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§ 149  Dnr 2017/901 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 

  

Markanvisning del av Mellby 27:52 och 3:121  

Ärendebeskrivning 

 

Fastigheterna Mellby 27:52 (del av) och Mellby 3:121 har en total yta om ca 13 000 m² 

och är i översiktsplanen utpekade som utbyggnadsområde för bostadsändamål. Området 

har ett attraktivt läge med vy över Hanöbukten, omgivande odlingar och med närhet till 

service och bra kommunikationer både till Simrishamn och till Kristianstad. Fastigheterna 

ägs av Simrishamns kommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017, § 209, att en markanvisnings-

tävling för fastigheterna Mellby 27:52 och Mellby 3:121 ska anordnas.  

Två förslag inkom till förvaltningen den 31 maj 2018. Bedömningsgruppen har, utifrån 

angivna bedömningskriterier, kommit fram till att förslaget med namnet ”Kiviks trädgår-

dar” är det bästa. Förslaget redovisar 44 småhus i både en- och tvåvånings-plan med en väl 

genomarbetad idé för både struktur, gaturum, grönska och placering i terrängen. Samtliga 

ytor är väl utformade och genomtänkta vilket skapar spännande privata rum för de boende 

och samtidigt varierande publika gaturum.  Utformningen av husen i trä med ateljérum och 

inre rum som hänger ihop med trädgårdsrummen ger en stark karaktär åt hela området som 

bedöms kunna skapa en hög boendeattraktivitet för en bred målgrupp. Förvaltningens be-

dömning är också att den unika gestaltningen passar det utpekade området samt att det ge-

nom sin skala knyter an till Kiviks kulturmiljö och befintliga bebyggelse-struktur. 

En fortsatt planprocess tillsammans med förslagsställaren till ”Kiviks trädgårdar” får utvisa 

om den relativt höga exploateringsgraden är rätt för området. En gemensam och stark vis-

ion kan leda till bra resultat. 

 

Beslutsunderlag 

 

Översiktsplan, KF 2015-11-30, laga kraft 2017-03-15 

Bostadsförsörjningsprogram, KF 2017-10-30, § 162 

Riktlinjer för markanvisning, KF 2017-10-30, § 153 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-12-07, § 209 att uppdra åt förvaltningen att 

bjuda in till en markanvisningstävling på del av fastighet Mellby 27:52 

Inbjudan markanvisningstävling för ny bostadsbebyggelse i Kivik,  

utsänd 2018-03-01 

Inkomna tävlingsbidrag 2018-05-31, med tillhörande anbud;  

Alt. A ”Kiviks trädgårdar” 

Alt. B ”Good life living”  

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-03 
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§ 149 forts  Dnr 2017/901 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 

Ing-Marie Jacobsen (F!): Avbryta processen.  

Carl-Göran Svensson (C): Enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Carl-

Göran Svenssons förslag. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 

 

• Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett planavtal och markanvis-

ningsavtal mellan Simrishamns kommun och förslagsställaren till tävlingsförslaget 

” Kiviks trädgårdar”. 

 

Reservationer 

 

Ing-Marie Jacobsen (F!) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Förslagsställare till ”Kiviks trädgårdar”  

Förslagsställare till ”Good life living”  

 


