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INLEDNING  
 
Handlingar 
 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Behovsbedömning 

 Fastighetsförteckning 

 
Utredningar 
 

 Översiktlig geoteknisk undersökning för planändamål å Mellby 25:2 och 3:3 i Kivik, 

Simrishamns kommun, GeoSyd AB, 2010-02-25 

 
Bakgrund och syfte 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-18 att en ny detaljplan med ändrad struktur för 

markanvändning (allmän platsmark och kvartersmark) och reglering av ändamål (industri och 

handel mm) ska prövas för del av Mellby 25:2 m. fl. fastigheter. 

 

Fastigheten Mellby 25:2 har en total area på ca 85800 kvm. Ungefär 4,6 hektar är planlagd 

med bl. a. kvartersmark för industriändamål. Simrishamns kommun är markägare. Resterande 

mark är främst äppelodling och jordbruksmark.  

 

Förutsättningar har ändrats sedan den gällande planen vann laga kraft 2011, och därför 

behöver detaljplanen göras om. Bland annat handlar det om att utvidga område för befintlig 

miljöstation/återvinning (mot sydväst) och för att planlägga för ytterligare industrimark (den 

yta som i gällande detaljplan är avsatt för en framtida eventuell vägdragning). Nya 

verksamhetstomter prövas med bakgrund av detta öster och sydöst om de befintliga tomterna 

vid Nordins väg.  

 
Syftet  
Syftet med denna detaljplan är att ändra vändplatsen, och ta bort korridor för förbifart och 

ersätta marken med en ny 

verksamhetstomt, samt möjliggöra 

mindre utökningar för andra 

verksamhetstomter. 

 
Plandata 

Planområdet utgör ca 4,6 ha mark 

och ligger centralt i Kivik utmed väg 

9 (Kiviks Stora Väg). Förutom del av 

fastigheten Mellby 25:2 omfattar 

planområdet även fastigheterna 

Mellby 25:17, 25,18, 25:19, 25:21, 

25:20, 25:22, 25:26, 25:23, 25:24 

och 25:25.  
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Simrishamns kommun äger fastigheterna Mellby 25:2, 25:23 och 25:25.  Resterande 

fastigheter är privatägda.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet inom röd markering. Lila färg är kommunens mark, vit färg privatägd mark.   

 
Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken  

Enligt 3 kap i miljöbalken (MB) ska mark- och vattenområden användas för de ändamål de är 

mest lämpade för, med hänsyn till läge, beskaffenhet och föreliggande behov. Användning som ur 

allmän synpunkt medför en god hushållning ska ges företräde. Fjärde kapitlet innehåller särskilda 

bestämmelser som berör vissa områden i landet som utgör riksintresse för natur- och kulturvärden. 

Det femte kapitlet innehåller föreskrifter om miljökvalitetsnormer för luft, vatten och miljö. 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kapitlet i miljöbalken. 
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Miljöpåverkan 

Detaljplanen omfattar ett redan planlagt område. Planen innebär en reglering av ändamål och 

innebär ingen större förändring gentemot rådande förhållande.  

Detaljplanens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 

kap. 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen, varför behov av en 

miljökonsekvensbeskrivning inte förekommer. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Gällande detaljplan 

Planområdet omfattas av Detaljplan för del av Mellby 25:2 m.fl., Kivik, Simrishamns 

kommun, Skåne län. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2011-08-29 och den vann laga 

kraft 2011-09-28. 

 

Gällande detaljplan anger kvartersmark för ickestörande industri, handel, hantverk samt 

allmän platsmark för gata och natur. Detaljplanen ger utrymme för en eventuell framtida 

vägdragning (förbifart Kivik), i en sk ”korridor”. 

 

Öster om Ystadsvägen finns planlagd mark för bl. a. bostäder och handelsändamål. 

Omgivande mark i nordväst, sydväst och sydöst är inte planlagd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detaljplan för del av Mellby 25:2 

m.fl., Kivik, Simrishamns 

kommun, Skåne län 
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Översiktsplan 

 

 

 

 

 

 
Kiviks föreslagna  bebyggelseutveckling i översiktsplanen, laga kraft 2017.  
 

Kommunens nya översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige 2015-11-30 och vann laga 

kraft 2017-03-15, anger att trafikförbättrande åtgärder ska genomföras för Kivik. 

Översiktsplanen redovisar inte någon ny vägdragning. 
 

I översiktsplanen ingår planområdet i ett så kallat ”utredningsområde”, som område för 

bebyggelseutveckling (inom område 7 på kartan). 

 

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner. 

 
Fastighetsplan 

Inom planområdet finns ingen gällande fastighetsplan.  

  
  

http://www.simrishamn.se/


DNR 2015/970 

Detaljplan för del av Mellby 25:2 m.fl.   www.simrishamn.se  

 
 
 
 

 
 
 

 

5 

 

Riksintressen och förordningar 

Planområdet ligger inom områden för följande riksintressen: 

 

• Riksintresse friluftsliv och turism (3 kap § 6 MB samt kap 4 1,2 §§ MB) 

• Riksintresse för kustzonen (4 kap 1,4 §§ MB) 

 
Riksintresse friluftsliv och turism och riksintresse kustzon 

Riksintresseområdet sträcker sig från Örnahusen till Åhus. Turism och friluftsliv ska särskilt 

beaktas. Riksintresset består bl.a. närheten till havet, kulturhistorisk bebyggelsemiljö såväl 

som bad, fiske och möjligheten att rör sig längs med havet.  
 
Övriga beslutsunderlag  
Det regionala kulturmiljöprogrammet 

Hela orten är utpekad som särskilt värdefull kulturmiljö enligt det regionala 

kulturmiljöprogrammet, där utpekade värden utgörs av bl. a. fiskeläget, marknadsplatsen och 

gravfälten.  

 

Planområdet berörs även av kulturmiljöstråk för väg 9. Motiv för bevarandet är att 

vägsträckningen  - trots att den på flera ställen har dragits utanför samhällen och i nya stråk- 

till största är väl bevarad som den gamla landsvägen. Man kan alltså följa vägens utveckling 

som vägens olika åldersringar i landskapet.  

 
Strandskydd 

Planområdets nordvästra del – en yta på ca 100 x 250 m från Kiviksbäcken – omfattas av 

strandskydd. Dispens från strandskydd i planområdets nordvästra del beviljades av 

länsstyrelsen 2010-06-02 och strandskyddet för gällande plan är ca 20 meter från bäcken. En 

ny dispensansökan för strandskyddet måste sökas då strandskyddet återinträder när en 

detaljplan ersätts med en ny.  
 
Biotopskydd 

Inom planområdet finns stenmurar och trädridåer som kan utgöra livsmiljö för 

utrotningshotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Marken inom 

planområdet utgörs av fruktodlingar, vilket innebär att marken är  

jordbruksmark. Stenmurar inom planområdet omfattas av generellt biotopskydd. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Befintlig bebyggelse 

Befintlig bebyggelse består av småindustrilokaler med tillhörande lager och/eller 

försäljningslokaler. Alla tomter är inte utbyggda.  Befintlig bebyggelse består bland annat av 

Oscars hus som har fått Simrishamns kommuns arkitekturpris. Området fungerar som en entré 

till Kivik. Ny bebyggelse ska därför ta hänsyn till ortens särart och karaktär.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgivande bebyggelse 

I planområdets närhet finns bostadshus och verksamhetsbyggnader, framförallt i småskalig 

bebyggelsekaraktär.  
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Mark och vegetation 

De tomter som inte är bebyggda används till fruktodling och arrenderas ut. Den mark som i 

gällande detaljplan (på Mellby 25:2) är en s.k korridor för en eventuell framtida vägdragning 

används även den till fruktodling. Längst i söder finns en återvinningsstation.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natur och landskapsbild 

Fastigheten utgörs till stor del av äppelodlingar, vilket är karaktäristisk för området. Marken 

sluttar åt nordöst, och höjdskillnaden är totalt ca 15 meter. Inom planområdet finns ett antal 

stenmurar bland fruktodlingarna. Utblickar finns som visar karaktärsdrag som är 

karaktäristiska för Kivik och Österlen, såsom närheten till havet och området kring 

Bergdala/Stenshuvud. Dessa utblickar är värda att ta tillvara. 
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Gator och trafik 

Väg 9 ligger öster om planområdet och är Kiviks stora genomfartsväg med en 

hastighetsbegränsning på 40 km/h inom orten. Trafikverket är väghållare. Väg 9 fyller en 

viktig funktion både för arbetspendling under hela året och är även en av östra Skånes 

viktigaste turistvägar.  

 

Trafikbelastningen 

på väg 9 varierar 

mycket beroende på 

årstiden. Under 

sommartid och 

marknadsdagar är 

framkomligheten 

begränsad. 1998 

utförde dåvarande 

Vägverket – numera 

Trafikverket - 

tillsammans med 

Simrishamns 

kommun en 

utredning om tre 

alternativa sträckor 

för en förbifart i 

Kivik. En förbifart 

för Kivik har 

diskuterats sedan 

1960-talet. Det 

alternativ som 

bedömdes som mest 

intressant var 

förslaget där en ca 

40 meter bred väg 

dras över sydöstra 

delen av 

planområdet. Inom 

gällande detaljplan 

finns således 

”korridor för 

framtida ev. 

vägdragning” inritad i detta syfte. Förbifarten är inte genomförd.  

 

Inför framtagandet av den nya översiktsplanen påtalades behov att se över trafiksituationen i 

Kivik. Kommunen arbetade då tillsammans med Trafikverket, Region Skåne, byalag, polisen 

och Räddningstjänsten, fram en förenklad åtgärdsstudie över väg 9 genom Kivik, som var klar 

2014. I denna gjordes ett ställningstagande om förbifarten; det beslöts att den inte längre är 
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aktuell utan andra trafiksäkerhöjande åtgärder längs med väg 9 bör göras för att lösa problem 

kortsiktigt men även med ambition att utveckla Kivik långsiktigt. I kommunens nya 

översiktsplan redovisas följaktligen inte vägdragningen.  

 

I åtgärdsstudien konstaterades även att det finns stora säsongsrelaterade variationer i 

trafikflödena (påskveckan, äppelmarknaden och sommarmånader). ÅDT för samtliga 

fordonstyper har minskat från 3560 (mätår 2006) till 2990 (mätår 2011). Andelen lastbilar har 

däremot ökat mellan dessa år.  

 
Transportled för farligt gods 

Väg 9 är en primär transportled för farligt gods. Ett rekommenderat avstånd på 30 meter från 

farligt godsled till lättare industri och handelsområde ligger till grund för planeringen.  
 
Kollektivtrafik 

Busshållsplats ligger ca 200 m från 

plangräns. 
 
 
Gång och cykelvägar 
Det finns en gång- och cykelväg längs 

västra sidan av Kiviks Stora Väg. Det 

finns en trottoar längs med östra sidan av 

väg 9. Inom del av planområdet finns en 

gångstig.  

 

 
Geologi 
Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk undersökning av planområdet genomfördes 2010-02-25 av GeoSyd AB. 

Marken sluttar mot nordost och ligger på nivåer mellan ca +29,0 och +43,0.  Marken överst 

består av 0,2 - 0,4 m matjord. Under matjorden består marken till borrat djup som mest 3,1 m, 

av en mer eller mindre grusig och siltig sand. I den geotekniska undersökningen visas området 

lämpligt för bl.a. industriändamål ur geoteknisk synpunkt. 

 
Geohydrologi avseende dagvatten 

Marken har pekats ut som vattensjukt av kommunens VA-enhet. Kommunen har vid något 

tillfälle anlagt ledningar för att avleda vatten från området då det översvämmade 

marken och var när att skada de närliggande fastigheterna. Den geotekniska utredningen 

redovisar fria vattenytor på varierande djup mellan 0,2 - 2,6  m.  

 
Markföroreningar 

Planområdet har brukats till fruktodling och görs än idag. Detta betyder att det kan finnas spår 

av DDT och dess nedbrytningsprodukter i marken. För markföroreningar har 

Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av markanvändning, Känslig 

Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM), (Naturvårdsverket, 
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2009b). Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden för KM eller 

MKM användas, se Tabell nedanför. 

 
Tabell som visar kriterier för val av markanvändning för mark 

 
 

Utifrån tidigare provtagningar i Simrishamns kommun så har värdet överstigit MKM vid 

endast ett tillfälle, och det var på fastigheten Hjälmaröd 3:10 (ytskikt 0-0,5 cm). Lämplig 

provtagning kommer göras där den tilltänkta fastigheten ska placeras under planprocessens 

gång. Detta för att kunna ge rätt information vid försäljning av fastigheten, och avgöra om 

behov finns att sanera fastigheten innan bygglov ges. 

 
Radon  

Mätningar gjorda i den geotekniska markundersökningen 2010-02-25 visade på 

markradonvärden som låg inom normalradonintervallet och i den lägre delen av 

högradonintervallet. Eventuell ny bebyggelse måste uppföras radonskyddad. 

 

Verksamheter 

Det finns en verksamhet inom planområdet som sysslar med byggnadsvård och hantverk. 

Inom närområdet finns en bensinmack, en matvarubutik och detaljhandel. 

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Inom planområdet finns kommunalt 

vatten och avlopp, spillvatten, 

dagvatten. Reningsverkets kapacitet 

är begränsad och orten berörs av 

begränsad dricksvattenförsörjning. 

Tillstånd inväntas från Länsstyrelsen 

om utbyggnad av reningsverket. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta över VA-ledningar inom 
planområdet. 
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El och tele 

Planområdet är anslutet till det befintliga el- och 

telenätet. Det går en ledningsrätt genom 

planområdet som tillhör Österlens kraft. 

Ledningsrätten innebär rätt att anlägga och för all 

framtid bibehålla elektrisk starkströmsledning 

med en systemspänning om högst 24 kv jämte 

tillbehör. Österlens kraft ansvarar för 

elförsörjningen. Bredbandsledningar finns 

nedgrävd utmed den sydvästra sidan av väg 9. 
 
Hälsa och säkerhet  
Miljötillstånd  

Inga tillståndspliktiga verksamheter finns inom 

planområdet. Bara en som är anmälningspliktig enligt 

miljöbalken och det är miljöstationen vid vändplanen. 

Detta p g a mellanlagring av avfall. 

 

Miljö och riskfaktorer 

Då planområdet ligger inom vattenskyddsområde är det av största vikt att byggnation sker 

med skydd av grundvattentäkt. Området har tidigare haft problem med översvämningar, som 

har lösts genom att anlägga ledningar för att avleda vatten. 

Väg 9 utgör trafikled för farligt gods vilket innebär riskområde för vägens närområde.  

 

Grundvattentäkt 

Planområdet ligger i det yttre skyddsområdet och gränsar till det inre skyddsområdet för en 

närliggande vattentäkt. Grundvattenanläggningen vid Vallby-Lunnamöllan är en av de större 

inom Simrishamns kommun. Skyddsföreskrifter för Lunnamölla och Vallby gäller avseende 

grundvattentäkt för området fram tills nya för berör vattentäkt har tagits fram. 

 
Buller 

Ravlunda skjutfält ligger i närheten av planområdet. Bullernivån från Ravlunda skjutfält är 

godtagbar enligt ”Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält”. Den största 

störningskälla i närheten av planområdet är väg 9, vilken är mycket belastad periodvis under 

året. Det bedöms dock ej påverka möjligheten att utöka industri- och handelsområdet. 

 
Kulturmiljö och arkeologi 

En arkeologisk utredning av området har genomförts av 

Wallin Kulturlandskap och arkeologi (2010-01-26). 

Resultatet av utredningen visade att den fornlämning RAÄ 

14, en markfast sten, inte kunde återfinnas. Däremot mättes 

två stenmagasin i planområdets sydöstra del in. Dessa har 

registrerats som kulturhistoriska lämningar med 

fornlämningsnummer 193 och 194 i Södra Mellby socken.  

Karta över underjordiska ledningar inom 
planområdet 

Fornlämning 193 och 194 i Södra Mellby 
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DETALJPLANENS UTFORMNING OCH INNEHÅLL 

 

Övergripande förslag och utformning 

 

Planförslaget ger möjlighet till utökad yta för icke-störande industri, småskalig handels- eller 

hantverksfastigheter eftersom idén med förbifart ersätts med mer kvartersmark för 

småindustri/handel/ateljé-ändamål. Ytan för återvinningsstationen utökas sydöst. Området i 

sin helhet planläggs – så som gällande detaljplan medger - som kvartersmark för icke-

störande industri, småskalig handel, hantverk och ateljé samt allmän platsmark för gata, gång- 

och cykelväg samt naturmark.  

 
Användning av mark 
Allmänna platser 

 

 Lokalgata för lokaltrafik (LOKALGATA). 

 Naturområde (NATUR). 

 Gång- och cykelväg (GCVÄG). 
 
 
 
Kvartersmark 

 

JH1 Kvartersmark för icke-störande småindustri, småskalig handel, hantverk och           

ateljé. 

 

Utformning av allmänna platser 
 

dagvatten Fördröjningsmagasin för dagvatten ska finnas inom naturmarksyta. 

 

återvinning Återvinning ska finnas. 

 

Utnyttjandegrad/Fastighetsindelning 
 

e1 1/3          Största byggnadsarea får vara högst en tredjedel av fastighetens totala yta.  

 

e2 1/3          Minsta tomtstorlek är 1100 m².  

  

Markens anordnande (utformning av kvartersmark) 
Mark och vegetation 
 

n1 Stengärde ska bevaras. 
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Placering, utformning, utförande 
Placering 

p1 Byggnader ska placeras minst 4 meter från tomtgränsen och vinkelrätt mot 

gatan. 

 
Utformning 
 

 

Maximal byggnadshöjd är 6 meter. 

 

Minsta respektive högsta takvinkel är 8-23 grader.  

 

v1 Största gavelbredd är 15 meter. 

 
Utseende 
 

f1  Ny- och tillbyggnad ska ta hänsyn tas till omgivningen och den befintliga 

bebyggelsens särart och karaktär.  

 
Byggnadsteknik 
 

b1 Dagvatten ska hanteras inom den egna fastigheten. 

 

b5 Endast källarlösa hus. 

 

Störningsskydd 
 
m1 Upplag, inlastning och andra bullerskapande aktiviteter ska avskärmas mot 

omgivande gator. 

 

Administrativa bestämmelser 
 
Genomförandetid 
 

Genomförandetiden är 15 år från den dagen planen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap  
 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
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Mark och bebyggelse 

Kivik har en tydlig karaktär av ett småskaligt kustsamhälle. Den tillkommande bebyggelsen 

ska utformas och placeras så att de bildar en helhet tillsammans med befintlig bebyggelse. 

Detaljplanen möjliggör huvudsakligen volymer som passar in med omgivande småskalig 

bebyggelse. Högsta byggnadshöjd begränsas till 6 meter, största gavelbredd regleras till 15 m. 

Taklutningen ska vara mellan 8-23 grader. En tredjedel av fastighetens area får bebyggas. 

Byggnadsfritt avstånd till fastighetsgräns begränsas till 4 meter. Byggnader ska placeras 

vinkelrätt mot lokalgatan, dessa fasader/gavlar kommer att utgöra viktiga element i landskapet 

och därför bör denna aspekt beaktas vid byggandet. 

 

För att möjliggöra en variation i tomtstorlek och kunna erbjuda attraktiva fastigheter till både 

större och mindre företag, ska det vara möjligt att stycka av fastigheter av olika storlekar efter 

verksamheternas behov. Storleken för nya tomter regleras till minst 1100 m2. 

 

Bestämmelser bedöms ge frihet i planen för verksamheter att kunna utforma byggnader efter 

sina behov men säkerställer också att byggnader avsevärt högre än de befintliga inte kommer 

att kunna uppföras. 

 
Gator och trafik 

Planförslaget innebär mindre förändringar avseende gator och trafikflöde inom planområdet. 

Den planlagda och befintliga lokalgatan kvarstår. Den mark som avsatts för förbifart Kivik i 

gällande detaljplan tas bort. För tillkommande industritomt/-er planläggs lokalgata med 

vändplats. Infart till industriområdet sker från väg 9 via infarten Nordins väg. Vändplatsen vid 

återvinningsstationen ändras och utvidgas sydväst för att lastbilar ska ha möjlighet att vända, 

backa och tömma kärlen.  

 
Gång- och cykeltrafik 

Planförslaget innebär att en befintlig gångstig behålls som gång- och cykelväg i anslutning till 

naturmark och industriområdet. På den södra sidan av väg 9 finns befintlig gång- och 

cykelväg inom planområdet som anges på plankartan. Övrig gång- och cykeltrafik inom 

området sker i blandtrafik. 

 
Parkering 

Parkering sker inom den egna fastigheten. Fastigheternas storlek bedöms vara tillräckligt stora 

för att kunna tillgodose verksamheternas behov. Parkering planeras ej tillåtas längs med 

lokalgatan 

 
Teknisk försörjning 
El och tele 

Området är anslutet till det befintliga el- och telenätet. Nya fastigheter inom området ska 

också kopplas till det befintliga nätet. Österlenkraft ansvarar för elförsörjningen. Ledningar 

finns inom allmän platsmark. 
 
Vatten och avlopp  

Vattenkapaciteten i Kivik är ansträngd och inga nya bostäder tillåts förrän kapacitetshöjande 

åtgärder vidtagits inom orten. Kommunen planerar för närvarande att bygga ut och om 
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reningsverket. Länsstyrelsen beslutades 2017-12-14 att ge tillstånd till befintlig och utökad 

verksamhet vid Kiviks avloppsreningsverk på del av fastigheten Mellby 3:121 i Simrishamns 

kommun. Arbetet för att öka vattenkapaciteten inom området har påbörjats. 

 

Planområdet ligger i det yttre skyddsområdet och gränsar till det inre skyddsområdet för en 

närliggande vattentäkt. 

 
Dagvatten 

Dagvatten ska tas hand om på respektive fastighet, och ska inte belasta det befintliga nätet. 

Särskilda bestämmelser avseende hänsyn till de krav som ställs på vattentäktsområden 

fastställs i planen, bland annat att källare ej får anordnas och att fördröjningsmagasin för 

dagvatten ska finnas inom naturmark 
 

 
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 miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om man vid behovsbedömningen kommer 

fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan. 

 

Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts: 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) att planförslaget inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 5 kap 18§ plan-

och bygglagen. Behovet av miljöhänsyn vid genomförande av detaljplanen belyses därför inte 

i en särskild miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. 

 
Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 

Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 & 5 kap miljöbalken (MB). Planen innebär en 

utvidgning av ett befintligt industriområde över angränsande odlingsmark. Föreslagna 

trafikåtgärder anses, i en samlad bedömning, leda till att trafiksäkerheten förbättras i och i 

närheten av planområdet. Den tänkta markanvändningen kommer inte nämnvärt att påverka 

naturvärden, kulturliv eller friluftsliv. Markanvändningen bedöms inte medföra att 

miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB överträds eller att människor utsätts för varaktiga 

störningar 

 
Miljökvalitetsnormer 

Enligt 2 kap § 10 plan- och bygglagen ska gällande miljökvalitetsnormer i 5 kap miljöbalken 

följas i planläggningen.  
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Luftföroreningar  

Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft (luftkvalitetsförordningen 2010:477), 

normerna är huvudsakligen baserade på krav i EU-direktiv. Miljökvalitetsnormerna 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. Planförslaget bedöms inte 

medföra att nivåerna inom planområdet förändras.  

 

Vatten  

Närmaste vattenrecipient är Östersjön ligger ca 500 meter från planområdet.  

 

Planområdet ligger i det yttre skyddsområdet och gränsar till det inre skyddsområdet för en 

närliggande vattentäkt. Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet följs. 

 
Buller 

Riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för 

planeringen. Tillkommande industrifastighet/-er kommer att tillföra marginell trafik inom 

planområdet. Störningar från trafiken kan i viss mån påverka vissa fastigheter i närheten av 

planområdet.  
 

Ravlunda skjutfält ligger i planområdets närhet. Bullernivån från Ravlunda skjutfält är 

godtagbar enligt ”Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält”(2007).  

 
Riksintressen 

Planförslaget bedöms inte medföra någon negativ påverkan på riksintressena för riksintresse 

friluftsliv och turism, riksintresse för kustzonen eller riksintresseområde för totalförsvar. 
 
Natur 

Biologisk mångfald, djurliv och växtliv 

Föreslagna ändringar anses inte tillföra betydande påverkan. 

 
Biotopskydd och strandskydd 
Inom planområdet förekommer stenmurar vilka omfattas av biotopskydd. I gällande plan 

värnas dessa med skyddsbestämmelser och naturområde, vilket kvarstår i planförslaget. 

Planförslagets påverkan på befintliga stenmurar är litet då endast mindre partier hävdas. De 

gröna ”luckor” som lämnats i planen är tänkta för att verka som ekologiska 

spridningskorridorer. 

 

För att kunna anordna infart till den sydöstra industritomten behöver ett befintligt brott genom 

en mur förstoras. Dispens om detta ska sökas hos Länsstyrelsen. För att värna om den 

biologiska mångfalden ska stenmurar som påverkas av planläggningen flyttas eller användas 

för att reparera kvarstående stenmurar i och i närheten av planområdet. 

 

En del av planområdet omfattas av strandskydd till Kiviksbäcken. Dispens från strandskyddet 

beviljades 2010-06-02 av länsstyrelsen. Strandskyddet ligger inom ett ca 20 m brett stråk 
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längs bäcken. En ny ansökan om dispens från strandskyddet behöver göras i och med att 

detaljplanen ändras.  
 
Kulturmiljö 
Kulturmiljö, bebyggelse och fornlämningar 

Ny bebyggelse bedöms inte påverka kulturmiljön då RAÄ 14, en markfast sten, inte kunde 

återfinnas. 

 

Teknisk försörjning 

Vatten- och avlopp 

Kapaciteten för reningsverket i Kivik är begränsad och verksamhetsområdet berörs av 

begränsad dricksvattenförsörjning vilket innebär att skapandet av en ny fastighet inom 

planområdet inte kan försörjas med dricksvatten eller omhänderta dess spillvatten. 

 

Innan ny bebyggelse uppförs måste kapacitetsutbyggnad av reningsverket i Kivik och 

dricksvattenförsörjningen vara säkerställd. En kapacitetsutökning av reningsverket förväntas 

tidigast bli klar 2020. Av den anledningen kommer detaljplanen få en längre 

genomförandetid, som är avhängande på när VA-situationen är löst. När tillstånd beviljats för 

att utöka reningsverket går planen att genomföra.  

 

Dagvatten   

Föreslagen dagvattenhantering inom planområdet bedöms ske utan risk för negativ påverkan 

på människors hälsa och miljön enligt Miljöbalken. Möjlighet till dagvattenmagasin finns 

inom planområdets naturmark. Planområdet ligger i det yttre skyddsområdet för 

grundvattentäkt och gränsar till det inre skyddsområdet för en närliggande grundvattentäkt. 

Arbetet pågår att ta fram nya skyddsbestämmelser för vattentäkten, fram till dess antagits ska 

skyddsbestämmelser för Lunnamölla och Vallby gälla. Krav på ändrad lovplikt ska införas till 

granskningsskedet. 

 

Sociala konsekvenser 
Tillgänglighet 

Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för 

funktionshindrade beaktats. Idag finns krav på att offentliga byggnader ska vara tillgängliga 

för funktionshindrade och enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas. Kraven på tillgänglighet i 

12 § BVF (byggnader) samt 3 kap 15 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i 

samband med bygglovsprövning och eventuell bygganmälan. Planförslaget innebär att 

tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas. 
 

Människors hälsa 
Ny bebyggelse 

Industri- och handelsområdet anses till karaktär och belägenhet inte medföra 

risk för störningar för de närmaste boende. Planförslaget innebär småindustri och inte tung 

industri. Bestämmelse om störningar från ny bebyggelse finns i planen. 
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Transport av farligt gods 

Väg 9 – Kiviks Stora Väg - är en primär transportled för farligt gods. Väg 9 ligger ca 30 meter 

från planområdets närmaste punkt. Ett avstånd på ca 30 meter mellan vägen och 

industri- och handelsfastigheterna anses kunna uppfyllas. 

 
 
Miljöföroreningar 

Föroreningar av DDT och dess restprodukter kommer utredas under planprocessens gång. 

 

Avvägningar och förhållandet mellan olika miljöaspekter 

Planområdet har tidigare pekats ut som vattensjukt och kommunen har vid ett tillfälle lagt ut 

ledningar för att avleda vatten då det var ett problem med översvämningar. . Fria vattenytor på 

0,2 – 2,6 m har funnits inom planområdet vid en geoteknisk undersökning 2010. Därav 

kommer dagvattenfrågan undersökas vidare i planprocessen för att ansluta ytterligare en 

fastighet. Planområdet ligger i det yttre skyddsområdet och gränsar till det inre skyddsområdet 

för en närliggande vattentäkt. Skyddsföreskrifter för Lunnamölla och Vallby gäller avseende 

grundvattentäkt för området fram tills nya för berör vattentäkt har tagits fram. Särskilda 

bestämmelser avseende hänsyn till de krav som ställs på vattentäktsområden fastställs i 

planen, bland annat att källare ej får anordnas och att fördröjningsmagasin för dagvatten ska 

finnas inom naturmark. 

 

Då marken inom planområdet sedan länge använts till fruktodling kommer det behövas 

provtagning av marken för att fastställa värdet av DDT och dess nedbrytningsprodukter. Detta 

för att veta hur jorden ska hanteras vid byggnation eller anläggning. 

 

Vid ändring av detaljplan prövas enbart de ändringar som föreslås. När dessa frågor skall 

utredas anser vi, Simrishamns kommun, det som mest lämpligt att hålla oss inom gränserna 

för den tilltänkta anslutande fastigheten samt utökandet av vändplanen. Det finns redan 

befintlig bebyggelse inom planområdet som består av småindustrilokaler med tillhörande 

lager och/eller försäljningslokaler. Därav blir det problematiskt att ta ett ”helhetstag” i dessa 

frågor nu, vid ändring av detaljplan. 

 

Medverkande tjänstemän 
 

Medverkande tjänstemän är förutom undertecknade Mikael Ferngård, lantmäteriingenjör, 

Linda Larsson, planarkitekt. Upprättad av Katharina Wahlman, planarkitekt. Reviderad av 

Grace Gustavsson, planarkitekt. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Plan- och bygglovsenheten 

 

 

 

 

Grace Gustavsson, planarkitekt  
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GENOMFÖRANDEBESKRINING 

 

Organisatoriska frågor 

 
Tidplan 

Planen avses ta upp för antagande under vår/sommar av 2018. 
 
Genomförandetid  
Planens genomförandetid är 15 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. 

 
Markägarförhållande  

Simrishamns kommun är markägare till 25:2, 25:23 och 25:25.  Resterande fastigheter inom 

planområdet är privatägda. 

 
Ansvarsfördelning 

Simrishamns kommun ansvarar för iordningställandet av allmän platsmark. Fastighetsägare 

ansvarar för iordningställande av kvartersmarken inom sin fastighet. 

 
Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

 
Avtal 

Planavtal behöver inte upprättas då kommunen står för plantkostnaden. 

 

Tekniska frågor  

 

Dagvatten 

Dagvatten bör tas om hand inom den egna fastigheten. I de fall där det inte är möjligt att 

omhänderta dagvattnet inom fastigheten ska dagvattenet kopplas till den kommunala 

dagvattenavledningen, vilkjet ska initieras och beskostas av den som har behovet av det. 

 

Vatten- och avlopp 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. I närområdet finns utbyggda 

vatten- och avloppsledningar. 

 

Övriga ledningar 

Exploatör som förorsakar kostnader för flytt av ledning med avtalsservitut eller ledningsrätt 

eller nyanläggning av ledning inom detaljplanen ska stå för samtliga kostnader av arbetet. 
 
Radon  

Planområdets markradonvärden ligger inom normalradonintervallet och i den lägre delen av 

högradonintervallet. Eventuell ny bebyggelse ska uppföras radonskyddade. 
 
Arkeologi  

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och 

länsstyrelsen underrättas enligt 2 kap 10 § 2st KML. 
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Ekonomiska frågor  

 
Ersättning för ändring av detaljplan före genomförandetidens utgång 

Om en detaljplan ändras eller upphävs före genomförandetidens utgång, har den som äger en 

fastighet rätt till ersättning av kommunen för den skada som ändringen eller upphävandet 

medför för ägaren. För Mellby 25:2 m.fl ändras detaljplanen under gällande genomförandetid.  

 

Kommunen är markägare till 25:2, 25:23 och 25:25.  Resterande fastigheter inom 

planområdet är privatägda. Syftet med denna detaljplan är att ändra vändplatsen, och ta bort 

korridor för förbifart och ersätta mark med en ny verksamhetstomt, samt möjliggöra mindre 

utökningar för andra verksamhetstomter. 

 

Förutsättningar har ändrats sedan den gällande planen vann laga kraft 2011, och därför 

behöver detaljplanen göras om. Det bedöms inte finnas någon fastighetsägare som har rätt till 

ersättning på grund av skada som orsakas av ändringen av detaljplan före genomförandetidens 

utgång. 

 
Plankostnad 

Plankostnad för ändring av detaljplan bekostas av Simrishamns kommun. 

 
Lantmäteriförrättning 

Vid eventuell ny fastighetsbildning sker detta vid en förrättning hos Lantmäteriet där 

respektive fastighetsägare står för initiering av och kostnad för fastighetsbildning och 

eventuell nybildning av gemensamhetsanläggningar. 

 
Exploateringskostnader 

Ägare/tomträttshavare till respektive fastighet svarar för exploateringskostnaderna för 

genomförande och iordningställande i enlighet med planförslaget. 
 

 

Medverkande tjänstemän 
 

Planhandlingar har tagits fram av planarkitekt Katarina Wahlman. Därutöver har följande 

tjänstemän från kommunen deltagit i detaljplanearbetet: Mikael Ferngård, lantmäteriingenjör, 

Eva Ferlinger, planarkitekt, Linda Larsson, planarkitekt. Reviderat av Grace Gustavsson, 

planarkitekt. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Plan- och exploateringsenheten 

 

 

 

 

 

Grace Gustavsson, planarkitekt 
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