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Utökat förfarande

Vad är en detaljplan?

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 03/2020

Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas och utformas för
ett geografiskt avgränsat område. En detaljplan består av plankarta,
planbeskrivning och illustration. Plankartan är juridiskt bindande.
Planbeskrivningen och illustrationen, som inte är juridisk bindande, förklarar
plankartans innebörd.

Planprocessen

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. I processen prövas om den
föreslagna förändringen är lämplig utifrån läge, markens beskaffenhet och
behov. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra.
En detaljplan kommuniceras med berörda myndigheter och allmänhet under
samråd och granskning innan den antas. Både under samråd och granskning
finns tillfälle att skriftligen yttra sig över förslaget. Ett eventuellt överklagande
sker efter att planen har antagits.
Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där bland annat beslut om
planuppdrag och antagande av detaljplanen fattas av kommunens politiker.
Detta planförslag är nu i samrådsskede.

Vill du komma i kontakt med oss?
Elinor Thornblad
Planhandläggare

Förnamn Efternamn
Oleplanchef/Planchef
Kasimir
Bitr
Titel
Planchef
Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inte annat anges.
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Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för naturändamål inom
fastigheten Loke 4. Förslaget syftar även till att utreda förutsättningarna för
dagvattenhantering inom planområdet samt att stärka riksintresset för friluftsliv
genom att förbättra den allmänna åtkomsten till Höje å. Byggnadsnämndens
arbetsutskott, BNau, fattade beslut om planuppdrag 2020-01-30.

Planområdet är idag planlagt för markanvändning bilhandel.
Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

I samband med en planerad breddning av väg E22 har en befintlig
dagvattenledning tillhörande VA SYD lokaliserats under den tilltänkta
vägsträckningen. Utloppet på dagvattenledningen kommer i och med vägbygget
att behöva flyttas. Då ingen rening eller fördröjning sker vid utloppet till Höje å i
dagsläget finns ett behov att i samband med omlokaliseringen utreda
möjligheten för detta.
Planförslaget innefattar:
-

Allmän platsmark med användningen natur
Dagvattenmagasin

Planområdets area: 8323 kvm
Allmän plats natur area: 8323 kvm
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Gä llande detaljplan
Inledning

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 03/2020

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för naturändamål inom
fastigheten Loke 4. Förslaget syftar även till att utreda förutsättningarna för
dagvattenhantering och fördröjning inom planområdet samt att förbättra den
allmänna åtkomsten till Höje å i enlighet med riksintresset för friluftsliv.

Planförfarande

Ett utökat förfarande ska tillämpas då planförslaget inte är förenligt med
översiktsplanen. I den gällande översiktsplanen från 2010 pekas området för
detaljplanen ut som mark för verksamheter. Förslaget att planlägga med
användningen natur är inte förenligt med översiktsplanen. Ett utökat förfarande
är därför lämpligt. Planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan
eller vara av betydande intresse för allmänheten.
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.

Planhandlingar
-

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning och illustrationer

Övriga handlingar
-

Grundkarta
Fastighetsförteckning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering
intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods
Grönprogram för Lunds kommun, 2020-01-30

Handlingar beställda av Trafikverket
-

Dagvattenutredning Magasin Höje å, Tyréns, 2020-03-04
Bullerutredning E22 Ny trafikplats Lund Södra, Tyréns 2017-10-02
Naturvärdesinventering projekt E22 ny trafikplats Lunds Södra, Calluna
2016-03-04
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Orienteringskarta med planområdet markerat i rött.

Planområdet omfattas av fastigheten Loke 4 och är beläget i Lunds sydligaste
del. Området angränsar till parkmark och i förlängningen Höje å i söder,
Malmövägen i väster och väg E22 i öster.

Areal

Planområdets yta uppgår till 8323 m2.

Markägoförhållande

Loke 4 ägs av Bilmo Mark Ab.

Initiativtagare till planen och ärendegång

Byggnadsnämnden har tagit initiativ till planen. Planuppdrag gavs 2020-01-30.

Medverkande i planarbetet
Ole Kasimir, planchef

Maria Milton, biträdande planchef
Elinor Thornblad, planarkitekt

Ulrika Thulin, biträdande planarkitekt

Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt stadsbyggnadskontoret
Karin Sjölin, landskapsarkitekt park- och naturavdelningen
Maria Carping, trafikingenjör gatu- och trafikavdelningen
Kristin Håkansson, lantmätare

Lena Bengtsson, projektutvecklare mark- och exploateringsavdelningen

Stefan Andersson, förvaltningssamordnare miljöförvaltningen
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Tidigare kommunala ställningstaganden
Förhandsbesked

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av en bilhall och bilservice
inkom till stadsbyggnadskontoret 2018-12-06. Ansökan föreslog en byggnad
med en byggnadsarea på ca 3600 kvm. Byggnadsnämnden beslutade
2020-01-23 att bevilja anstånd till 2020-12-06 gällande ansökan om
förhandsbesked i avvaktan på dagvattenutredning. Aktuellt planärende ska vara
avgjort senast 2020-12-06. Om kommunen inte har avgjort ärendet inom 2 år
från det att ansökan om förhandsbesked lämnades in ska ärendet avgöras
omedelbart enligt 9 kap. 28 § PBL.

Illustration över utbyggnad av bilhall baserad på ansökan om förhandsbesked.

Planuppdrag

Byggnadsnämndens arbetsutskott, BNau, fattade beslut om planuppdrag
2020-01-30.

Översiktsplanering

Enligt gällande översiktsplan från 2010 är området utpekat som mark för
verksamheter.
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Utdrag ur Lunds kommuns översiktsplan 2010 (ÖP 2010).

Gällande detaljplaner

Planområdet omfattas av gällande detaljplan 1281K-427:B1176 från 1983. För
Loke 4 medges användningen bilhandel där marken får bebyggas till maximalt
35% och ha en maximal byggnadshöjd om 4 meter. Genomförandetiden har gått
ut. Byggrätten har aldrig utnyttjas.

För området gäller detaljplan 1281K-427:B1176 från 1983. Fastighet Loke 4 är markerat i rött.
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Markanvändning, bebyggelse och stadsbild/landskapsbild

Fastighet Loke 4 omfattas av byggrätt för bilhandel men är idag obebyggd och
utgörs av naturmark som en del i ett större grönstråk längs Höje å. I norra delen
av planen är en mindre yta asfalterad och används idag som parkering och
angöring till Loke 2 och 3. Planområdet utgör entré till staden från Malmövägen.

Kulturmiljö

Fornlämning

Inga kända fornlämningar förekommer enligt den översiktliga kartläggningen.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa omedelbart
avbrytas och länsstyrelsen underrättas (i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen).

Natur

Biotopskydd

Det finns en pilevall i den norra delen av planområdet samt en ung lindallé längs
Malmövägen, delvis inom planområdet, som omfattas av biotopskydd.

Artskydd

Den fridlysta Spjutsporren förekommer inom planområdet. Denna är en ettårig
lejongapsväxt vilken förekommer framförallt i åkrar med kalkhaltig ler- eller
sandjord. Den kräver åkerbruk utan bekämpningsmedel samt årlig plöjning som
gärna är grundare, annars konkurreras den ut av annan vegetation. Arten har
frövila vilket innebär att även om man inte observerat den under ett par år så
kan den finnas kvar och gro när förhållandena blir optimala. (Läs mer under
Planförslag och Konsekvenser)

Observerad förekomst av Spjutsporre inom planområdet.
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Strandskyddet, som är upphävt för planområdet, återinträder vid en
planändring och omfattar hela planområdet. Skyddet syftar till att bevara
allmänhetens tillgång till friluftsliv samt skydda naturmiljön och den biologiska
mångfalden.

Strandskyddets nuvarande gräns markerad med blå linje.

Naturvärdesinventering

Enligt Lunds kommuns övergripande naturvärdesinventering
(Naturvärdesinventering i Lunds stad) består de västra delarna av Loke 4 av
igenväxningsmark med värdefull floralokal. Vid marken som gränsar till åker har
förekomst av den fridlysta Spjutsporren identifierats. Området klassas som
naturvärdesklass 2. Detta är mark med högt naturvärde som har stor positiv
betydelse för den biologiska mångfalden.

Utdrag från Naturvärdesinventering Lunds stad. Loke 4 berörs av område S-17, område med
naturvärdesklass 2.

En naturvärdesinventering utfördes av Calluna 2015 för att säkerställa att inga
naturvärden, biotopskydd eller skyddade arter förbises i samband med
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ombyggnad av Trafikplats Lund södra. Aktuellt objekt för planområdet som kan
komma att beröras är:
•

Förekomst av rödlistade arter. Småtörel och Spjutsporre i åker. (nr 58 i
kartan)

Utdrag från naturvärdesinventering utförd av Calluna 2015.

Grönprogram

Lund omges i huvudsak av åkermark och ofta börjar åkermarken direkt vid
husen eller efter en bilväg vilket bidrar till att denna kantzon har låga biologiska
eller rekreativa värden. Ett av flera viktiga undantag är Höjeådalen.

Lunds kommun har generellt sett dålig tillgång till stora grönområden över
10 ha och till vatten som upplevelsevärde. I Lunds kommuns Grönprogram
pekas Höjeådalen ut som ett viktigt närrekreationsområde med
upptagningsområde för hela staden. Vidare anges att dess funktion som
rekreationsstråk bör utvecklas och stärkas ytterligare. Det pågår en utredning
om att eventuellt bilda ett naturreservat inom Höjeådalen.

Grönstruktur och offentliga rum
Riksintresse för friluftsliv

Området berörs delvis av riksintresseområdet för friluftsliv enligt 3 kap 6 §
miljöbalken.

Topografi och vegetation

Planområdet sluttar svagt åt sydväst. I nordöst ligger området ca 15 meter över
havet och i den sydvästra delen har det sjunkit till ca 12 meter. Längs den norra
sidan växer det en rad med pilträd och marken består till största del av
naturmark. Den största ytan inom fastigheten upptas av åkermark. Där området
möter Malmövägen i väster växer en ung lindallé längs vägens sträckning.
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Vy från Malmövägen över planområdet.

Service
Offentlig service

Ca 300 meter väster om planområdet ligger Sankt Larsområdet med ett stort
antal skolor samlade kring Sankt Larsparken.

Kommersiell service

Planområdet är idag planlagt för bilhandel. Norr om planområdet finns ett
mindre verksamhetsområde med bilmekaniker, trädgårdshandel och verkstäder
tillhörande Scania-Bilar Sverige AB. Drygt 300 meter söder om planområdet
finns en drivmedelsstation.

Trafik och gator

Riksintresse för kommunikationer; väg befintlig

Väg E22 omfattas av riksintresseområde för väg enligt 3 kap 8 § miljöbalken.
Vägen ingår i det nationella stamvägnätet och i den svenska delen av det
transeuropeiska transportnätet.

Gatunät, angöring och in-/utfarter

Planområdet omges av Malmövägen läng den västra gränsen och väg E22 i öster.
Idag saknas angöringsmöjlighet för bil. I norr finns en asfalterad yta som
används för parkering och angöring inom Loke 2 och 3.

Kollektivtrafik

Det finns busshållplatser 300 meter både norr och söder om planområdet.

Gång- och cykeltrafik

Tillgängligheten till området är begränsad. Längs Malmövägen går en gång- och
cykelväg vilken gränsar till planområdets västra del. I samband med
ombyggnation av Trafikplats Lund Södra möjliggörs en passage längs Höje å.
Detta innebär att Höjeåstråket kan förlängas söder om planområdet.
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Dagvatten

Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.

Enligt Åtgärdsplan för dagvatten ligger planområdet i ett avrinningsområde för
dagvatten som leds till Höje å.
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.

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 Höje å. Enligt dagvattenplanen är
Höje å känslig för ökad vattenföring och närsalter samt mycket känslig för
föroreningar. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med kravet
att uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive
kvicksilver) är bedömd som god.
I samband med en planerad breddning av väg E22 har en befintlig
dagvattenledning tillhörande VA SYD lokaliserats under den tilltänkta
vägsträckningen. Dagvattenledningen avvattnar ett större område i centrala
Lund och har sitt utlopp i Höje å.

Eftersom ingen rening eller fördröjning sker vid utloppet till ån i dagsläget finns
ett behov att i samband med omlokaliseringen av ledningen utreda möjligheten
för detta. I samband med att möjligheten att fördröja och rena dagvatten utreds
ska planarbetet även undersöka möjligheten att förbättra den allmänna
åtkomsten till Höje å i enlighet med riksintresset för friluftsliv.
Det dagvatten som behöver omhändertas kommer från två
delavrinningsområden A3, och A4, samt Tetra Paks industriområde som ligger
mellan dessa två avrinningsområden. Industriområdets area uppgår till 16 ha
industrimark. Den totala arean från avrinningsområdena uppgår till ca 76 ha.
Planområdet ligger idag inom avrinningsområde A4.
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Karta över delavrinningsområde A3 samt A4. Markerat i blått är Tetra Paks industriområde, ca 16
ha.

Översvämning och skyfall

I översvämningsplan för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige
2018-03-22, anges att kommunen bör arbeta med åtgärder såsom ytor som kan
ta upp eller tillfälligt magasinera vatten vid stora mängder nederbörd och
vegetation som tillåter infiltration samt fördröjningsmagasin.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har gjort en översiktlig
översvämningskartering för Höje å. Planområdet berörs delvis av
översvämningsutbredning vid beräknat högsta flöde men inte av översvämmade
ytor vid 100-års flöden.

Rosa områden visar översvämmade ytor vid 100-årsflöden och skrafferade ytor beräknat högsta
flöde.
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Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet till största del av morängrovlera.

Vatten och spillvatten

Området ligger inom verksamhetsområdet för VA. VA SYD ansvarar för att ta
hand om dagvattnet. VA SYD har idag ledningar för vatten, dagvatten och
spillvatten inom planområdets västra del.

Övriga ledningar

Inom planområdet går en elledning samt en teleledning. Inom Loke 4 finns det
ett servitut för enskilda spill- och dagvattenledningar tillhörande Loke 2.

Hälsa och säkerhet
Farligt gods

Både väg E22 och Malmövägen är rekommenderade färdvägar för farligt gods.
Avståndet från Malmövägen är ca 4 meter till planområdet och från E22 är det
ca 38 meter.

Buller

En bullerutredning har tagits fram i samband med ombyggnation av Trafikplats
Lund södra. Väg E22 utgör den dominerade bullerkällan i området. I
bullerutredningen beräknas de befintliga ljudnivåerna inom planområdet till
mellan 60-70 dBA ekvivalent ljudnivå. (Läs mer om planerade åtgärder under
Hälsa och säkerhet.)

Förorenad mark

Planområdet berörs inte av några kända markföroreningar enligt den
översiktliga kartläggningen.

Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan

Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken, MB. Det
innebär att miljöeffekterna inte behöver redovisas i en strategisk
miljöbedömning enligt 6 kap MB utan det är tillräckligt att redovisningen är
integrerad i planbeskrivningen. I bedömningen av planförslagets miljöpåverkan
har följande omständigheter vägts in i bedömningen.
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Planförslaget bidrar till att uppnå både de nationella och regionala miljömålen
då föreslagen användning natur kan bidra till att förbättra vattenkvaliteten i
Höje å genom att fördröja och rena dagvatten innan det släpps ut. Föreslagen
användning natur kan dessutom stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljön
samt öka kommuninvånarnas tillgång till gröna miljöer.
Planområdet berörs av riksintresse för friluftsliv. Riksintresset kan stärkas av
att området planläggs för natur. Strandskyddet går i dagsläget i södra
fastighetsgränsen. Vid en planändring återinträder strandskyddet upp till 100
meter från Höje å, om detta inte regleras i detaljplan.

Användningen natur kan bidra till att säkra Spjutsporrens fortlevnad.
Alternativet att bygglov beviljas för en bilhall bedöms ge Spjutsporren sämre
förutsättningar att fortleva då planområdet huvudsakligen kommer bli asfalterat
och hårdgjort.
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Övergripande karaktär och disposition
Planförslaget innefattar:
-

Allmän platsmark med användningen natur
Dagvattenmagasin

Markanvändning

Planområdet föreslås planläggas som allmän platsmark natur, i enlighet med 4
kap. 5 § PBL. Användningen natur innefattar alla typer av friväxande natur. Inom
användningen tillåts även mindre vatten- och friluftsanläggningar samt
servicevägar för att kunna nå och sköta underhåll av anläggningen.
Magasinet föreslås få flacka, växtbeklädda slänter med en lutning på maximalt
1:4. Magasinet är uppdelat i två dammar som går ihop i en gemensam innan
utlopp i Höje å. Servicevägen som anläggs för att kunna nå området för
underhåll ska vara grusad och även kunna användas som rekreationsstråk runt
dammarna.

Referensexempel: Visingedammen, Täby.

Grönstruktur och offentliga rum
Grönområde, park, vegetation och natur

Dagvattenmagasinet ska utformas så att en del åkermark samt pilevallen
kommer kunna sparas i de norra delarna.

Åkermarken är en förutsättning för att den fridlysta Spjutsporren ska kunna
bevaras i området. Skötseln av åkermarken kommer säkerställas då marken
övergår till kommunal naturmark.

Söder om planområdet, inom fastigheten Lilla Råby 18:38 föreslås ytterligare en
mindre dagvattenanläggning tillhörande Trafikverket för avrinning från den nya
delen av E22. Längs Höje å planeras för en serviceväg till dammen som även ska
kunna nyttjas av allmänheten som rekreationsstråk.

Strandskydd

Strandskyddet avses att upphävas inom planområdet för att underlätta
anläggning och framtida drift av dagvattendammarna. För att dammarna ska
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bibehålla sin renande effekt behöver framförallt fördammarna vid ledningens
utlopp regelbundet tömmas på slam. Slammet behöver sedan läggas upp
tillfälligt vid dammen, innan det forslas bort. Dagvattendammarna behöver
placeras här då ledningarna från delavrinningsområdena (A3, A4 samt
TetraPaks industriområde) leds hit innan de når Höje å. Dammarna behövs för
fördröjning och rening för att minska erosion och föroreningsbelastning på Höje
å. Detta är inte möjligt att göra längre upp i delavrinningsområdena.
Bedömningen är att det är ett angeläget allmänt intresse att förbättra
förutsättningarna för att uppnå en god ekologisk och kemisk status av Höje å.
Tillgången till marken för friluftsliv i enlighet med exempelvis riksintresset för
friluftsliv uppnås genom att marken planläggs som allmän platsmark natur. Som
särskilda skäl vid prövningen om upphävande av strandskydd ska beaktas att
det område som upphävandet avser:
-

behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet kan inte tillgodoses utanför området
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området

Teknisk försörjning
Dagvatten

Den del av dagvattenledningen som berörs av omflyttning i samband med
breddning av väg E22 läggs förslagsvis på kommunal mark norr om
planområdet inom fastighet Lilla Råby 18:38. Föreslagen planläggning av allmän
platsmark natur ger kommunen rådighet över dagvattnet och kan leda detta till
dagvattenmagasinet för fördröjning och rening innan utsläpp i Höje å.
Dagvattenmagasinets huvudsakliga uppgift är att fånga sediment och bidra till
rening av dagvatten utifrån platsens förutsättningar. De föroreningar som ska
betraktas är suspenderat material, tungmetaller, PAH, olja samt näringsämnen.
Magasinet ska även bidra till att minska risken erosion vid utlopp i Höje å samt
bidra till att minska flödestopparna. Utformningen av dammen ska möjliggöra
anläggning av ett gång- och cykelstråk längs Höje å för att öka åtkomsten till
själva ån.
För att dagvattenmagasinet ska kunna uppnå tillräcklig reningseffekt
dimensioneras det utifrån avrinningsområdenas storlek. I detta fall bör
dammarean motsvara 1,5% av avrinningsområdenas totala area. Föreslaget
dagvattenmagasin förutsätts därför behöva ta större delen av Loke 4 i anspråk.
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Västra dammen

Gemensam damm

Fördamm

Östra dammen

Principskiss för dagvattenmagasinet.

Utformningen av dammarna bygger på en princip där två dammar, den östra
dammen och den västra dammen, går ihop i en gemensam damm innan utlopp i
Höje å.

Nuvarande förslag kommer att justeras och utformas utifrån krav på
funktionalitet. Det slutliga utformningen är därmed inte fastslagen utan kommer
att vidareutvecklas och konkretiseras till granskningsskedet. Bearbetat förslag
kommer motsvara nuvarande förslag i storlek och kapacitet. Nytt
dagvattenmagasin förutses inte föranleda ett nytt strandskydd eftersom det är
en teknisk anläggning.

Övriga ledningar

Inom Loke 4 finns det ett servitut för enskilda spill- och dagvattenledningar
tillhörande Loke 2. Då Loke 4 övergår till Lilla Råby 13:38 och blir allmän
platsmark blir ledningarna planstridiga. Detta utreds före granskning.

Hälsa och säkerhet
Risker/Farligt gods

Planområdet ligger delvis inom uppmärksamhetsavståndet på 120 meter från
väg E22. Föreslagen användning natur klassas som okänslig verksamhet (Zon A)
som enbart omfattar ett fåtal människor, vilka inte uppehåller sig stadigvarande
på platsen. (Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för
bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt
gods).
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Skyddsavstånd utan hänsyn till ytterligare riskreducerande åtgärder. Föreslagen användning natur
klassas som Zon A. Planområdet ligger utanför skyddsavståndet om 30 meter.

Buller

En bullerutredning har tagits fram i samband med ombyggnation av Trafikplats
Lunds södra. Väg E22 utgör den dominerade bullerkällan i området. I
bullerutredningen uppmäts de befintliga ljudnivåerna till mellan 60-70 dBA
ekvivalent ljudnivå. I intilliggande detaljplan för Lilla Råby 22:12 utreds
möjligheten att befintlig vall mot E22 kompletteras genom att vallen höjs så
långt som möjligt samt kompletteras med en skärm på toppen.
Bullerberäkningar visar att den studerade vallen och skärmen minskar den
ekvivalenta bullernivån till 55-65 dBA.

Avvägning mellan motstående intressen

Det finns ett angeläget allmänt intresse av att ta hand om dagvattnet och öka
reningskapaciteten då Höje å är en belastad recipient. Det är även ett allmänt
intresse att stärka riksintresset för friluftsliv genom att bidra till allmän åtkomst
till, samt skapa en väl utformad miljö längs Höje å. Å andra sidan finns det ett
enskilt intresse av att utveckla området enligt gällande detaljplan som medger
mark för bilhandel. De allmänna intressena av att ta hand om dagvattnet samt
att stärka riksintresset för friluftsliv genom allmän åtkomst till Höje å bedöms
vägra tyngre än det enskilda intresset att uppföra en bilhall.
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Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid

Planen har en genomförandetid på 10 år från det datum planen 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

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet.

Tillståndsprövning och dispenser

Biotopskyddad pilevall samt fridlyst Spjutsporre avses bevaras och ingå i
kommunal naturmark och kräver därför inga dispenser.

Tekniska och ekonomiska åtgärder

För att säkerställa tillräckligt med ytor för dagvattenhantering i enlighet med
Lunds kommuns dagvattenplan föreslås fastighet Loke 4 bli allmän platsmark.
Fastigheten är idag privatägd. Enligt kommunens dagvattenplan som antogs av
kommunfullmäktige 2018 är det tekniska nämndens ansvar att säkra mark som
behövs för VA SYDs dagvattenanläggningar på allmän platsmark.

Ägaren till Loke 4 har meddelat att om kommunen har för avsikt att
detaljplanelägga fastigheten för att användas till allmän plats kommer man att
kräva inlösen av fastigheten mot ersättning av fastighetens marknadsvärde plus
25 procent jämte ersättning för eventuella övriga ekonomiska skador som
bolaget drabbas av till följd av inlösen, allt i enlighet med expropriationslagen.
En tidig bedömning är att inlösenskostnaderna är på en sådan nivå att det rejält
överstiger tekniska nämndens delegation. Tekniska nämndens
investeringsanslag för strategiska markförvärv behöver utökas för att
möjliggöra detta förvärv. Fastighetsbildningskostnader kommer också att
uppkomma för Lunds kommun.
Den föreslagna dagvattenanläggningens ändamål är att ta hand om dagvatten
från befintlig bebyggd miljö vilket innebär att kommunens kostnader inte kan
täckas av exploateringsintäkter eller uttag av gatukostnader.
Anläggningskostnaderna kommer att belasta VA SYD liksom driftskostnaderna.
Enligt markavtal mellan VA SYD och kommunen omfattar VA SYDs ansvar för
dagvattenanläggningar att den får en acceptabel estetisk utformning och att
tillgängligheten på allmän platsmark inte begränsas. Det innebär att VA SYD
ansvarar för och bekostar plantering upp till släntkrön. Kostnader för
anläggandet och driften av ytterligare ytor inom den allmänna platsmarken
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kommer således att behöva finansieras av Lunds kommun. Tekniska nämndens
investeringsram kommer att behöva utökas för att täcka de investeringar som
behöver vidtas i anslutning till VA SYDs dagvattenläggningar. Driftkostnaderna
behöver belysas ytterligare.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning

Detaljplanen medger att Loke 4 överförs till gatu- och parkmarksfastigheten
Lilla Råby 18:38. Detta genomförs lämpligen genom fastighetsreglering.
Loke
Fastigheten Loke 4 överförs i sin helhet till Lilla Råby 18:38.
Lilla Råby 18:38
Fastigheten Lilla Råby 18:38 erhåller fastigheten Loke 4.

Ersättning

De berörda fastighetsägarna ska helst träffa överenskommelse om
fastighetsreglering inklusive ersättningsbelopp. Om överenskommelse inte kan
nås kan sakägare ansöka om att få frågan om fastighetsreglering prövad.
Ersättningen bestäms då av Lantmäterimyndigheten enligt Expropriationslagens
ersättningsregler.

Rättigheter

Efter att Loke 4 överförts till Lilla Råby 18:38 är servitutet 1281K-21027.1
avseende väg som gäller till förmån för Loke 4 och belastar Loke 3 inte längre av
väsentlig betydelse för Lilla Råby 18:38. I samband med fastighetsregleringen
berörande Loke 4 ska rättigheten därför upphävas.
Officialservituten 1281K-21027.1 (väg) och 1281K-21027.2 (avlopp) till förmån
för Loke 2 och belastar Loke 3 och 4 som berörs av detaljplaneförslaget
fortsätter att gälla oförändrat vid fastighetsreglering.
Servitut för enskilda ledningar i allmän plats mark är planstridigt.
Planstridigheten utreds vidare inför granskningen.

Ansökan om fastighetsbildning

Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos lantmäterimyndigheten i Lund
ansöka om erforderlig fastighetsbildning.

Konsekvenser.

Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen

Ett dagvattenmagasin ger kommunen rådighet över att ta hand om dagvattnet
innan utlopp i Höje å och möjliggöra en mer ändamålsenlig fördröjning och
rening av dagvattnet. Planens genomförande bedöms ha positiva konsekvenser
för riksintresset för friluftsliv vilket kan stärkas då den allmänna åtkomsten till
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Höje å förbättras. Planläggning av användning natur kan ge den fridlysta
spjutsporren bättre förutsättningar att fortleva i närmiljön.

Det finns ett enskilt intresse av att utveckla området i enlighet med gällande
detaljplan som medger mark för bilhandel. Konsekvenser för fastighetsägaren av
fastigheten Loke 4 om detaljplanen antas är att fastigheten kommer bli inköpt
eller inlöst av kommunen när planen vunnit laga kraft.

Konsekvenser för fysisk miljö
Riksintressen

Planförslaget bedöms ha en positiv påverkan på riksintresset för friluftsliv då
användningen natur samt föreslaget dagvattenmagasin kan bidra till att stärka
den allmänna åtkomsten till Höje å, i linje med riksintresset.

Skyddade områden

Den biotopskyddade pilevallen inom planområdet ska sparas och bedöms inte
påverkas negativt av föreslagen användning natur. Den fridlysta Spjutsporren
inom planområdets bedöms kunna bevaras i sparad åkermark med kommunal
skötsel. Alternativet att istället bevilja bygglov för bilhall kan få negativa
konsekvenser på biotopskyddade objekt.

Strandskyddet avses att upphävas inom planområdet för att underlätta
anläggning och framtida drift av dagvattendammarna. Dagvattendammarna
behöver placeras här då ledningarna från delavrinningsområdena (A3, A4 samt
Tetra Paks industriområde) leds hit innan de når Höje å. Dammarna behövs för
fördröjning och rening för att minska erosion och föroreningsbelastning på Höje
å. Detta är inte möjligt att göra längre upp i delavrinningsområdena.
Bedömningen är att det är ett angeläget intresse att förbättra förutsättningarna
för att uppnå en god ekologisk och kemisk status av Höje å. Som särskilda skäl
vid prövningen om upphävande ska beaktas att det område som upphävandet
avser:
-

behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet kan inte tillgodoses utanför området
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området

Nytt dagvattenmagasin bedöms inte föranleda ett nytt strandskydd eftersom det
är en teknisk anläggning.

Natur och biologisk mångfald

Den fridlysta Spjutsporren som pekats ut i naturvärdesinventeringen bedöms
inte påverkas negativt i någon betydande omfattning av planförslaget. Förslaget
innebär förbättrade möjligheter för artens fortlevnad inom området. En
förutsättning är att en del åkermark sparas. Spjutsporren är ett åkerogräs som
kräver årlig plöjning så att den inte konkurreras ut av annan vegetation.
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Vattenkvalitet
I nuläget har vattenförekomsten i Höje å en otillfredsställande ekologisk status
till följd av förhöjda halter av kiselalger. Detta är en indikator på att recipienten
har en hög belastning av näringsämnen. Recipienten uppnår god kemisk status,
bortsett från de överallt överskridande ämnena kvicksilver,
kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter.

Föreslaget dagvattenmagasin ska bidra till att avskilja suspenderat material och
partikelbundna föroreningar från inkommande vattenmassa. Idag renas inte
dagvattnet från det utlopp som ska flyttas i samband med ombyggnation av E22.
Föreslaget dagvattenmagasin bedöms därför möjliggöra att MKN för vatten kan
uppnås.
Ett genomförande av detaljplanen och föreslagna åtgärder leder till att
möjligheterna att uppnå MKN för vatten förbättras. Människors hälsa och
säkerhet bedöms därför inte påverkas negativt.

Dagvattenanläggningar måste skötas för att bibehålla sin renande förmåga.

Dagvatten

I samband med flytten av befintlig dagvattenledning har det uppkommit en
möjlighet att tillskapa ett dagvattenmagasin för fördröjning och rening. Utifrån
genomförd dagvattenutredning bedöms föreslaget dagvattenmagasin bidra med
fördröjning och rening av dagvatten från aktuella delavrinningsområden.
Förutsättningarna att bättre kunna ta hand om vatten från avrinningsområdena
A3, A4 samt Tetra Paks industriområde bedöms bli bättre. Ökad
reningskapacitet innan utlopp bedöms bidra till att vattenkvaliteten i Höje å
förbättras.

Konsekvenser för hälsa och säkerhet
Risker

Planförslaget bedöms inte påverkas negativt av rekommenderade leder för
farligt gods.

Buller

Planförslaget bedöms inte få en negativ påverkan av bullernivåerna.

Skyfall och översvämning

Planförslaget bedöms förbättra förutsättningarna att kunna ta hand om skyfall
på ett effektivt sätt. Vid enstaka mycket stora skyfall är den största
konsekvensen att dammens reningsförmåga minskar och orenade vattenmassor
hamnar direkt i Höje ås utlopp. Det ska dock förtydligas att dagvattnet i
dagsläget inte renas eller fördröjs alls i detta utlopp. Vid god skötsel och
regelbunden tömning av sediment i dagvattenmagasinet minskas denna risk.
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Sociala konsekvenser
Barnperspektiv

När planförslaget har arbetats fram har hänsyn tagits till barns intressen, behov
och situation i enlighet med barnkonventionen. Förslaget kan komma att ha
positiv påverkan för barn, vilka får en förbättrad åtkomst till Höje å.

Tillgänglighet

Ett genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Hur kraven på tillgänglighet i
detalj kommer att tillgodoses redovisas i samband med byggnads- och
markprojekteringen och avgörs därmed vid kommande marklovsprövning.
Planförslaget innebär att åtkomsten till Höje å kommer att kunna stärkas.

Ekonomiska konsekvenser

Finansiering som strategiskt markförvärv innebär att kompensation kommer att
behövas från kommunstyrelsen.
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