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ALLMÄNT 
 

Detaljplanens syfte  
Detaljplanens syfte är att planlägga fastigheten Stiby 28:1 mfl för ny bostadsbebyggelse 
med tillhörande lokalgator, cykelvägar och grönområden samt möjliggöra en utbyggnad 
av Stibyvägen. 
 
Läge och omfattning 
Planområdet är beläget i Hällevik i Sölvesborgs kommun. Planområdet avgränsas i norr av 
naturmark, villabebyggelse i Hällevik och gräns för nyligen antagen detaljplan, i öster av 
grönområde intill Hälleviksbukten, i söder av sommarstugeområdet Grönslätt och i väster 
av Stibyvägen och angränsande bebyggelse.  
 
Efter samrådet har förändringar av det planerade bostadsområdets utformning genom-
förts, och plangränsen mot grönområde i öster har flyttats. Syftet med förändringen av 
bostadsområdets utbredning är bland annat att bevara och skydda nyckelbiotoper i områ-
det.    
 
Efter granskningen har förslaget anpassats ännu mer till att bevara och skydda nyckelbio-
toper i sydöstra delen. Samtidigt har ytterligare några (5 st) tomter tillkommit i öster norr 
om stenmuren. Därför kommer planen att skickas ut på en andra granskning.  
 

 
Kartan visar planområdets läge mellan Hällevik och Grönslätt. Hela Stibyvägen mellan infar-
ten till Grönslätt och korsningen Haveliden/Stibyvägen (utanför kartan) ingår i planområdet. 
Markområde inom röd linje ingick i samrådsförslaget till detaljplanen, men har därefter ut-
gått och planläggs ej. Under första granskningen gällde grön linje men nuvarande planom-
råde begränsas av blå linje. 
 

Uppdrag och bakgrund 
Byggnadsnämnden gav 2009-08-19 § 423 i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att på-
börja planarbete för nuvarande Stiby 28:1. Under många år var arbetet stark begränsat. 
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Markägoförhållanden 
Fastigheten Stiby 28:1 ägs av Sölvesborgs kommun. Fastigheten Stiby 14:1 ägs av 
Grönslätts Intresseförening. Fastigheten Stiby 1:24 ägs av Andelsföreningen Stiby Gamla 
Skola. Fastigheten Stiby 1:8, 1:24, 1:26, 1:34, 2:2, 2:46, 3:3, 3:4, 4:28, 10:12, 14:1, 17:1, 26:1, 
26:11, 30:7, 30:10, 30:11 är privatägda. Inom planområdet finns även samfälligheterna Stiby 
S:11, Stiby S:5 och den oregistrerade samfälligheten 1083:STIBY:SAMF:1.    

Handlingar  
 

Planhandlingar  
• Plankarta med bestämmelser    
• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning för MKB (ingår i planbeskrivning för samrådsförslaget) 
• Miljökonsekvensbeskrivning, Stiby 28:1 mfl., Sölvesborgs kommun    
• Samrådsredogörelse      
• Illustrationsplan 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Granskningsutlåtande 1 
• Granskningsutlåtande 2 

 
Utredningar tillhörande planförslaget 
• Dagvatten- samt VA-utredning Grönslätt, Stiby 28:1 mfl., WSP 2017-09-28 rev 2018-

11-09, rev 2020-02-24 
• Fördjupad naturinventering av området Grönslätt (Stiby 28:1 mfl.) i Sölvesborgs kom-

mun, Skogsstyrelsen 2010-09-30 
• Inventering av långbensgroda och större vattensalamander på fastigheten Stiby 28:1, 

Ekoll AB april 2015 
• Inventering av fladdermusfauna i Hällevik, Mikael Gustafsson 2018-08-31 
• PM Hydrologisk och geohydrologisk utredning av området vid Grönslätt samt bedöm-

ning av påverkan på större vattensalamander, WSP 2018-11-16 
• Stiby 28:1, Hällevik, Planområde för bostäder och förskola i Sydvästra Hällevik, Över-

siktlig Geoteknisk Utredning, WSP 2012-10-25 
• Sölvesborgs kommun Stiby 28:1, Hällevik, Nytt planområde Geotekniskt planeringsun-

derlag, WSP 2015-10-15 
• Trafik & Bullerutredning, Sydvästra Hällevik, WSP 2017-09-20 rev 2018-11-27 
• Arkelogisk förundersökning, Blekinge museum 2015-05-08 
• Kompletterade inventering av fladdermöss inom område 3, Mikael Gustavsson 2019-09-

23. Rev. 2020-12-15. 
 
Planprocessen 
Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). Denna detaljplan hand-
läggs med standardförfarande.  
 
Tidplan  
Uppdrag                                     Kommunstyrelsens AU 2009-05-25 
Uppdrag                    Byggnadsnämnden              2009-08-19 
Godkännande för samråd                 Byggnadsnämnden 2017-10-18 
Godkännande för granskning           Byggnadsnämnden 2018-12-12 
Godkännande för granskning 2           Byggnadsnämnden 2020-04-16 
Godkännande för antagande            Byggnadsnämnden 2021-01-28 
Antagande                                     Kommunfullmäktige 2021-03-22 



 
 

 
Planbeskrivning för del av Stiby 28:1 mfl.  •  Granskningshandling  •  sida 4   

 
 
 

 

Laga kraft (tidigast)    2021-04 
 
Medverkande 
Fram till granskning har detaljplanen upprättats av Sigma Civil AB genom planarkitekt 
Gustav Karnell i samarbete med stadsarkitektavdelningen i Sölvesborgs kommun. Kom-
munen svarade då för hela myndighetshanteringen i planprocessen. Efter granskningen 
har stadsarkitektavdelningen genom Dan Janérus upprättat detaljplanen i samverkan 
med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

Gällande planer 
 

Översiktsplaner och fördjupningar  
Enligt gällande Översiktsplan Sölvesborgs kommun 2010 (REV 2016) är området planlagt 
för nya bostäder (område B16). Området ska även ge utrymme för grönstråk mellan havet 
och Stiby backe (område N17). En översiktsplan med reviderade kartor planeras antas un-
der slutet av 2019. 
 

 
Utsnitt från gällande översiktsplan. I en senare version som troligtvis antas under slutet av 
2019 är delar av B15 borttaget. 
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Gällande detaljplaner 
Planområdet är inte planlagt sedan tidigare. 
 
Behov av MKB  
Bedömningen är att den befintliga miljön har sådana naturvärden eller en sådan sårbarhet 
att planens genomförande kan väntas leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att 
en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 
4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken ska upprättas.  
 
En miljökonsekvensbeskrivning upprättades i samband med samrådsförslaget för detalj-
planen (se Miljökonsekvensbeskrivning, Stiby 28:1 mfl., Sölvesborgs kommun). Miljökon-
sekvensbeskrivningen har reviderats i samband med framtagande av granskningsförsla-
get till detaljplanen. 

 
PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Riksintressen 

- Planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 § MB), område FK2 
Listerlandet – Hanö och riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap 2 § MB).  

- Planområdet ligger inom riksintresse för naturvården (3 kap 6 § MB).  
- Planområdet ligger inom riksintresse för jord- och skogsbruksmark (3 kap 4 § 

MB).  
- Planområdet ligger inom riksintresse för geografiska bestämmelser 4 kap 4 § MB.  

 
Planförslagets genomförande bedöms inte påtagligt påverka gällande riksintressen nega-
tivt (se Bedömning av miljöpåverkan och planens miljökonsekvenser). I granskningsförsla-
get har hänsyn tagits till Riksintresse Naturvård genom att bebyggelsen har en annan mer 
anpassad struktur för grönstråk och bebyggelse. Tidigare föreslagen radhusbebyggelse 
närmast naturvärdena i öst har plockats bort. En inventering av fladdermöss är utförd för 
att se hur de kan påverkas. Dagvatten- och VA utredning är framtagen b.la. med syfte för 
att kartlägga påverkan på större vatten salamander. Därmed anser kommunen att tillräck-
lig hänsyn till Riksintresset har tagits. 
 

Övriga skyddsbestämmelser  
 
Natura 2000 
Planförslaget bedöms inte ha någon inverkan på Natura 2000-område. 
 
Fornlämningar 
Inom planområdet förekommer inga fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets regis-
ter. Fornlämningarna vid Stibyvägen (fornlämning RAÄ-nummer Mjällby 168 och Mjällby 
167) är undersökta och borttagna av Blekinge museum.  
 
För ingrepp eller borttagande av eventuella påträffade fornlämningar krävs Länsstyrel-
sens tillstånd. 
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Biotopskydd 
I sydöstra hörnet av planområdet tangeras två biotopskyddsområden, N 735- 2011 och N 
156-2011. Inom biotopskyddsområdet är skogen skyddad och det finns beslut enligt miljö-
balken som reglerar markanvändningen. För åtgärder som kan skada naturvärden i bio-
topskyddsområden krävs dispens enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. 

 
Biotopskyddsområde. Karta från Skogstyrelsen. 

 
Miljökvalitetsmål  
De miljökvalitetsmål som har relevans för detaljplanen är främst ”Begränsad klimatpåver-
kan” och ”God bebyggd miljö”. Planförslaget bedöms inte försvåra möjligheterna att upp-
fylla dessa.  
 

Miljökvalitetsnormer  
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på miljökvalitets-
normerna. Antalet boende i området kommer att öka och därmed trafiken till det. Ök-
ningen bedöms dock inte bli så betydande att miljökvalitetsnormerna för luft och buller 
påverkas negativt. Inte heller vattenkvalitén bedöms påverkas av planförslaget.  
 
Mark och bebyggelse 
Marknivåerna inom planområdet sluttar från ca +27 m i nordväst (vid Stibyvägen) till ca 
+13 m i den östra delen av planområdet. Inom de delar av fastigheten Stiby 28:1 som ingår 
i planområdet finns ingen bebyggelse idag. 
 
Norr om planområdet finns villa- och radhusbebyggelse i 1- 1½ våning som är uppförda 
längs en rätvinklig gatustruktur. Söder om planområdet ligger Grönslätts fritidshusom-
råde där fastigheterna ligger längs en mer slingrande gatustruktur. Bebyggelsen utgörs 
huvudsakligen av 1-planshus som omges av stora tomter med uppvuxen vegetation. 
Längs med Stibyvägens båda sidor finns en spridd villa- och gårdsbebyggelse i 1-2 vå-
ningar. 
 
Kommunal och kommersiell service finns i Hällevik. Också utbudet i Mjällby är viktigt för 
boende i Hällevik. Havelidens skola med åk F- 6 ligger drygt 600 m norr om det nya bo-
stadsområdet och en ny skola planeras drygt 500 m norr om området.  Lekplats finns i 
grönområdet mellan Vildapelvägen och Valnötsvägen.  
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Geotekniska förhållanden 
Två geotekniska undersökningar har genomförts inom området mellan Hällevik och Grön-
slätt. Övergripande för hela området är att det finns mycket block i markytan. Lokalt finns 
lågpartier med stående vattenspeglar. Jorden i de undersökta punkterna består av ca 0,1 
– 0,5 m mullhaltig ytjord (vegetationsskikt) och 0 – 0,6 m grusig sand som vilar på morän. 
Moränen består överst av sandmorän, som mot djupet övergår till sandig lermorän. Morä-
nen bedöms ha medelfast till mycket fast lagringstäthet. I de flesta av undersöknings-
punkterna har det krävts många försök för att komma ner med provtagningsutrustningen 
vilket tyder på att det är stor sten- och blockförekomst även under markytan.  
 
Utredningarna visar att de geotekniska förhållandena i området är goda. Markplanerings-
arbeten såsom schakt och fyllning, samt grundläggning av lätta och medeltunga byggna-
der kan utföras på konventionellt sätt utan andra förstärkningsåtgärder än borttagning av 
mullhaltig ytjord. Förekomst av berg kan inte uteslutas i de ”höjdryggar” som finns inom 
området.  
 
Grundvattennivåerna bedöms variera inom området på grund av den varierande topogra-
fin. Nivåerna påverkas även av nederbörd och årstid.   
 
Radonmätningarna visar på markradonhalter på 7-21 kBq/m3, vilket innebär att jorden 
klassas som låg- till normalradonmark. Byggnader bör utföras radonskyddade.  
 

Kulturmiljövärden 
Inom fastigheten finns ingen bebyggelse med kulturmiljövärden enligt gällande översikts-
plan. Hällevik är Listerlandets äldsta fiskeläge med anor från medeltiden. Trots många 
förändringar är det ett välbevarat kust- och skepparsamhälle. Den bebyggelse som plan-
området angränsar till i nord/väst (längs Vildapelvägen och Valnötsvägen) är dock upp-
förd under senare hälft av 1900-talet/början av 2000-talet. Planförslaget bedöms därför 
inte påverka bebyggelse med höga kulturmiljövärden.   
 

Natur- och rekreationsvärden 
Marken närmast Stibyvägen utgörs av öppnare ängsmark med enstaka träd och buskar. 
Ängen är inramad av stenmurar. Stenmurar i ängsmark omfattas av biotopskydd. I första 
hand bör dessa objekts sparas för att bibehålla natur- och kulturvärden i området. Dis-
pens från biotopskyddet ska insändas till länsstyrelsen innan planen förs till antagande. 
Dispens får endast medges om det finns särskilda skäl. 
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Ängsmark mot Stibyvägen.  Bilden visar platsen där infarten till bostadsområdet kommer att 
placeras. 
 
Öster om ängen, på den andra sidan av stenmuren, övergår den öppna ängsmarken till tät 
lövskog som sträcker sig vidare österut ner mot Hälleviksbukten. Lövskogen består hu-
vudsakligen av bok och avenbok med inslag av björk och tall.  Genom ädellövskogen löper 
tre stenmurar från Stibyvägen ner mot Hälleviksbukten. En mur går längs fastighetens 
norra gräns, en längs den södra och en centralt i området. Öppningar har gjorts i murarna 
för gångstigar. 
 

 
Bokskog inom Stiby 28:1. 
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Grönområdet har höga natur- och rekreationsvärden. Genom fastigheten Stiby 28:1, från 
Hälleviksbukten upp mot Stibyvägen går det s k Vassabacksstråket som är ett värdefullt 
ädellövstråk. Enligt gällande översiktsplan bör ett stråk sparas för att skapa en länk mel-
lan det kustnära stråket och det yttre stråket. 
 
Enligt Fördjupad naturinventering av området Grönslätt (Stiby 28:1 mfl.) i Sölvesborgs kom-
mun, Skogsstyrelsen 2010-09-30, finns tre nyckelbiotoper inom fastigheten Stiby 28:1. En 
av dessa ingår i nyckelbiotop värdeklass 1 och de övriga två tillhör värdeklass 2 (enligt 
Nationella strategin för skydd av skog - Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2007). 
Inom dessa nyckelbiotoper har ytor med högre värden, tex ytor med hög koncentration av 
signalarter eller rödlistade arter, identifierats. Dessa ”värdekärnor” bedöms vara en mini-
mumnivå för vad som måste sparas om de mest känsliga arterna ska kunna leva kvar inom 
området på längre sikt.  
 

Kartbilaga från Fördjupad naturinventering av området Grönslätt (Stiby 28:1 mfl.) i Söl-
vesborgs kommun, Skogsstyrelsen 2010-09-30. Blåstreckat område är att betrakta som 
nyckelbiotop värdeklass 1 och gulstreckade som nyckelbiotop värdeklass 2. Ifyllda polygoner 
utgör ”värdekärnor”. Punkt 1 och 2 är växtplatser för Grå taggsvamp (Phellodon confluens) 
som är en rödlistad art. Punkt 3 till 5 är tre särskilt skyddsvärda träd.  
 
I inventeringen identifierades även tre träd inom naturområdet som ansågs värda att be-
vara. Samtliga träd ligger utanför planområdet och berörs inte av planförslaget.  
 
Efter samrådet har planområdesgränsen flyttas längre från två av de identifierade nyckel-
biotoperna så att dessa kan bevaras i sin helhet och ett skyddsavstånd på minst 75 meter 
kan hållas till exploateringsområdet.  Värdekärnan i denna nyckelbiotop kommer däremot 
att bevaras i sin helhet.   
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Gul och röd linje är gamla planavgränsningar. Identifierade värdekärnor (blå polygon – 
värdekärna inom nyckelbiotop värdeklass 1, lila polygon – värdekärna inom nyckelbiotop vär-
deklass 2). Tidigare gräns för planområdet (röd linje) har utgått och planläggs ej. Det gula 
området har också minskat i sydost. Se sid 2 för aktuell karta. 
 
Vattensalamander 
Inventering av långbensgroda och större vattensalamander genomfördes i april 2015 (In-
ventering av långbensgroda och större vattensalamander på fastigheten Stiby 28:1, Ekoll AB, 
april 2015). Enligt inventeringen finns inga observationer av långbensgroda i miljöerna 
kring Stiby 28:1. Ett vatten, beläget sydost om planområdet anses utgöra en viktig lokal 
för större vattensalamander. Rimligt skyddsavstånd för större vattensalamander är 300- 
400 m runt lekvattnet. Planerad bebyggelse ligger minst 340 m från lekvattnet. 
 
Under hösten 2018 genomfördes en utredning med syfte att redovisa de hydrologiska och 
hydrogeologiska förhållandena med fokus på identifierat lekvatten för vattensalamander 
(se PM Hydrologisk och geohydrologisk utredning av området vid Grönslätt samt bedömning 
av påverkan på större vattensalamander, WSP 2018-10-09). Den planerade bebyggelsen 
bedöms enligt utredningen inte påverka salamanderns lokala livsmiljö eftersom inga små-
vatten ligger inom planområdet och tillräcklig areal naturmark av god kvalité fortfarande 
kommer att finnas kvar. Det rekommenderade skyddsavståndet (Ekoll) kommer att upp-
nås mellan exploateringen och det kända lekvattnet. Planerad exploatering kommer inte 
heller skära av befintliga spridningsvägar eftersom inga kända eller potentiella lekvatten 
finns inom spridningsavstånd västerut. 
 
Enligt utredning skulle ett större hot kunna vara en indirekt påverkan på vattensalaman-
derns livsmiljö genom torrläggning av våtmarken som förser lekvattnet med vatten. Ex-
ploateringen av planområdet kommer innebära att våtmarken sydväst om planområdet 
torrläggs. För att kringå detta finns möjlighet att vatten återfiltreras till våtmarken (se 
Dagvatten- samt VA-utredning Grönslätt, Stiby 28:1 mfl., WSP 2018-11-09 samt under av-
snitt Planförslag/dagvatten) och på så sätt säkerställa vattensalamanderns livsmiljö.  
 
Beräknade värden av vattenföroreningar i dagvattnet efter rening visar på att avlett vat-
ten kommer att ha föroreningshalter långt under de halter som bedöms kunna skada sala-
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mandern. Dels har dagvatten från småbebyggelse låga föroreningshalter, och dels kom-
mer en rening att ske genom lösningen med öppna diken och dammar. Dagvattnet kom-
mer dessutom ledas till våtmarksområdet som förser småvattnet med vatten, vilket i 
praktiken innebär ytterligare rening. 
 

 
Utsnitt från utredning om  exploateringens påverkan på större vattensalamander (WSP 2018-
10-09). Kartan visar kända, potentiella och ej potentiella lekvatten. Planområde 2 avser före-
liggande detaljplan.  
 
Fladdermöss 
Inventering av fladdermössfauna i området genomfördes inom perioden 15/5 – 29/8 
2018 (se Inventering av fladdermusfauna i Hällevik, Mikael Gustafsson 2018). Totalt hitta-
des sex olika arter fladdermöss och alla arter påträffades vid samtliga 8 inventeringar. 
Samtliga arter är klassificerade som vanlig eller tämligen vanlig av Naturvårdsverket. 
Ingen av arterna var rödlistade när inventeringen gjordes men under 2020 gjordes en re-
videring varpå två av arterna blev rödlistade. De arter som hittades var Vattenfladdermus, 
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dvärgpipistrell, större brunfladdermus, nordfladdermus, gråskimlig fladdermus och brun-
långöra. 
 
Det är inte klarlagt hur många av dessa arter som har sina yngelkolonier inne i området 
men de flesta har troligen kolonierna i något av husen i närheten eller i gamla ekar i t ex 
Stiby backes naturreservat och utnyttjar området som jaktmark. Att bebygga området be-
döms därmed inte ha någon större påverkan på fladdermusfaunan då den har lätt för att 
anpassa sig till nya kantzoner. Närheten till Stiby backe gör även att det förutom villabe-
byggelse finns äldre ekar som kan passa som yngelplatser.  
 
En komplettering av fladdermusfaunan utfördes under delar av aug-sep 2019 för benämnt 
område 3 (detta planområde). Den visade sammanfattningsvis att bebygga området inte 
har någon större påverkan på fladdermusfaunan då den har lätt att anpassa sig till nya 
kantzoner m.m. 
 

Trafik och vägnät 
Inom det område där ny bebyggelse föreslås finns inget vägnät idag. Stibyvägen på 
sträckan mellan planområdet och Haveliden är idag rak och sikten är god. Längs vägen 
finns ett antal fastigheter som har utfart mot vägen och via Stibyvägen når man även 
Grönslätts fritidshusområde. Stibyvägen är ca 5 m bred och separat utrymme för oskyd-
dade trafikanter saknas. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h och medelhastigheten är 
uppmätt till 58 km/h. Trafikflödet är uppmätt i juni 2011 och uppgick då till ca 400 for-
don/dygn , varav 4 % utgjordes av tung trafik. Uppräknat till årsdygnstrafik (ÅDT) för 
2018 är trafikmängden ca 420 fordon/dygn varav 4 % tung trafik. Stibyvägen är en en-
skild väg med statsbidrag.   
 

 
Stibyvägen 
 
Stibyvägens korsning med Haveliden är utformad som en T-korsning där Stibyvägen har 
väjningsplikt mot Haveliden. Trafikverket är väghållare för Haveliden. Trafikflödet för 
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vägen har mätts av Trafikverket år 2008. Uppräknat till ÅDT för 2018 är trafikmängden ca 
1820 fordon/dygn varav ca 5 % utgörs av tung trafik. Under sommaren kommer många 
turister till Hällevik, vilket gör att trafikmängden under sommaren är väsentligt högre än 
ÅDT. Detta påverkar framför allt vägarna Haveliden och Strandvägen. Enligt utredningen 
bedöms trafikmängden på Haveliden i nuläget uppgå till ca 3240 fordon/dygn i juli.   
 
Enligt genomförd trafikutredning (se Trafik & Bullerutredning, Sydvästra Hällevik, WSP 
2018-11-22) bedöms de nya bostäderna inom Stiby 28:1 ge upphov till ca 750 fordonsrö-
relser/dygn på Stibyvägen. Då planförslaget har minskat något på antalet bostäder sen 
2018 blir den siffran troligt något lägre. De planerade utbyggnaderna i området och den 
trafik som de förväntas alstra gör att trafiken i hela området kommer att öka fram till år 
2040. Beräkning för trafikmängderna har gjorts med Trafikverkets generella uppräkning-
stal vilket visar att ÅDT för Stibyvägen beräknas uppgå till 1170 år 2040 och ÅDT för Ha-
veliden beräknas uppgå till 2430. Under juli månad beräknas trafiken på Haveliden öka till 
ca 3600 fordon/dygn år 2040.    
 
Där Stibyvägen ansluter till Haveliden går Haveliden i en skarp kurva. Vid för hög hastig-
het eller halka finns risk att bilar kör av vägen. Korsningen är otydlig i sin utformning och 
det finns en risk att trafik från Stibyvägen missuppfattar väjningsreglerna och kör rakt 
fram på Haveliden trots skyltningen. Den skarpa kurvan utgör dessutom en risk för bilister 
som håller en för hög hastighet in i kurvan samt vid halt väglag. För att öka trafiksäker-
heten i korsning, vilket är särskilt angeläget när trafiken på Stibyvägen ökar behöver kors-
ningen byggas om. Korsningen bör utformas så att Havelidens karaktär som huvudled för-
stärks samtidigt som väjningsplikten för trafiken från Stibyvägen förtydligas. 
 

 
Korsningen Haveliden/Stibyvägen. Haveliden (mitten och till vänster) går i en skarp kurva 
ner mot Hällevik. Stibyvägen (till höger) har utfart i kurvan.  
 
Gång- och cykelväg 
Det finns inga gång- och cykelvägar inom planområdet idag. Inom skogsområdet finns 
dock ett antal upptrampade gångstigar. I bostadsområdet norr om planområdet finns 
några sträckor med gång- och cykelvägar som leder till skolan. En grusad gång – och cy-
kelstig finns mellan Strandvägen och Grönslätt öster om planområdet. 
 
Stibyvägen och Strandvägen (öster om planområdet) ingår i Cykelled Listerlandet, båda 
saknar dock gång- och cykelväg.  
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Kollektivtrafik 
Buss 2, Hörvik-Nogersund-Mjällby-Sölvesborg, trafikerar Hällevik med 16 turer per dygn 
under vardagar, vilka trafikerar med timmestrafik. Busshållplatser finns vid Stiby backe, 
skolan och Hälleviks hamn.  
 
För planområdet inom Stiby 28:1 får drygt 90 % av de nya bostäderna ett gångavstånd på 
700-1000 m till närmaste busshållplats. Detta räknas som mindre god standard men kan 
vara acceptabelt i ett mindre samhälle. De resterande bostäderna får ett gångavstånd på 
drygt 1 km vilket räknas som låg standard. En lång väg till bussen medför att kollektivtrafi-
kandelen i området kan bli relativt låg. För att ändå uppmuntra de boende att resa kollek-
tivt är det av vikt att det finns en bra och gen gc-väg till hållplatsen samt cykelparkering 
vid befintliga hållplatser. I samband med att Stibyvägen byggs om bör därför en gc-väg 
byggas fram till hållplatsen vid Stiby backe. 
 

Teknisk försörjning  
 
Vatten- och spillvatten 
Planområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för allmänt VA 
 
Det allmänna VA-ledningssystemet i Hällevik är utbyggt med samtliga vattentjänster 
(dagvatten, spillvatten och vatten). I Grönslätt, vilket huvudsakligen består av fritidsbe-
byggelse, finns inget kommunalt VA utbyggt.  
 
Inkoppling på den framtida spillvattenledningen är beroende av när Nogersunds nya av-
loppsreningsverk tas i drift. Planerad tidpunkt för möjlig inkoppling för Vassabacksområ-
det är mars 2021. 
 
Dagvatten 
För föreliggande detaljplan och för detaljplanen för Stiby 30:1, 4:17, 28:1 mfl dagvatten – 
och VA-utredning tagits fram (se Dagvatten- samt VA-utredning Grönslätt, Stiby 28:1 mfl., 
WSP 2018-11-09.)  Enligt utredningen är dagvattenledningssystem i den del av Hällevik 
som gränsar mot planområdet för Stiby 30:1, 4:17, 28:1 mfl. överbelastat och saknar där-
med kapacitet för ytterligare belastning av dagvatten från det nya planområdet. Dagvat-
tenhanteringen från planområdet för Stiby 30:1, 4:17, 28:1 mfl  behöver därför avledas i 
riktning mot planområdet för Stiby 28:1 för en gemensam vidare avledning till recipient. 
 
Jordartskartan (SGU) och de geotekniska undersökningar som genomförts i området visar 
att marken huvudsakligen består av morän. Morän har normalt medelhög genomsläpplig-
het vilket innebär att området har medelhög till höga förutsättningar för infiltration. 
 
Haveliden fungerar som delare av avrinningsområdet. Från Haveliden faller marken mot 
planområdet och vidare till recipienten (Östersjön). 
 
Fjärrvärme, el, tele och bredband  
Området ligger inom E.ON:s distributionsområde. Ledningar för tele och bredband finns 
framdraget norr om planområdet. 
 
Avfallshantering 
Insamling av kommunalt avfall görs av Västblekinge Miljö AB (VMAB). Vid utformningen 
av soputrymmen eller andra frågor som rör sophanteringen skall samråd ske med Väst-
blekinge Miljö AB. 
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Risker och störningar  
 
Elektromagnetiska fält 
Idag finns en luftburen elledning som går i väst-östlig riktning genom området mellan 
Hällevik och Grönslätt. Ledningen förgrenas mitt i område och en ledning går vidare sö-
derut mot Grönslätt. Ledningen har en spänning av 20 kV.  
 
Kring en luftledning finns ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är spänningen mellan 
faserna (linorna) och marken som ger upphov till det elektriska fältet, medan strömmen 
ger upphov till det magnetiska fältet. Det är idag oklart vilka hälsorisker som de elektro-
magnetiska fälten medför och det finns därför inga generella gränsvärden eller riktvärden 
för elektriska eller magnetiska fält. I Sverige ska dock försiktighetsprincipen tillämpas, ex-
empelvis vid nybyggnation av bostäder i närhet till kraftledningar. 
 

PLANFÖRSLAG  
 

Planens huvuddrag  
Enligt planförslaget uppförs ett nytt bostadsområde inom den kommunala fastigheten 
Stiby 28:1 mellan Hällevik och Grönslätt. Bostadsområdet beräknas att uppföras i 6 etap-
per med start från Stibyvägen och vidare österut. Bostadsområdet kommer att få en blan-
dad bebyggelse med radhus, parhus, kedjehus och villor i 1-2 våningar. När området är 
färdigställt bedöms det rymma ca 170 bostäder. 
 

 
Illustrationsplan för området 
 
Längs den norra gränsen mot Hällevik ska den befintliga vegetationen bevaras i så stor 
omfattning som möjligt så att ett grönstråk mellan Hälleviksbukten och Stiby backe, det s 
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k Vassabacksstråket, kan bildas i enlighet med översiktsplanens intentioner. Inom övriga 
grönytor föreslås platser och stråk för lek och rekreation. 
 
Boende kommer att angöra området via Stibyvägen. I samband med exploateringen bred-
das vägen en mer trafiksäker anslutning till Haveliden att anordnas. Längs Stibyvägen 
kommer en ny allmän gång- och cykelväg att anläggas. GC-vägar föreslås även byggas 
inom området med kopplingar till befintlig och planerad bebyggelse norr och söder om 
planområdet. 
 

Planområdets avgränsning 
Planområdet avgränsas till största delen i norr och söder av angränsande fastigheter till 
Stiby 28:1. I öster avgränsas planområdet av grönområdet invid Hälleviksbukten och iden-
tifierade nyckelbiotoper. Längs med Stibyvägen föreslås ett vägområde med en minsta 
bredd på 10 meter för att möjliggöra en breddning av vägen samt möjlighet att anlägga en 
cykelväg längs vägens västra sida. Där det är möjligt följer vägområdet befintliga fastig-
hetsgränser, i övrigt föreslagna diken och slänter för vägområdet. Vid korsningen Stibyvä-
gen/Haveliden har vägområdet utvidgats för att möjliggöra byggnation av en ny anslut-
ning mot Haveliden. 
 

Kvartersmark för bostäder (B)  
 

Markanvändning 
Inom markanvändningen bostäder (B) ryms olika former av boende för varaktig karaktär. 
Även bostadskomplement, såsom frisörsalong i hemmet, ingår i användningen. 
 
Bebyggelsens omfattning, placering och utformning  
Fastigheter inom områdets östra och mellersta delar ska vara minst 800 m2 stora, och får 
bebyggas till 25 %, men sammanlagd byggnadsarea  får inte överstiga 180 m2/fastighet. 
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns mot granne. Längsta sam-
manlagda fasad (huvudbyggnad inklusive komplementbyggnader) mot gata är begränsad 
till 20 m per fastighet vid uppförande av friliggande villor. Ovanstående bestämmelser har 
som syfte att skapa en luftig bebyggelsestruktur där huvudbyggnaders fasad mot gata 
begränsas och fria siktlinjer skapas mellan lokalgator – grönskande trädgårdar – natur-
mark. 
 
I den västra delen av planområdet tillåts mindre fastigheter och huvudbyggnad får sam-
manbyggas med fastighetsgräns mot granne vilket möjliggör byggnation av radhus, par-
hus och kedjehus. Fastigheter ska vara minst 250 m2 stora och får bebyggas till högst 
30%. För friliggande bostäder gäller samma bestämmelser som i övriga planområdet. 
Möjlighet att uppföra sammanbyggda hus inom delar av planområdet har införts då det 
finns ett behov av varierande bostadsutbud i Hällevik samt att bostadsområdet på grund 
av sin storlek bör innehålla en blandad bebyggelse, gärna med olika upplåtelseformer. 
 
Huvudbyggnad med pulpettak eller platt tak får uppföras med en högsta nockhöjd på 6,5 
m, huvudbyggnader med sadeltak får ha en högsta nockhöjd på 8 m. 
 
Byggnadshöjd för komplementbyggnad får ej överstiga 3 m. Komplementbyggnad ska 
sammanbyggas med fastighetsgräns mot granne alternativt placeras minst 1 m från fas-
tighetsgräns mot granne.  
 
Inom markanvändningen B har en 6 m bred remsa med prickmark (mark som inte får för-
ses med byggnad) lagts mot lokalgata i syfte att säkerställa ytor för parkering inom fas-
tighet, skapa luftiga gaturum och reglera bebyggelsens anslutning mot allmän platsmark.  
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Markens anordnande 
För att underlätta för lokalt omhändertagande av dagvatten inom planområdet finns be-
stämmelser för fastigheter över 360 m2 om att högst 45 % av markytan får hårdgöras.  
 

Allmän platsmark för natur 
 

Markanvändning 
Inom användningen NATUR avses friväxande grönområden som inte sköts mer än enligt 
skötselplan eller genom viss städning. Även mindre park-, vatten och friluftsanläggningar 
och andra komplement för naturområdets användning ingår (exempelvis GC-vägar). 
 
Utformning av allmän platsmark 
En ny gång- och cykelväg kommer att byggas mot det planerade bostadsområdet i norr 
(se förslag till detaljplan för Stiby 30:10, 4:17, 28:1 mfl.) och mot Grönslätt i söder. Gc-vägens 
exakta läge kommer att bestämmas vid projektering av området. Inom aktuella markytor 
finns bestämmelse om att allmän gång- och cykelväg får finnas.  
 
Centralt genom området finns en stenmurar som bedöms som värd att behålla för områ-
dets karaktär. Denna har belagts med bestämmelsen om att stenmur ska bevaras. För att 
säkerställa att föreslagen bebyggelse och allmänna anläggningar kan uppföras tillåts 
dock att öppningar får göras för allmänna vägar, gångstigar, ledningar eller andra anlägg-
ningar för allmänhetens behov.  
 
I utformningen av den allmänna platsen är det viktigt att tryggheten beaktas och att 
brottsförebyggande åtgärder tidigt vidtas. Ofta är det enkla åtgärder som ändå spelar 
stor roll för människors trygghet när området har bebyggts.  
 

Administrativa bestämmelser  
 
Villkor för lov eller startbesked 
Den luftledning som idag passerar genom planområdet planeras att grävas ned i samband 
med planens genomförande. Det är idag dock oklart när nedgrävning av ledning kommer 
att ske. För att säkerställa att bostäder ej uppförs i närhet till luftledning finns bestäm-
melse som att bygglov för bostäder ej  får ges förrän luftledning är förlagd i mark. Detta 
innebär att övriga delar av planområdet kan bebyggas innan nedgrävning av ledningen 
genomförts. 
  

Trafik och parkering 
 
Trafik 
Tillfart till det nya bostadsområdet kommer att ske via Stibyvägen. Från Stibyvägen och 
österut föreslås en matargata (ca 8 m bred) som lokalgator (7 m breda) i området ansluts 
till. Ett flertal vändzoner planeras inom området.  Dessa får en diameter på minst 18 m för 
att underlätta vändning med exempelvis sopbil. 
 
I samband med exploateringen av Stiby 28:1 kommer kapaciteten och framkomligheten 
förbättras för Stibyvägen genom att vägbanan breddas till 7 m och en separat gc-bana 
anläggs utmed vägen. Hastighetsbegränsningen planeras att sänkas från 70 km/h till 60 
km/h.  
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Förslag till sektion för Stibyvägen 
 
Korsningen Stibyvägen/Haveliden föreslås bli ombyggd så att Havelidens karaktär som 
huvudled förstärks samtidigt som Stibyvägens väjningsplikt förtydligas. För att åstad-
komma detta föreslås Stibyvägen bli utformad med en kurva strax innan anslutningen till 
Haveliden, vilket gör att den ansluter från sydväst istället för från söder som idag. Kurvan 
bidrar till att sänka hastigheten på Stibyvägen samtidigt som den gör att anslutningen blir 
mindre gen, vilket bidrar till att förtydliga Stibyvägens väjningsplikt. Möjlighet till mittre-
fug i anslutningen bör utredas i samband med projektering. 
 
Inför genomförandet måste kontakt ske med Trafikverket för detaljutformning för anslut-
ningar och en ansökan om utfart lämnas in. Framtagen utformning behöver ses över i de-
taljprojektering inför ett ev godkännande av Trafikverket. Trafikverket ställer krav på bl a 
anslutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utfor-
mas  enligt vid tidpunkten för genomförande gällande VGU (vägar och gators utformning) 

 
Förslag till utformning av korsningen Stibyvägen/Haveliden. Justering kan bli efter detalj-
projektering är gjord. 
 
Parkering 
Inom planområdet ska parkering anordnas inom respektive fastighet. 
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Gång- och cykeltrafik 
I planområdet föreslås en väst-östlig gc-väg för att de oskyddade trafikanterna ska kunna 
färdas i området utan att behöva nyttja områdets matargata. En ny gc-väg anläggs också i 
nord-sydlig riktning, från den planerade skolan och bostäder norr om planområdet och vi-
dare söderut där den ansluts till Vildapelsvägen och föreliggande planområde. Delar av 
gc-vägen ska utformas så att den kan nyttjas av räddningsfordon. Som komplement till 
huvudstråken behöver anslutningar byggas från villagatorna i området. Gc-vägar bör ha 
en bredd på 2,5 m, asfaltsbeläggning samt förses med belysning så att de även kan nytt-
jas under kvällstid. Där gc-vägar korsar matargatan bör hastighetsdämpande åtgärder ge-
nomföras, exempelvis avsmalningar eller refuger.  
 
En ny gc-väg planeras också längs Stibyvägens västra sida. Gc-vägen går från infarten till 
Grönsslätts fritidshusområdei söder, förbi planområdet och vidare norrut till korsningen 
Stibyvägen/Haveliden och busshållplatsen (Stiby backe). För att skydda cyklister ska gc-
vägen separeras från den övriga vägbanan genom exempelvis betongstenar (se föregå-
ende sida, Förslag till sektion för Stibyvägen).   
 
Området kommer ha många anslutningar som i sin förlängning ska nå viktiga målpunkter i 
närheten såsom skola och busshållplatser m.m. Utöver de föreslagna gc-vägarna finns ett 
antal befintliga strövstigar i området. Dessa föreslås bli kompletterade med en ny 
gångstig i den södra delen av planområdet för Stiby 28:1, för att därigenom binda samman 
det nya området med det befintliga sommarstugeområdet i söder. De befintliga strövsti-
garna i de mest använda stråken skulle eventuellt kunna förbättras, exempelvis genom att 
de breddas till ca 1 m och grusas upp. 
 
 
Kollektivtrafik 
Planförslaget bedöms ej innebära några förändringar för kollektivtrafiken i nuläget. Fler 
boende i området ger dock underlag för fler bussavgångar i framtiden.  
 
Delar av de nya planområdena får ett relativt långt avstånd till busshållplatserna. För att 
kollektivtrafiken ändå ska vara ett gångbart alternativ är det av stor betydelse att ett gent 
gc-vägnät byggs ut. De delvis långa avstånden gör att det är viktigt att underlätta över-
gången mellan cykel och buss. Busshållplatserna vid Stiby backe respektive Hällevik skola 
kan med fördel utrustas med cykelparkeringar för att underlätta vid byte av färdmedel. 
 

Teknisk försörjning  
 
Vatten och avlopp  
I samband med exploateringen kommer det allmänna VA-nätet att byggas ut inom områ-
det och införlivas i verksamhetsområdet. VA-ledningar kan dimensioneras för att sätta ut 
brandposter i området om detta är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål. 
Merkostnader för detta får inte belasta kommunens VA-avgifter. 
 
Planområdets nordöstra del föreslås anslutas till befintlig vattenledning vid Valnötsvägen 
medan övriga delar av området ansluts till ledning vid Vildapelsvägen. Spillvatten från 
planområdet föreslås avledas med självfall och anslutas till framtida spillvattenledning i 
Grönslätts fritidshusområde.  
 
Ledningsdragningen för spill och vattenledningsnätet följer i stort den föreslagna drag-
ningen av dagvattenledningsnätet. 
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Förslag på dagvattenhantering för planområdet: 1. Konventionellt VA-ledningssystem 2. Av-
ledning av dagvatten via gatan vid höga flöden 3. Öppet dagvattenstråk 4. Dagvattendamm 
 
Dagvatten 
Hanteringen av dagvatten i planområdet behöver ta hänsyn till områdets naturliga topo-
grafi och markförhållande i kombination med planområdets utformning och höjdsättning. 
Samtidigt ska inget dagvatten belasta det redan befintliga dagvattenledningssystemet i 
Hällevik.  Dagvattenledningssystemet dimensioneras för att klara belastningen av ett 
regn med en statistisk återkomsttid på 20 år med en varaktighet på 10 minuter. 
 
Inom planområdet föreslås följande lösning för omhändertagande av dagvatten: 
 

- Utbyggnad av ett konventionellt VA-ledningssystem (dagvatten, spillvatten och 
vatten) i lokalgatorna som också dimensioneras för att avvattna gatorna och 
kringliggande ytvattenavledning.  

- Undantaget dräneringsvattnet föreslås fastigheterna inom planområdet omhän-
derta dagvatten lokalt inom den egna fastigheten (LOD-anläggning).  

- Höjdsättning av tomter och VA-ledningssystemet behöver beaktas för att ordna 
ett självfallssystem för såväl dag- som spillvattenförande ledningar. Om VA-
ledningar behöver ordnas på kvartersmark bör ett U-område eller likvärdigt ord-
nas för att skydda ledningarna och dess dragning.  

- En höjdrygg som sträcker sig längst hela planområdets södra del anläggs för att 
avskärma och samla upp dagvatten från planområdet utan att det belastar det 
befintliga bostadsområdet i Grönslätt.  

- Vid mer extrema flöden ska gatan kunna fungera som en naturlig avledare av 
dagvatten. Gatan behöver höjdsättas och utformas med utgångspunkt för även 
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detta ändamål. Dagvattnet som leds via gatan avleds vidare ut i det öppna dag-
vattensystemet som vidare rinner ned i ett utlopp till den naturliga bäcken ned-
ströms.  
 

Öster om planområdet finns en våtmark som förser lekvatten för vattensalamander med 
vatten (se under avsnitt Natur och rekreation). Då stora delar av tillrinningsområdet och 
grundvattenbildningen påverkas negativt av den tänkta exploateringen i planområdet be-
höver våtmarken öster om planområdet återinfiltreras. Detta behöver ske med försiktig-
het varför hela dagvattenflödet från planområdet inte kan avledas till våtmarken då över-
svämningsrisken vid kraftigare skyfall ökar avsevärt.  
 
För att återinfiltrera våtmarken föreslås istället en reglerad tillförsel från dagvattendam-
men som föreslagits i planområdet. Dagvattnet från området renas i dammen och portion-
eras därefter ut i ett reglerat flöde som fyller på våtmarken. Vid högre flöden bör avled-
ningen i huvudsak ske till det närliggande diket för vidare avledning till recipienten varför 
risken för att oproportionerliga flöden till våtmarken undviks. För att bygga på grundvat-
tenbildningen ytterligare och samtidigt begränsa flödeshastigheten i diket föreslås att en 
makadambädd anläggs i botten på diket som passerar längst våtmarken. På så vis kan de-
lar av dagvattnet som kommer från dammen infiltreras till grundvattnet.  
 
Dagvattnet från planområdet innehåller inga anmärkningsvärda mängder föroreningar 
enligt utförda föroreningsberäkningar. Föroreningsinnehållet kommer således att reduce-
ras kraftigt efter rening i dagvattendammen. Vattnet som avleds från dammen bör därför 
anses vara av förhållandevis god kvalitet. 
 

 
Utsnitt från principlösning för dagvattenhantering inom området. 
 
Fjärrvärme, el, tele och bredband  
Området ligger inom E.ON:s distributionsområde. Inom planområdet föreslås två transfor-
matorstationer uppföras. Föreslagna markytor för transformatorstation mäter 6 x 6 m 
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stora. Planbestämmelse införs om att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation 
i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter.  
 
Möjlighet till anslutning av tele finns. Fibernät kommer att byggas ut inom området. 
 
Nya kablar för el, tele, fiber etc. förläggs i lokalgata eller i allmän platsmark i samband 
med att man iordningsställer gatorna. 
 
Avfallshantering 
Källsortering och sophantering ska ske på kvartersmark enligt den för tidpunkten gäl-
lande kommunala standarden.  
 
Risker och störningar  
 

 
Trafikbuller (och vibrationer) (Bullerberäkning ska alltid göras om det är inte uppenbart 
obehövligt.) 
 
Riksdagen beslutade 2017 om en ändring av riktvärdena för buller från spårtrafik och 
vägar som inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder. Värdena ska även tillämpas 
för skolor, förskolor, vårdlokaler och liknande. Dessa riktvärden är 60 dBA ekvivalentnivå 
vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljud-
nivå vid en uteplats om sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Det finns undan-
tag gällande fasadbullret för små lägenheter under 35 m2 där bullret inte bör överskrida 
65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
 
Bullerberäkningar har gjorts för Stibyvägen samt för ny matargata inom planområdet (se 
Trafik & Bullerutredning, Sydvästra Hällevik, WSP 2018-11-19). För befintliga vägar brukar 
65 dBA ekvivalentnivå användas som ett riktvärde som inte bör överskridas. För Stibyvä-
gen planeras hastigheten att sänkas från 70 km/h till 60 km/h. Bullerberäkningarna för 
fastigheten Stiby 26:2, vilken ligger närmast vägen, visar på en ekvivalent bullernivå på 
56 dBA vid bostadshuset. Fastigheten Stiby 1:24 beräknas få en ekvivalent bullernivå på 
54 dBA när det nya området är fullt utbyggt. Den sänkta hastigheten gör att den ekviva-
lenta bullernivån vid de aktuella fastigheterna endast ökar med ca 1 dBA trots den ökande 
trafiken, vilket innebär att riktvärdet för ekvivalentnivå vid fasad på 60 dBA uppfylls. 
 
Den nya matargatan i planområdet för Stiby 28:1 beräknas få en bullernivå på 59 dBA ek-
vivalentvärde i direkt anslutning till vägkanten på delen närmast Stibyvägen där bullerni-
vån är som högst, vilket innebär att riktvärdet för ekvivalentnivå vid fasad på 60 dBA upp-
fylls. För att uppnå riktvärdet om ekvivalent 50 dBA vid uteplats behöver det finnas möj-
ligheter att anordna skyddade uteplatser på varje tomt. I denna del av planområdet införs 
bestämmelse om att bostäder ska ha tillgång till minst en eller gemensam uteplats där 
ljudnivån inte överstiger 70 dBA maximal ljudnivå samt 50 dBA ekvivalent ljudnivå.  
 
Sammantaget beräknas de ekvivalenta bullernivåerna med trafiken för år 2040 inte över-
skrida 65 dBA på någon av gatorna i området. 
 
Räddningsväg 
För att minska sårbarheten vid en eventuell olycka på Stibyvägen behövs två olika infarter 
för räddningsfordon till det nya bostadsområdet. Förslagsvis kan man utforma en anslu-
tande gång- och cykelväg från befintlig bebyggelse norr om planområdet så att rädd-
ningsfordon kan köra in till det nya området den vägen.  
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Elektromagnetiska fält 
För de kvarter som ligger närmast luftledningen finns bestämmelse om att bygglov för bostäder 
ej får ges förrän nedgrävning av luftledning kommit till stånd.  
 

GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att 
den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 
 
Organisatoriska frågor 
 
Tidplan 
Bostadsområdet beräknas färdigställas inom 20 år från det datum då planen vinner laga 
kraft.  
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum då planen vunnit laga kraft. Genomförandetid 
är den tidsrymd inom vilken planen är tänkt att genomföras och fastighetsägare inom 
planområdet har en garanterad byggrätt i enlighet med planen under denna tid. Efter ge-
nomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas 
utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 
 
Huvudmannaskap för allmän platsmark 
Att ett område är allmän platsmark innebär att marken är avsedd för ett gemensamt be-
hov. Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken som på plankartan utgörs av 
väg, gata och natur. Huvudmannen ansvarar för den allmänna platsmarkens utbyggnad, 
drift och underhåll.  
 
Planavtal 
Planavtal upprättas ej. 
 
Exploateringsavtal 
Inga exploateringsavtal kommer att krävas för genomförande av planen. 
 
Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtal kan komma att upprättas inför byggnation. 
 
Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 
Enligt WSP dagvatten-, samt VA-utredning kommer spillvattenledningar att behöva dras 
genom nyckelbiotop värdeklass 2 enligt nedan karta. För planens genomförande krävs en 
anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken innan dessa åtgärder kan utföras. 
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Övriga avtal 
Avtal mellan kommunen och Trafikverket avseende korsningspunkten Stibyvägen/Haveli-
den kommer att tas fram innan entreprenadarbeten påbörjas. 
 

Fastighetsrättsliga frågor  
 
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 
Den planerade bebyggelsen ligger idag inom den kommunala fastigheten Stiby 28:1. I takt 
med att området byggs ut kommer delar av fastigheten att styckas av för att ge plats för 
nya bostäder. Allmän platsmark inom området kommer dock även i fortsättningen att till-
höra Stiby 28:1.   
 
Stibyvägen ingår idag i samfälligheten Stiby S:11. Enligt planförslaget kommer vägområ-
det att utvidgas för att ge plats för en breddning av vägen, en ny GC-väg samt en ny an-
slutning till Haveliden. Inom det nya vägområdet kommer samfälligheten Stiby S:11 att 
upplösas och marken tillförs fastigheten Stiby 28:1. Ytterligare fastighetsregleringar kom-
mer att bli nödvändiga inom området då befintliga fastigheter längs Stibyvägen och Ha-
veliden måste avstå mark till det nya vägområdet. 
 
Fastighetskonsekvenser 
Följande fastigheter föreslås genomgå förändring eller nybildas vid detaljplanens genom-
förande. Observera att sammanställningen inte är bindande för kommande lantmäteriför-
rättning:  
 
Stiby 28:1 
Från Stiby 28:1 kommer nya fastigheter avstyckas för bostadsändamål och tekniska an-
läggningar (totalt ca 116 000 m2).   
 
Till fastigheten Stiby 28:1 avses ca 24 000 m2 tillföras från fastigheterna Stiby 1:8, 1:24, 
1:26, 1:34, 2:2, 2:46, 3:3, 3:4, 4:28, 10:12, 14:1, 17:1, 26:1, 26:11, 30:7, 30:10, 30:11 och samfäl-
ligheterna Stiby S:5, S:11 samt den outredda samfälligheten 1083:STIBY:SAMF:1. 
 
Stiby 1:8 
Avstår ca 5070 m2 till Stiby 28:1. 
 
Stiby 1:24 
Avstår ca 120 m2 till Stiby 28:1. 
 
Stiby 1:26 
Avstår ca 70 m2 till Stiby 28:1. 
 
Stiby 1:34 
Avstår ca 50 m2 till Stiby 28:1. 
 
Stiby 2:2 
Avstår ca 1000 m2 till Stiby 28:1. 
 
Stiby 2:46 
Avstår ca 110 m2 till Stiby 28:1. 
 
Stiby 3:3  
Avstår ca 250 m2 till Stiby 28:1. 

 
Stiby 3:4 
Avstår ca 40 m2 till Stiby 28:1. 
 
Stiby 4:28 
Avstår ca 220 m2 till Stiby 28:1. 
 
Stiby 10:12 
Avstår ca 140 m2 till Stiby 28:1. 
 
Stiby 14:1 
Avstår ca 2500 m2 till Stiby 28:1. 
 
Stiby 17:1 
Avstår ca 110 m2 till Stiby 28:1. 
 
 
Stiby 26:1 
Avstår ca 2100 m2 till Stiby 28:1. 
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Stiby 26:11 
Avstår ca 170 m2 till Stiby 28:1. 
 
Stiby 30:7 
Avstår ca 440 m2 till Stiby 28:1. 
 
Stiby 30:10 
Avstår ca 750 m2 till Stiby 28:1. 
 
Stiby 30:11 

Avstår ca 320 m2 till Stiby 28:1. 
 
Stiby S:5 
Avstår ca 300 m2 till Stiby 28:1. 
 
Stiby S:11 
Avstår ca 9150 m2 till Stiby 28:1. 
 
1083:STIBY:SAMF:1 
Avstår ca 1000 m2 till Stiby 28:1. 

 
Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning.  
 
Servitut 
Stiby 2:17, 2:30, 2:31 och 2:36 har servitut för utfart öster om (10-MJÄ-1894) respektive 
söderut (10-MJÄ-2712) (10-MJÄ-2527) från fastigheterna där den faktiska utfarten verkar 
ske. Marken som berörs är kvartersmark för bostad där marken inte får förses med bygg-
nad. Även Stiby 2:42 har servitut för utfart (1083-94/9.1). Det kan upphävas utan problem 
då utfart ser direkt ut mot Stibyvägen. Det initieras och bekostas av kommunen.  

 
Ekonomiska frågor 
 
Kostnader för planläggning 
Kostnaden för upprättandet av nu aktuell detaljplan svarar kommunen för. Någon planav-
gift i samband med framtida bebyggelse skall därför inte tas ut för tillkommande bebyg-
gelse och andra anläggningar inom planområdet. 
 
Kommunala utbyggnadskostnader  
Kommunen bekostar utbyggnaden av allmän platsmark, vatten- och avloppsnät och erfor-
derliga dagvattenanläggningar inom allmän platsmark samt flytt av ledningar. 
Kommunen har möjlighet att lösa in mark som enligt detaljplanen ska användas för allmän 
plats utan att avtal föreligger med fastighetsägaren (PBL 6:13). Kommunen är skyldig att 
förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det (PBL 14:14). Ersättning 
för marken bestäms enligt reglerna i expropriationslagen (1972:719) om ingen annan över-
renskommelse träffas. 
 
Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare  
Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom kvartersmark 
bekostas av exploatör/fastighetsägare, liksom eventuella kompletterande geotekniska 
eller andra erforderliga utredningar. 
 

Tekniska frågor 
 
Behov av ytterligare tekniska utredningar 
Den översiktliga geotekniska utredning som gjorts är tillräcklig för överväganden i plan-
sammanhang. Inför detaljprojektering av kvartersmarken (husgrundläggning, uppfyllna-
der m.m.) kan ytterligare undersökningar behövas. 
 
Medverkande 
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Planhandlingarna fram till samråd och granskning är framtagna av planarkitekt Gustav 
Karnell, Sigma Civil AB i samarbete med stadsarkitektavdelningen i Sölvesborgs kommun. 
Från granskningen är planhandlingarna enbart framtagna av stadsarkitektavdelningen i 
Sölvesborgs kommun i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 
STADSARKITEKTAVDELNINGEN 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Wikberg   Dan Janérus 
Stadsarkitekt    Planarkitekt 
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