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Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta
förståelsen för plankartans innebörd.
Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan
hanteras antingen med standardförfarande. Under samråd och granskning
ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma
med synpunkter.
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INLEDNING
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra verksamhetsområde och gruppboende
inom Veberöd 2:113 m.fl. Dessutom föreslås ny parkmark och gata som
kopplas till befintligt gatusystem.
PLANDATA
Planområdets area: 8 hektar
Bruttoarea nya bostäder och allmän service: ca 1650 kvadratmeter
Möjlig bruttoarea för verksamheter: cirka 11 000 kvadratmeter
Parkmark: cirka 2,5 hektar

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser och illustration
• Planbeskrivning
• Granskningsutlåtande
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget:
• Dagvattenutredning
• PM Geoteknik och miljöteknik
• Bullerutredning
• Magnetfältsberäkning, rapport
• Riskinventering av högspänningsledning och befintliga
verksamheter
• Inventering av solitära bin och insekter i Veberöd och Genarp
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms
vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Medverkande
Planarkitekt: Katarina Meier, Elinor Thornblad och Julia Boström
Biträdande planchef: Maria Milton
Trafikplanerare: Viktor Edensand och Christoffer Karlsson
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Lantmätare: Kristin Håkansson och Martina Zelenkova Olsson
Plansökande
Tekniska förvaltningen inkom 2013-10-30 med ansökan om upprättande av
detaljplan för del av Veberöd 2:113 i Veberöd. Syftet är att möjliggöra ett
verksamhetsområde på fastigheten för att säkra att det finns industrimark i
Veberöd. Därefter inkom serviceförvaltningen med ansökan om ny
detaljplan för att möjliggöra gruppboende inom Tornsvalan 1. Båda
förfrågningarna prövas inom samma detaljplan, 1281K-P179.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

Veberöd i ÖPL 2010. Planområdet är en del av det lilafärgade området längs väg 11,
område avsatt för utbyggnad av verksamheter.

Enligt ÖPL-2010 ska området användas för utbyggnad av verksamheter
inom 1-40 år samt befintlig park.
Riksintressen
Cirka 75 meter norr om planområdet finns riksintresse för totalförsvaret.

Karta (planområdet svart) Riksintresse för totalförsvar syns i norr skrafferat i grönt.
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Detaljplaner
Den västra delen av planområdet är inte planlagt och har därför ingen
gällande detaljplan. För fastigheten Tornsvalan 1 och dess omgivning gäller
detaljplan V62 från 1973. Den medger allmänt ändamål med en
byggnadshöjd på maximalt 7,0 meter. I övrigt anges parkmark och gata för
de delar som nu ska planläggas. Genomförandetiden för gällande detaljplan
har gått ut.

Gällande detaljplan V62 för Tornsvalan 1 och dess omgivning

Fördjupning av översiktsplan för Veberöd
Arbete med framtagande av ny fördjupad översiktsplan för Veberöd pågår.
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
I Lunds Grönstruktur och naturvårdsprogram (GSNVP) beskrivs
Björkhagaparken som ligger i anslutning till planområdet. Björkhagaparken
kan enligt GSNVP delas in i en södra del och en norra del. Norr om
vattenverket (Tornsvalan 1) öppnar sig parken mot det öppna landskapet
och består till största del av en gräsplan utan avgränsande vegetation. Viss
bullerpåverkan kommer från väg 11 i norr. Kopplingen mellan parken och
de angränsande villatomterna i väster är god.
Dagvattenstrategi
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.
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Plandata och markägoförhållanden
Planområdet omfattar del av fastigheten Veberöd 2:113, del av Veberöd
55:1 och Tornsvalan 1. Samtliga fastigheter är kommunalägda.

Orienteringskarta med planområdet markerat i svart.

Inom planområdet finns ett servitut till förmån för Veberöd 2:165. Servitutet
möjliggör angöring till fastigheten från Björkhagavägen.
Befintlig landskapsbild och markanvändning
Planområdet är till största del obebyggt. Nuvarande markanvändning är
jordbruksmark, park och gata. Planförslaget innebär att verksamheter
föreslås på jordbruksmark. Förslaget är i enlighet med gällande
översiktsplan.

Foto från planområdet mot väg 11.
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Inom Tornsvalan 1 ligger en pumpstation i VA Syds regi. Siktlinjerna
präglas av fria vyer ut mot åkerlandskapet i nordväst. Längs den norra delen
av planområdet går en luftburen högspänningsledning. Längst i väster är
mark avsatt för hantering av dagvatten från villaområdet söder om
planområdet, här finns också en mindre teknikbyggnad tillhörande VA-syd.

Schematisk karta med dagens gällande markanvändning

Historik
Planområdet har under överskådlig tid fungerat som jordbruksmark, en
mindre del i norr är på Skånska rekognoseringskartan från 1812 markerad
som skogsbevuxen.
Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
Inom större delen av området har en arkeologisk utredning genomförts
1999. Ett fåtal boplatslämningar påträffades och dessa var dåligt bevarade.
Det finns därför inga hinder ur arkeologisk synpunkt att genomföra
byggnation
Service
I Veberöd centrum, cirka 1 kilometer sydväst om planområdet finns ett
varierat utbud av kommersiell service. Cirka 400 meter söder om
planområdet finns en större bensinstation med butik och matservering.
Trafik
Planområdet är kopplat till det regionala vägnätet via Björkhagavägen som
löper längs områdets västra gräns. Björkhagavägen är lokal matargata för de
bostadsområden som ligger på östra respektive västra sidan av gatan.
Separat gång- och cykelväg finns på Björkhagavägens västra sida fram till
korsningen Görnsaksvägen/Bjrökhagavägen, för gång- och cykeltrafik
söderut mot Dalbyvägen och vidare in till de centrala delarna av Veberöd.
Veberöd trafikeras av fyra olika busslinjer. Två av dem stannar vid
hållplatsen ”Försköningen” cirka 700 meter söder om planområdet, ”160 Lund - Dalby - Veberöd – Sjöbo” samt ”SkåneExpressen 8 Malmö 9 (24)
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Veberöd – Sjöbo”. De andra två stannar vid hållplats ”Centrum” cirka 1
kilometer söder om planområdet, ”341 - Veberöd - Blentarp – Sjöbo” samt ”
309 - Veberöd - Stenberget – Skurup”.
Natur och djurliv
Topografi
Den västra delen av området sluttar svagt. I söder ligger området cirka 33
meter över havet och i norr har det sjunkit till cirka 31,5 meter över havet. I
den östra delen finns avvikelser med både gropar och kullar i det som är
nuvarande parkmark.
Natur, park och vegetation
Det västra området utgörs av åkermark samt en mindre damm som torkar ut
under delar av året samt en busk- och snårvegetation. I den östra delen – främst
inom fastigheten Tornsvalan 1 - finns tät grönska med en stor variation av arter.
Här står flera uppväxta träd; däribland pil, ek, björk, fågelbär, körsbärsplommon,
tall, avenbok med flera. De äldsta trädens ålder uppskattas till ca 40 år. Där finns
också ett stort antal buskar; däribland fläder, nypon, syren, bergtall och små
exemplar av ek, tall med flera. Parkmarken kring Tornsvalan 1 utgörs av
gräsytor och sandig mark.

Vy från sydväst mot vattenverkstomten

Avenbok och tall centralt i områdets östra del

Ek inom Tornsvalan 1

Rödlistade arter
I Björkhagaparken lever tre arter av rödlistade bin; ölandsgökbi Nomada similis,
småfibblebi Panurgus calcaratus och nätblodbi Sphecodes reticulatus. Inga
övriga intressanta arter påträffades i inventeringen av solitära bin och andra
insekter.
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Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet av isälvssediment, sand samt
postglacial sand.
Översvämningsrisken för planområdet bedöms för delar av planområdet
som liten då avståndet till vattendrag är ungefär 800 meter. Den nordvästra
delen kan vid exceptionella regn drabbas av översvämning. Detta har
studerats i en dagvattenutredning och ska beaktas vid höjdsättning av
områdets kommande gator och bebyggelse.
Markföroreningar
Det finns inga kända markföroreningar inom området och med tanke på den
historiska användningen som jordbruksmark förutsätts risken för
markföroreningar vara liten.
Markradon
I samband med att villaområdet söder om planområdet byggdes ut
genomfördes radonmätningar för det området. De mätningarna visade att det
då aktuella området utgjordes av lågradon- till normalriskmark med halter
mellan 2 och 14 kBq/m3 (GeoSyd AB 2001-06-28).
Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).
Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet.
Teknisk försörjning
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Vattendragen, som
fungerar som dagvattenrecipienter, har i dagvattenplanen klassificerats efter
hur stort flöde och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna
kan tåla/ta emot beroende på deras speciella förutsättningar.
Vattenmyndigheten har fattat beslut om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer för alla vattenförekomster.
Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Kävlingeån. Enligt
dagvattenplanen är Kävlingeån mindre känslig för ökad vattenföring men
känslig för närsalter samt mycket känslig för föroreningar. Enligt
Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer
för ytvatten har Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med
kravet att uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen
(exklusive kvicksilver) är bedömd som god.
Innan dagvattnet från planområdet når Kävlingeån så passerar det
Klingavälsån. Klingavälsån-Vombsjön är en av fyra olika vattenförekomster
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för Kävlingeåns huvudfåra och den har väsentligt ändrat fysisk karaktär till
följd av mänsklig verksamhet. På senare år har Klingavälsån återmeandrats i
flera etapper för att förbättra förutsättningarna för fågellivet, förbättra
livsmiljöerna i vattendraget samt för att minska övergödningen.
Klingavälsån är viktig för rekreation och friluftsliv.
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar för att
ta hand om dagvattnet. I och intill planområdet finns befintligt system för
dagvatten, vatten och spillvatten. Inom den västra delen av planområdet,
Veberöd 2:113 ligger en befintlig dagvattenledning. I den östra delen löper
en befintlig spillvattenledning längs parkmarken norr om Tornsvalan 1.
Inom fastigheten Veberöd 2:113 finns en befintlig dagvattendamm som kan
expanderas vid behov.
Hälsa och säkerhet
Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna
inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer
inom planområdet.
Magnetfältsrapport visar att strålningen från regionnätsledningen enligt
beräkning är 0,3 mikrogram Tesla om avstånd mellan bebyggelse och
kraftledning uppgår till 25 meter, denna strålning är enligt
miljöförvaltningen godtagbar för användningen bostäder med omsorgs- och
eller vårdkrav.
För att bedöma risk av verksamheter i närheten av planområdet som
hanterar brandfarlig/explosiv vara eller transporterar farligt gods har en
riskinventering tagits fram. Utredningen visar att de verksamheter som finns
i närheten av kvarteret Tornsvalan inte bedöms ge upphov till betydande
risknivåer som förhindrar användning såsom bostäder med omsorgs- och
eller vårdkrav.
Ljusföroreningar från verksamhetsområdet eller trafik bedöms inte utgöra
någon risk för hälsa och säkerhet.
Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en höjning av riktvärdena för
buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. För bostäder
större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA (mot det tidigare 55 dBA)
ekvivalent ljudnivå. För bostäder upp till 35 kvm läggs nivån nu på 65 dBA
(i stället för det tidigare 60 dBA). Den maximala ljudnivån vid fasad bör
inte överskrida 70 dBA.
Enligt Lunds kommuns bullerkartläggning 2016 uppgår buller från väg 11
till <55 dBA ekvivalentnivå och <65 dBA maxnivå. Vid körning i
bullerprogram uppgår trafikbuller till 51 dBA ekvivalentnivå och 53 dBA
maxnivå.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra verksamhetsområde och gruppboende
inom del av Veberöd 2:113 m.fl. Dessutom föreslås ny parkmark och gata
som kopplas till befintligt gatusystem. I den västra delen föreslås ett
verksamhetsområde med nya gator anpassade för tung trafik samt ett
område för teknisk anläggning för att säkra plats för potentiellt behov av
ytterligare transformatorstation. I den östra delen, vid Björkhagaparken,
föreslås bostäder med krav på omsorg eller vård, såsom t.ex. ett
gruppboende.
Planförslaget innefattar:
• Nytt verksamhetsområde med användningen verksamheter och kontor.
• Ny byggrätt för bostäder och vård.
• Delar av befintlig parkmark fastslås, parkmark tillkommer och en liten
del parkmark övergår till kvartersmark.
• Ny gata.
• Utökat område för tekniska anläggningar
Övergripande karaktär och disposition

Illustration som visar hur bebyggelsen kan komma att placeras.

I väster tillåts verksamheter och kontor. Gatunätet binds ihop från
Björkhagavägen i söder till Pallvägen i öster. På ömse sidor om ny gata
föreslås parkmark. För att skapa en god helhet planeras parkmark mellan
befintliga bostäder och nytt verksamhetsområde.
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I öster föreslås en byggrätt för gruppboende med norrsida längs Pallvägen
och en sydvästsida mot Björkhagaparken. Totalt sett utökas andelen
parkmark i området eftersom delar av kvartersmark i nu gällande detaljplan
övergår till parkmark. Samtidigt regleras en mindre del över från parkmark
till kvartersmark. Dessa regleringar föreslås för att skapa en god helhet där
ny bebyggelse vetter mot Pallvägen.
Tornsvalan 1 är idag inhägnad men i och med att delar av marken planeras
bli parkmark bör inhägnaden tas bort så att ytan blir tillgänglig för
allmänheten. Den täta grönskan kan bli ett fint komplement till
Björkhagaparken.
Markanvändning och gestaltning
Platsbildningar, grönstruktur och vattenområden
I planförslaget ingår en sammanhängande parkremsa längs gatan samt en
koppling västerut mot jordbrukslandskapet via Björkhagaparken. Inom
Tornsvalan 1 och delar av Björkhagaparken har hänsyn tagits till värdefulla
träd för att kunna bevara så många träd som möjligt. Träd som tas ner ska
kompenseras i närområdet. För att värna befintliga bostäder har parkmark
lagts ut mellan bostadsområdena och verksamhetsområdet. Inom denna
parkmark finns en tätbevuxen dunge som nu kan sparas.
För att värna bina föreslås att torrängsvegetationen utvecklas. Planförslaget
möjliggör åtgärder för att gynna bina inom Björkhagaparken eller längs
parkremsan söder om ny östvästlig gata. Överlag bör mer sand blottas och
växtlighet som ger nektar planteras. De befintliga sandblottorna som ligger
inom planerad byggrätt föreslås flyttas till den västra delen av
Björkhagaparken.
Inom Veberöd 2:113 ska befintlig dagvattendamm fortsatt finnas och kunna
utvidgas. Flödena vid regn rinner mot nordväst och landar naturligt i
parkmarken i väster. Området föreslås få användning park med tillägget
dagvatten. Norr om ny gatan föreslås ett dagvattendike för uppsamling av
dagvatten.
Bostadsbebyggelse och allmän service
Inom del av Tornsvalan 1 och del av Veberöd 55:1 föreslås en byggrätt för
bostad med omsorgs- och eller vårdkrav. Här möjliggörs t.ex. ett
gruppboende längs med ny gata i norr. Byggnaden föreslås få en tydlig
framsida mot Pilvägens förlängning och en skyddad bostadsgård i
sydvästläge mot parken.
Byggrätten ges en maximal byggnadshöjd på 8,0 meter. Detaljplanen
reglerar byggrätt om max 2500 m2 BTA, byggfri mark och mark som endast
får bebyggas med komplementbyggnad och/eller skärmtak.
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Byggrätten är placerad så att bebyggelsen har ett avstånd på minst 25 meter
från regionnätsledningen.
Inom Veberöd 2:113 planeras ytterligare ett område för teknisk anläggning
för att underlätta underhåll samt säkra plats för potentiellt behov av
ytterligare transformatorstation. Både befintligt och planerat område för
teknisk anläggning inom Tornsvalan 1 respektive Veberöd 2:113 säkrar ett
minsta avstånd om 5 meter mellan den tekniska anläggningen och brännbar
byggnadsdel eller brännbart upplag.
Verksamhetsområde - industri
Verksamhetsområdet regleras ”verksamheter och kontor”, ZK och tillåter
service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel och andra
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Det innebär att industri
av störande art inte kan placeras här.
Planförslaget möjliggör en byggnadshöjd för industribyggnaderna på upp
till 7,0 meter. Fastigheterna har exploateringstal på 60-70%. Samtidigt ska
gällande krav på parkering, angöring m.m. lösas inom den egna fastigheten.
Maximal takvinkel är satt till 30 grader.
Trafik
Planförslaget omfattar en förlängning av Pallvägen som kopplas samman
med Björkhagavägen. Detaljutformning och reglering ska verka för att den
tunga trafiken till verksamhetsområdet kör via Pallvägen för att nå området.
Längs med ny gata och de lokala gatorna inom området byggs gångbanor.
Cykling föreslås ske i blandtrafik på lokalgator och i övrigt hänvisas
cyklister till befintliga cykelnät. Parkering löses på den egna fastigheten och
gällande parkeringsnorm ska tillämpas.

Föreslaget gatunät
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Trafikbuller
Beroende på vilka verksamheter som etablerar sig i verksamhetsområdet
kommer trafikalstringen se annorlunda ut. Fem olika scenarion har därför
tagits fram och de visar en spridning i trafikalstring från cirka 200 fordon
per dygn till maximalt 1000 fordon per dygn, andel tung trafik varierar
också i de olika scenarierna och är i det maximala scenariot 11 procent.
Utifrån den maximala trafikalstringen har buller beräknats mellan närmast
belägna bostadshus och Pallvägens förlängning respektive till väg 11.
Ekvivalentnivån uppgår till 49 dBA och maxnivån uppgår till 67 dBA för
Pallvägens förlängning. Motsvarande siffror för väg 11 är 51 dBA
ekvivalentnivå respektive 53 dBA maxnivå. Den totala bullernivån uppgår
till 53 dBA ekvivalentnivå vilket är under riktvärdet 60 dBA. Planförslaget
innehåller därför inga bullerskyddsåtgärder.
Teknisk försörjning
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Planområdet förutsätts kunna kopplas till befintliga system för vatten,
avlopp och dagvatten. Befintlig ledning för dagvatten genom fastigheten
Veberöd 2:113 föreslås flyttas till allmän platsmark direkt norr om
verksamhetsområde ZK och regleras med ledningsrätt. Alternativt flyttas till
gata och parkmark i sydvästra delen av planområdet.
Inom planarbetet har en dagvattenutredning tagits fram. I utredningen har
avrinning, fördröjningsmagasin och fördröjningsdike studerats. Även en
höjdsättning och studie av avvattning av gatunätet ingår. Dagvatten från
takytor och gatumark kommer att ledas till ledningsnät i gatan och vidare till
fördröjningsytor.
Flödesberäkningar har gjorts där man tittat på konsekvenserna av ett 10-års
regn, respektive ett 100-årsregn. Inom föreslagna parkytor finns utrymme
för ett dagvattenmagasin och ett fördröjningsdike norr om ny gata.
Beräkningar visar att både dagvattenmagasinet och fördröjningsdike kan
hålla för 100-årsregn i ca 10 timmar innan de börjar svämma över.
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Karta över flöden och fördröjning, utdrag ur Dagvattenutredning, Structor 2017-06-27.

Dagvattnet ska i möjligaste mån fördröjas och renas på kvartersmark med
hjälp av svackdiken, gröna ytor och gröna tak.
Byggnader bör höjdsättas så att husbyggnadsdräneringsnivåer beaktas och
inte understiger högvattenytan i fördröjningsytorna.
Körbara åtkomlighetsytor till fördröjningsytorna ska finnas för enkel
tillgänglighet vid drift och underhåll. Planförslaget möjliggör sådan
tillgänglighet via parkmark längs den södra delen av verksamhetsområdet.
Energiförsörjning, el, tele, bredband och renhållning
Planområdet föreslås bli kopplat till befintligt system för energiförsörjning,
el, tele och bredband samt renhållning.
Höjdsättning/topografi
Planområdet bör vid projektering höjdsättas så att dagvattenflödena riktas
mot dagvattenmagasinet på parkmark. För att möjliggöra olika typer av
lösningar vid projektering av gator, parkmark och kvartersmark styrs
höjderna inte i detaljplanen. För att undvika att befintliga luftledningar
påverkas negativt bör dock den nya gatan och omgivande parkmark inte
höjas mer än 1 meter i förhållande till befintlig marknivå.
Avvägning mellan motstående intressen
Planförslaget innebär att verksamhetsområde, gata, kvartersmark och
parkmark föreslås på oexploaterad jordbruksmark vilket stöds i gällande
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översiktsplan. Det råder brist på verksamhetsmark i Veberöd med omnejd
och behovet av nya byggrätter bedöms därmed väga tyngre än intresset av
att behålla jordbruksmarken.
Stora delar av Tornsvalan 1 övergår från kvartersmark till park. En del av
denna parkmark tas i anspråk för ett gruppboende. Totalt sett utökas dock
andelen parkmark i området eftersom delar i nu gällande detaljplan övergår
till park.
Planförslaget omfattar även en förlängning av Pallvägen som kopplas
samman med Björkhagavägen. Den nya kopplingen anses vara avgörande
för att uppnå goda trafikflöden i området och ska verka för att tung trafik
kör via Pallvägen, istället för Björkhagavägen, för att nå området.
GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses
vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).
Huvudmannaskap för allmänna platser
Lunds kommun är huvudman för allmän plats inom planområdet.
Avtal
Inget exploateringsavtal behövs för att genomföra planen. Det är kommunal
mark som planläggs och kommunen avser att avstycka och sälja tomterna.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs
om:
•

Utbyggnad av ny gata från Pallvägen i öster till verksamhetsområdet
i väster. Anläggande av fördröjningsdike längs med ny gata.
Eventuell flytt av dagvattenledning norrut.

•

Gatubyggnationen och eventuell flytt av dagvattenledning bekostas i
ett första steg av kommunen, delvis genom försäljning av
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verksamhetstomter. Fördröjningsdike bekostas av kommunen.
Anläggande av dagvattenmagasin bekostas av VA SYD
•

Detaljplanen är ett steg i en etappvis utveckling av området,
ersättning för kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar kan
krävas från eventuell exploatör som önskar detaljplanelägga marken
norr om ny gata.

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av gemensamma
tekniska anläggningar
Planförslaget innebär inga gemensamma anläggningar.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning
Fastighetsbildning
Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för verksamheter och
kontor, bostäder och vård, tryckstegringsstation och transformatorstation
samt allmän platsmark (gata och park).
Avstyckning från Veberöd 2:113 och 55:1 för att bilda nya fastigheter för
verksamheter och kontor, bostäder och vård samt tryckstegringsstation och
transformatorstation är markerade som A-F i kartskissen nedan.
Detaljplanen medger även indelning av fastigheterna för verksamheter och
kontor i mindre fastigheter.
Tornsvalan 1
Från Tornsvalan 1 frångår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats mark (park). Från Tornsvalan 1 frångår även mark som i detaljplanen
är utlagd som kvartersmark (vård och bostäder). Områden som frångår
Tornsvalan 1, se figur a och figur 1 i kartskissen.
Tornsvalan 1 kommer utgöras av fastighet med ändamålet
tryckstegringsstation och transformatorstation efter marköverföringarna, se
figur E i kartskissen.
Veberöd 2:113
Från Veberöd 2:113 frångår mark som i detaljplanen är utlagd som
kvartersmark för verksamheter, kontor och transformatorstation, se figur AC och F.
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Veberöd 55:1
Från Veberöd 55:1 frångår mark som i detaljplanen är utlagd som
kvartersmark för bostad och vård, se figur D. Fastigheten erhåller mark som
i detaljplanen är utlagd som allmän plats mark (park), se fig a i kartskissen.

Karta över fastighetsrättsliga konsekvenser

Ledningsrätt, rättigheter
Ledningsrätterna 1230-673.1-2 (starkström, tele) och 1281K-21225.1-3
(vatten och avlopp, elektronisk kommunikation) samt 1281K-21041.1
(vatten) berörs av detaljplaneförslaget. Vattenledningen som omfattas av
ledningsrätten 1281K-21041.1 har sin förlängning inom område som
planläggs som kvartersmark i den nya detaljplanen. I samband med
fastighetsbildningen behöver ledningsrätten utökas genom omprövning så
att ledningen blir säkrad även inom kvartersmarken.
Ledningsrätter fortsätter att gälla oförändrat vid fastighetsreglering och
avstyckning.
Servitutet 12-VEB-343.1 till förmån för Tornsvalan 1 avser avloppsledning,
vattenledning och utfart. Avloppsledningen finns inte kvar, vattenledningen
är ombyggd och utfartsfrågan är löst på annat sätt. Servitutet bör därför
upphävas.
Servitutet 12-VEB-793.1 avseende väg gällande till förmån för bostad- och
industrifastigheten Veberöd 2:165 berörs av detaljplaneförslaget. Området
som servitutsupplåtelsen avser planläggs som allmän plats (gata och
parkmark), vilket innebär att servitutet ska upphävas.
Rätt att framdra ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt
endast inom u-område.
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Ansökan om fastighetsbildning m m
Det ankommer på Lunds kommun, ledningshavare och berörda
fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om
erforderlig fastighetsbildning. I samband med ansökan om dessa åtgärder
uppstår lantmäterikostnader vilka den som har nytta av åtgärderna, oftast
sökanden, ska betala.
KONSEKVENSER
Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående
intressen
Omvandlingen av jordbruksmark till verksamhetsområde bidrar till att säkra
behovet av mark för verksamheter, i enlighet med gällande översiktsplan.
Stora delar av Tornsvalan 1 övergår från kvartersmark till park. Inom
Tornsvalan finns tät grönstruktur som blir ett gott komplement till
Björkhagaparkens glesare karaktär. Trots att en liten andel parkmark tas i
anspråk för nytt gruppboende bedöms tillgången till en rekreativ närmiljö
som fortsatt god. Den inhägnad som idag omger Tornsvalan 1 tas även bort
så att ytan blir tillgänglig för allmänheten.
Detaljplanen omfattar en dagvattendamm samt ett fördröjningsdike. Dessa
utformas och dimensioneras för att kunna uppnå tillräcklig fördröjning och
rening så att miljökonsekvensnormer för vatten inte ska påverkas negativt.
Planförslaget omfattar även en förlängning av Pallvägen som kopplas
samman med Björkhagavägen. Den nya kopplingen anses vara avgörande
för att uppnå god tillgänglighet och goda trafikflöden samt ska verka för att
tung trafik kör via Pallvägen för att nå området. Utvecklingen är i enlighet
med Lunds kommuns översiktsplan och möjliggör en planläggning längre
fram av de nordvästra delarna av Veberöd. Trafiktillskottet från den
förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för
luftkvalitet för befintlig bebyggelse.
Även ljudnivån har beräknats i planarbetet och bedömningen är att
riktvärdet inte överskrids idag eller efter planens genomförande.
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret 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 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
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Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts:
Genomförande av planförslaget innebär att oexploaterad jordbruksmark
omvandlas till verksamhetsområde, gata, kvartersmark och parkmark. I
Veberöd med omnejd är det brist på verksamhetsmark. Bedömningen är att
behovet av nya byggrätter för verksamheter och därmed arbetstillfällen i
Veberöd väger tyngre än intresset av att bevara jordbruksmarken.
Genomförande av planförslaget bedöms inte innebära negativ påverkan på
miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser. Inom planområdet
finns dock 3 rödlistade bi-arter. Dessa behöver sandig jord, vilket kan
återskapas inom planområdet.
De marginella effekterna som ett genomförande av planen medför innebär
inte att ett behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger.
Sammantagande är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken, MB,
gäller för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon,
bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte
förändra nivåerna för luftkvalitet för befintlig bebyggelse.
Planområdet ingår i avrinningsområdet Kävlingeån. Enligt
Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer
för ytvatten har Kävlingeån otillfredsställande ekologisk status med kravet
att uppnå god ekologisk status 2027. De olika vattendragen i Lunds
kommun som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur
stort flöde och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna
kan tåla/ta emot beroende på deras speciella förutsättningar.
Inom planområdet är befintlig markanvändning huvudsakligen
jordbruksmark och föroreningsförekomsten är mest troligt relativt liten.
Planförslaget innebär att mark hårdgörs för användningen
verksamhetsområde, gata och bostad. Kommunen bedömer att det sannolikt
finns möjlighet att befintlig damm genom utbyggnad och förändrad
utformning samt planerat fördröjningsdike kan uppnå tillräcklig fördröjning
och rening för att inte påverka miljökonsekvensnormer för vatten negativt.
Det är i planläggningsskedet inte känt vilka verksamheter som kommer att
etablera sig inom planområdet, dock reglerar
markanvändningsbestämmelsen att endast verksamheter av icke-störande art
får etableras. Syftet med planen är att möjliggöra etablering av verksamheter
som inte är miljöstörande. Den slutliga utformningen av
dagvattenhanterande åtgärder löses i framtida projektering.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Detaljplanen har föregåtts av en grönstrukturanalys och en
balanseringsutredning. Byggrätterna har placerats så att så många värdefulla
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träd som möjligt ska kunna sparas. De träd och buskar som fälls föreslås
återplanteras inom planområdet. Delar av idag inhägnad kvartersmark med
tät grönska ska övergå till parkmark och kan fungera som ett komplement
till Björkhagaparkens miljö.
Rödlistade biarter värnas genom att den västra delen av Björkhagaparken
anläggs så att torrängsvegetationen kan utvecklas, mer sand blottas och
växtlighet som ger nektar planteras. De befintliga sandblottorna som ligger
inom planerad byggrätt föreslås flyttas till denna del av Björkhagaparken.
Markradon
Marken antas bestå av lågradon- till normalriskmark. Vid normalriskmark
ska byggnader utföras radonskyddade.
Stadsbild/landskapsbild
Pallvägen länkas samman med Björkhagavägen i öster vilket skapar en
bättre tillgänglighet i området. Utvecklingen är i enlighet med Lunds
kommuns översiktsplan och möjliggör en planläggning längre fram av
nordvästra delarna av Veberöd.
Utblickar och rekreativa kopplingar ut i landskapet är viktiga och säkras
genom parkmark.
Arkeologi
Inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas fornlämningar i
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Solförhållanden
Den föreslagna bebyggelsens skuggning bedöms inte påverka befintliga
bostäder. Nya byggnader inom verksamhetsområdet kommer inte att skugga
bebyggelsen söder om planområdet. Befintliga bostäder öster om
verksamhetsområdet ligger minst 50 meter ifrån ny föreslagen byggrätt och
bedöms inte påverkas av skuggning.
Befintligt teknisk försörjning
Befintlig dagvattenledning inom Veberöd 2:113 flyttas till nytt u-område i
norr alternativt föreslagen parkmark i sydväst. Befintlig vattenledning inom
Tornsvalan 1 kan ligga kvar inom nytt angivet u-område.
Hälsa och säkerhet
Då verksamhetsområdet tas i bruk tillkommer ny trafik till området. Denna
fördelas mellan Björkhagavägen och Pallvägen. Genom utformning och
reglering styrs tung trafik till Pallvägen.
Beräknade bullernivåer från väg 11 idag uppgår till 51 dBA. Ett
genomförande av planen innebär att Pallvägen förlängs och beräknas då
generera maximalt 1000 fordon/dygn varav 11% tung trafik. Detta ger
sammantaget bullernivåer upp till 53 dBA ekvivalentnivå. Maxnivån för
Pallvägens utbyggnad beräknas till 67 dBA, vilket är lägre än riktvärdet på
70 dBA maxnivå. Planförslaget innehåller därför inga bullerskyddsåtgärder.
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Balanseringsprincipen
Gruppboendet i nordost placeras på värdefull befintlig grönska. De träd som
har ett värde har mätts in. Inmätta träd som tas ner ska kompenseras inom
närområdet. Det finns mycket små ekar inom Tornsvalan 1, några kan vara
lämpliga att spara.
Balanseringsbeslutet lyder:
• Spara inmätta träd alternativt ta ner och kompensera inmätta träd
genom att ersätta med samma art inom närområdet.
• Vid markprojektering försöka göra det möjligt att spara några av de
små ekarna.
• Kompensera nedtagna blommande och fruktbärande buskar och
mindre träd genom återplantering med en variation av liknande arter
inom närområdet.
• Ersätta/flytta sandmarksprojektet inom Björkhagaparken.
Sociala konsekvenser
Tillgång till rekreativ miljö
Planförslaget slår fast befintlig parkmark i norr och medför nya parkytor på
tidigare icke planlagd mark. Stora delar av Tornsvalan 1 övergår från
kvartersmark till park. Inom Tornsvalan finns tät grönstruktur som blir ett
gott komplement till Björkhagaparkens glesare karaktär. Samtidigt tas en
liten andel parkmark i anspråk för nytt gruppboende med användningen
bostäder och vård i norr. Tillgången till en rekreativ närmiljö är fortsatt god.
Barnperspektivet
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och
situation. Barn berörs av planärendet eftersom det bland annat innebär
planläggning av ny parkmark. Kvartersmark med tät grönska övergår till
park vilket ger en mer variationsrik lekmiljö. Gator utformas trafiksäkert
med separerade gång-och cykelbanor.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats genom att planen möjliggör ett
fullföljande av de lagstadgade tillgänglighetskrav som finns. Hur kraven på
tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj
kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och
markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning.
Säkerhet och trygghet
Planförslaget medför ett sammanhängande gatunät med separerade gångoch cykelbanor.
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