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Standardförfarande

Vad är en detaljplan?

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 14/2019a

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 samrådskede.

Vill du komma i kontakt med oss?
Förnamn Efternamn
Planhandläggare Kent Ratcovich

Förnamn Efternamn
Förnamn
Efternamn
Bitr planchef/Planchef
Titel
bitr. planchef Maria Milton
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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Sammanfattning
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Riksbyggen ekonomisk förening har 2018-05-21 inkommit med en begäran om
planbesked för fastigheten Gåsen 4, 7 och 11 i Veberöd, Lunds kommun. Planens
syfte är att genom detaljplan pröva lämpligheten för bostäder i form av
flerbostadshus med inriktning på seniorboende i två, tre och fyra våningar.
Planområdet ligger i de centrala delarna av Veberöd och gränsar mot
Sjöbovägen, Ängavägen och Stjärngatan. Sammanlagt är området cirka 6000 m2
stort och består idag av verksamhetsbyggnader som butik och växthus samt
några enkla byggnader för odling och ett äldre bostadshus. Fastigheterna är
förvärvade av Riksbyggen. Tidigare ägare kommer att driva nuvarande
verksamhet på fastigheterna fram till som längst 2021-06-01.
Planområdets area: ca 6000 m2.
Antal bostäder: ca 33 st.
Antal bilparkering: ca 30 st.
Antal parkering cykel ca 90 st.

Inledning
Planens syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder på
fastigheterna Gåsen 4 och 11 i två, tre och fyra våningar samt en mindre
byggnad i en våning avsedd för gemensamhetslokal och gästlägenhet. Syftet är
även att bevara befintlig byggnad på fastigheten Gåsen 7 mot Sjöbovägen då den
är angiven som kulturhistorisk värdefull byggnad i Lunds kommuns
kulturhistoriska bevaringsprogram.

Planförfarande

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.
Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planhandlingar
-

Plankarta med bestämmelser och illustration
Planbeskrivning (denna handling)

Övriga handlingar
-

Grundkarta
Fastighetsförteckning
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Bullerutredning upprättad av Tyréns AB 2020-02-28
Miljöteknisk markundersökning upprättad av Tyréns AB 2019-01-22
Dagvattenutredning upprättad av Tyréns AB 2020-06-30
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Plandata

Planområdet i Veberöd

Läge

Aktuellt planområde inom röd markering

Planområdet omfattar fastigheterna Gåsen 4, 7 och 11 och är beläget i de
centrala delarna av Veberöd.

Areal

Planområdets yta uppgår till ca 6000 m2.

Markägoförhållande

Fastigheterna inom planområdet ägs av Riksbyggen ekonomisk förening.
Tidigare ägare kommer att driva nuvarande verksamhet på fastigheterna fram
till som längst 2021-06-01.

Initiativtagare till planen och ärendegång

Det är Riksbyggen ekonomisk förening som har tagit initiativ till planen.

Medverkande i planarbetet

Planarkitekt Kent Ratcovich, SBK
Biträdande planchef Maria Milton, SBK
Bygglovsarkitekt Lena Ahlfors, SBK
Stadsantikvarie Henrik Borg, SBK
Landskapsarkitekt Maria Borisson Lindvall, SBK
Lantmätare Kristin Håkansson, SBK
Karttekniker Beata Szyszko Bibel, SBK
Administratör Madeleine Rosqvist, SBK
Mark och exploateringsingenjör Cecilia Johansson, TF
Landskapsarkitekt Karin Sjölin, TF
Trafikmiljöingenjör Anna Karlsson, TF
Miljöinspektör Annika Skoog, MF

På fastighetsägarens uppdrag har arkitekt Kenji Miyazu, Jaenecke
arkitektkontor tagit fram förslag till ny bebyggelse och illustration.
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Tidigare kommunala ställningstagande
Planuppdrag

Byggnadsnämnden beslutade 2019-10-17 att ge stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten för bostadsändamål inom
fastigheterna Gåsen 4, 7 och 11. Standardförfarande ska tillämpas.

Översiktsplanering

Enligt översiktsplanen från 2018 (ÖP 2018) är området utpekat som blandad
och befintlig bebyggelse.

Gällande detaljplaner

För området gäller detaljplan R209 från 1929 som anger endast öppet
byggnadsätt. Glesare bebyggelse.

Förutsättningar

Markanvändning, bebyggelse och stadsbild

Inom fastigheterna Gåsen 4 och 11 finns idag verksamhetsbyggnader som butik
(A), växthus (B) och några enkla byggnader (C) för odling samt parkeringsytor.
Verksamheten kommer att drivas fram till som längst våren 2021.
Inom fastigheten Gåsen 7 finns även ett äldre bostadshus (D) med
omkringliggande trädgård. Området omges till största del av enfamiljshus (E)
och en bilverkstad i väster (F).

Aktuellt planområde inom röd markering.
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Kvarteret Gåsen är ett av de första etablerade utanför gamla bykärnan.
Kvarterets form är triangulärt format mellan Sjöbovägen i söder, Ängavägen i
nordväst och Stjärngatan i öster. Kvarterets nordöstra hörn utgör en
begränsning för Stjärnplatsen. Bebyggelsen utgörs av en och en
halvvåningsbyggnader i rött tegel. De äldre husen ligger längs Sjöbovägen, de är
utmärkta på 1931 års stadsplan och därmed uppförda före den tidpunkten. På
stadsplanen anges beteckningen Ö1 med förklaringen ”Kvartersområde för
endast öppet byggnadssätt. Glesare bebyggande”.

Fornlämning

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

Bevaringsprogram

I Lunds kommuns kulturhistoriska bevaringsprogram är byggnad på fastigheten
Gåsen 7 angiven som kulturhistorisk värdefull byggnad. Byggnad på fastigheten
Gåsen 11 är angiven som byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra,
bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö.

Utdrag ur bevaringsprogrammet.

Byggnad på fastigheten Gåsen 7

Byggnad på fastigheten Gåsen 11
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Topografi och vegetation

Marken inom planområdet lutar generellt från +40 i söder till +39 i norr men är
relativt flackt. Den huvudsakliga vegetationen finns inom fastigheten Gåsen 7.

Service

Offentlig service

Förskolor, skolor och bibliotek finns i de central delarna av Veberöd ca 500
meter från planområdes.

Kommersiell service

Ca 350m från aktuellt område finns handel. Mindre verksamheter finns längs
Sjöbovägen.

Trafik och gator

Gatunät, angöring och in-/utfarter

Aktuellt område gränsar mot Sjöbovägen i söder som har en skyltad hastighet på
50 km/h, Ängavägen i norr och Stjärngatan i väster har en skyltad hastighet på
30 km/h. Aktuellt område angörs från Sjöbovägen och Ängavägen.

Kollektivtrafik

Ca 200m från aktuellt område finns hållplatsläge för kollektivtrafik.

Gång-, cykel- och motortrafik

Separerad gång- och cykelväg finns på båda sidor om Sjöbovägen, på Ängavägen
och Stjärngatan sker gång- och cykeltrafik i blandtrafik. Motortrafik sker på
Sjöbovägen (huvudgata), Ängavägen (lokalgata stor) och Stjärngatan (lokalgata
liten).

Parkeringsnorm och parkering

Lunds kommuns parkeringsnorm styr hur parkering ska ordnas vid
nybyggnation av till exempel bostäder, kontor och handel. Parkering sker i dag
inom aktuellt planområde.

Teknisk försörjning

Ledningar för vatten, avlopp, dagvatten, teleledningar och el finns i anslutning
till planområde.

Dagvatten

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.

9 (26)

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 14/2019a

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 otillfredsställande ekologisk status med kravet att
uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive
kvicksilver) är bedömd som god.

Markens beskaffenhet

På del av fastigheterna Gåsen 4 och 11 finns det en handelsträdgård med
odlingsverksamhet. Enligt miljöteknisk markundersökning finns det enstaka
föroreningar. Risknivån inom fastigheterna bedöms som måttlig. Inför en
bostadsbyggnation bedöms ett efterbehandlingsbehov föreligga inom ett
markområde som upptar en yta på ca 550 m2.

Ytliga jordlager, från markytan ner till ca 0,3 m under markytan, utgörs av
fyllning av sand, grus och humusjord med ställvis inslag av keramikrester, glas
och asfaltsrester. Fyllningen underlagras av naturligt lagrad sand, ställvis
förekommer lerjordlager. Vid kommande projektering kommer de geotekniska
förutsättningarna att kontrolleras ytterligare.

Vatten och spillvatten

Planområdet ligger inom VA SYDs verksamhetsområde för vatten, spillvatten
och dagvatten. VA SYD ansvarar för att ta hand om dagvatten. I anslutning till
planområdet finns ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten.

Övriga ledningar

I anslutning till planområdet finns el och teleledningar. Inom fastigheten Gåsen
11 finns ledning för kabel-TV.

Renhållning

Renhållning sker i dag inom fastigheterna Gåsen 11, 7 och 4.

Hälsa och säkerhet
Buller

Buller förekommer främst från trafik längs Sjöbovägen. Trafiken ger marginellt
upphov till ekvivalent ljudnivå 55-59,9 dBA mot vägen i dag.

Luft

Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveloxid, bly, kväveoxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). I Lunds kommun
har beräkningar gjorts för kväveoxidhalten och PM10. Inom planområdet ligger
halterna av kväveoxid och PM10 under riktvärdena enligt MKN. Trafiktillskottet
från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna
för befintlig bebyggelse.

Markradon

Enligt Lunds kommuns översiktliga markradonkartläggning ligger planområdet
inom normalriskområde för radon.
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Miljöteknisk markundersökning har upprättats för fastigheterna Gåsen 4 och 11
(2019-01-22). På fastigheterna finns idag en blomsterbutik och växthus. Ytliga
jordlager från markytan ner till ca 0,3 meter under markytan, utgörs av fyllning
av sand, grus och humusjord med ställvisa inslag av keramik rester, glas och
asfaltrester.

Fyllningen underlagras generellt av naturligt lagrad sand, ställvis förekommer
lerjordar. Resultatet från utförda laboratorieanalyser visar att enstaka
analyserade jordprover är förorenade av ett eller flera ämnen; bly, zink, DDT och
PAH H. Påvisade halter av dessa ämnen överskrider Naturvårdverkets generella
riktvärden för känslig markanvändning (KM), men ligger under riktvärdena för
mindre känslig markanvändning (MKM). I ett jordprov ligger bariumhalten över
riktvärdet för MKM. Risknivån inom fastigheterna Gåsen 4 och 11 bedöms
sammantaget som måttliga.

Erosion/Skred

Någon risk för erosion eller skred bedöms inte att föreligga.

Översvämning och skyfall

Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram ”Översvämningsplan för
Lunds kommun”, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22. Enligt Lunds
kommuns översvämningskartering finns ingen risk för översvämning inom
planområdet.

Riksintressen

Planområdet omfattas inte av några riksintressen.
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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 redovisas i en strategisk miljöbedömning enligt
6 kap MB. Redovisningen är integrerad i planbeskrivningen.

Planförslag

Övergripande karaktär och disposition

Inom aktuellt planområde på fastigheterna Gåsen 4 och 11 föreslås
flerbostadshus med inriktning på seniorboende samt att befintlig huvudbyggnad
på fastigheten Gåsen 7 mot Sjöbovägen bevaras. Bebyggelsen vänder sig mot
befintlig bostadsbebyggelse och verksamhet i väster samt mot angränsande
gator.

Illustration Jaenecke arkitekter/Stadsbyggnadskontoret Lunds kommun

Mot Sjöbovägen föreslås en byggnad i tre och fyra våningar där del med tre
våningar vänder sig mot Sjöbovägen. Byggnaden är indragen från vägen och
placerad i linje med den befintliga bebyggelsen i väster och öster. Mot
Ängavägen och mot befintlig bebyggelse föreslås två byggnader i två och tre
våningar.
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Föreslagna tre byggnadsvolymer på fastigheterna Gåsen 4 och 11 är placerade
så att det bildas en central innergård där det föreslås en gemensam mindre
byggnad i en våning avsedd för gemensamhetslokal och gästlägenhet. Området
planeras att angöras från Stjärngatan och från Ängavägen till gemensamma
parkeringsytor. I anslutning till parkeringsyta mot Stjärngatan föreslås
gemensam sophantering.

Illustrationer Jaenecke arkitekter. Vy längs Sjöbovägen

Vy längs Ängavägen
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Generellt för planområdet ska bil och cykelparkering samt sophantering finnas
inom kvartersmark.

På prickmarkerat område får byggnad inte uppföras. Skärmtak får sticka ut över
prickmarkerat område. Markytan ska möjliggöra infiltration av dagvatten. Minst
30 % av markytan ska vara genomsläpplig och får därmed inte hårdgöras.
På kryssmarkerat område får komplementbyggnader uppföras med max 3m
byggnadshöjd.

Inom området föreslås bostadsbebyggelse (B) med tre stycken byggrätter där
två av dem medger 2-3 våningar och en tredje byggrätt som medger 3-4
våningar. Samtliga våningsalternativ ska finnas representerade inom respektive
byggrätt. 2 m flexibilitet medges för gräns mellan våningsantalet II, III och III, IV.
Bebyggelsen föreslås med sadeltak som medger 40 – 45 graders lutning.

För bebyggelse i 2 våningar är högsta byggnadshöjd 6,5m och nockhöjd 11,5m,
för bebyggelse i 3 våningar är högsta byggnadshöjd 9,5m och nockhöjd 14,5m
och för bebyggelse i 4 våningar är högsta byggnadshöjd 12,5m och nockhöjd
17,5m.

Schematiska sektioner bostadsbebyggelse (Jaenecke arkitekter AB)

Centralt i området föreslås även en mindre byggnad i 1 våning där högsta
byggnadshöjd är 4m och högsta taklutning är 15 grader.

Med undantag från schakttopp ska trapphus, teknikvåning och andra
uppbyggnader på tak ingå i angiven högsta nockhöjd och inordnas med
byggnadens gestaltning genom att integreras i övergripande volym och fasad.

Befintligt hus på Gåsen 7 planläggs för bostad och kan även nyttjas som
komplement till den nya planerade bostadsbebyggelsen.
Ovanstående regleras på plankartan.

Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är 0,5.
Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage, källare och
förråd inom föreslagen kvartersmark. Beräknat antal nya lägenheter inom
fastigheterna Gåsen 4 och 11 är 33st.
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I Lunds kommuns kulturhistoriska bevaringsprogram är byggnaden på
fastigheten Gåsen 7 angiven som kulturhistorisk värdefull och har därför åsatts
varsamhetsbestämmelse och rivningsförbud i enlighet med 8 kap 13 § PBL.
Byggnaden föreslås få följande skydds- och varsamhetsbestämmelser:

Bostadsbyggnad på fastigheten Gåsen 7

Utdrag från Lunds kommuns bevaringsprogram

Skyddsbestämmelse och rivningsförbud:
r Byggnad får inte rivas.
q Tegelfasader ska bevaras.
Varsamhet:
k1 Fasader ska utgöras av rött (Veberöds) tegel i blixtförband.
k2 Sockel ska vara slätputsad omålad.
k3 Tak ska vara täckt med enkupiga och falsade lertegelpannor. Takkupor och
takfönster får utföras mot norr och ska prövas mot varsamhetskravet.
k4 Vitmålat lunettfönster i trä i södra takfallet.
k5 Murad skorsten med gjuten krona mot nock.
k6 Fönster utförs i vitmålat trä. Entréparti centralt placerad med utskjutande
slätputsade sidostycken med skärmtak täckt med kopparplåt. Entréparti i
lackat trä med överljus. Ytterligare dörrar och fönster tillåts i begränsad
omfattning och ska prövas mot varsamhetskravet.

Grönstruktur och offentliga rum

Någon tillkommande allmän park-, natur eller torgyta planeras inte inom
aktuellt planområde.

Friytor och rekreation

Inom området skapas gröna miljöer för de boende i området. Plankartan
reglerar att på prickmarkerat område ska markytan möjliggöra infiltration av
dagvatten. Minst 30 % av markytan ska vara genomsläpplig för infiltration och
får därmed inte hårdgöras. De gröna områdena bidrar till biologisk mångfald,
dagvattenhantering och välbefinnande för de boende. I anslutning till
planområdet finns Romelevallens idrottsplats med goda möjligheter för
rekreation.
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Angöring och in-/utfarter

Området föreslås att angöras från Ängavägen och Stjärngatan. Sophämtning sker
från Stjärngatan. För att tillgodose transporter medges även en angöring från
Sjöbovägen.

Parkeringsnorm och parkering

Bilparkering om 30 platser avses ske på gemensamma parkeringsplatser mot
Ängavägen samt Stjärngatan. Cykelparkering om 90 platser avses ske i
anslutning till föreslagna byggnader.

Parkeringsbehovet för bil, inklusive besöksparkering, handikapparkering och
cykel samt angöring lösas på kvartersmark.
Gällande parkeringsnorm för bil och cykel bedöms att kunna uppfyllas.
Bil
Gällande parkeringsnorm för Lunds kommun ska tillämpas.
Gällande norm för parkering:
Flerbostadshus
10,0 ppl/1000 m2 BTA

Cykel
Gällande parkeringsnorm för Lunds kommun ska tillämpas.
Gällande norm för parkering:
Flerbostadshus
30 cpl/1000 m2 BTA

Teknisk försörjning

Geoteknik, grundläggning

Miljöteknisk markundersökning visar att de ytliga jordlagren inom fastigheterna
Gåsen 4 och 11 utgörs av fyllning ner till 0,3m under markytan. Fyllningen
utgörs av främst sand, grus och humusjord. Fyllningen underlagras generellt av
naturligt lagrad sand, ställvis förekommer lerjordar. Då verksamheten inom
området kommer att pågå fram till 2021 har inga utförligare förutsättning
avseende geoteknisk och grundläggning utförts. Grundläggning bedöms att
kunna utföras med sedvanlig grundläggning. Förutsättningar kommer att
utredas inför kommande projektering.

El

Elledningar finns i anslutning till planområdet.

Vatten och spill

VA SYD har dagvatten, vatten och spillvattenledningar i anslutning till
planområdet.
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Dagvattenutredning (2020-06-30) har upprättats för fastigheterna Gåsen 4 och
11. Vid planerad bostadsbebyggelse kommer befintliga hårdgjorda ytor inom
fastigheterna att minska. Trots detta ökar flödet från utredningsområdet vid
framtida scenarier på grund av klimatförändringarna och ökad nederbörd.
I dagsläget finns två anslutningspunkter till dagvattennätet i fastigheternas
norra del och kommer troligtvis fortsätta göra det även med planerad
bebyggelse. Maximalt utsläppsflöde till befintligt ledningsnät är 20 l/s ha vilket
innebär ett totalt flöde på 10 l/s från fastigheterna.

Ett dagvattensystem med diken och nedsänkta översvämningsytor föreslås. Nära
källan är det fördelaktigt att ha tröga dagvattensystem, såsom permeabla ytor,
gröna tak och makadamdiken. För att inte överstiga tillåten avrinning på 10 l/s
krävs fördröjning av ca 64 m3.
Infiltrationsmöjligheterna bedöms som goda men grundvattenytans nivå kan
påverka utformningen av föreslagna fördröjningsytor. Volymen kan bibehållas,
men tätande funktioner kan behövas och infiltrationen kan då begränsas, vilket
ger att avtappning sker enbart till ledningsnätet.

Det är viktigt att utforma höjdsättningen så att dagvatten inte rinner in mot
byggnader, så att inga instängda punkter uppstår och så att vatten leds via
rinnvägar till föreslagna översvämningsytor. Höjdsättning ska vara utformad så
att inga byggnader skadas vid ett 100-årsregn. Med föreslagna åtgärder för
skyfall och dagvattenhantering bedöms planerad bebyggelse inte försämra
situationen vid skyfall varken uppströms, nedströms eller inom fastigheten.

Planerad bebyggelse och föreslagna flödesvägar samt ytor för
fördröjning och rening av dagvatten.
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Renhållning

Miljöbyggnad föreslås på parkeringsyta i öster med angöring från Stjärngatan.

Övriga ledningar

Inom området finns ledningar för kabel-TV.

Hälsa och säkerhet
Buller

Trafikbullerförordningens grundriktvärden Leq 60 dBA uppfylls vid samtliga
fasader och våningsplan. Planerade bostäder kan utformas fritt utan krav på
bullerdämpande kompensationsåtgärder. Gemensamma uteplatser där
riktvärdet uppfylls (Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA) kan anläggas i markplan
mellan huskropparna. Samtliga planerade bostäder inom planområdet kan
utformas fritt med avseende på verksamhetsbuller från angränsande fastigheter.

Luft

Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveloxid, kolmonoxid och partiklar (PM10). I Lunds kommun har
beräkningarna gjorts för kväveoxidhalten och PM10. Inom planområdet ligger
halterna av kväveoxid och PM10 under riktvärdena enligt MKN. Trafiktillskottet
från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna
för befintlig bebyggelse.

Markradon

Enligt översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som ett
normalriskområde. Bostadsbyggnader skall utföras radonskyddade.

Förorenad mark

Enligt Miljöteknisk markundersökning visar resultat på förekomst av bly, zink,
DDT och PAH H i 3 av 22 prover som överskrider naturvårdsverkets generella
riktvärden för känslig markanvändning (MKM). Även halter av barium har
noterats i ett av proverna som överskrider MKM. Inför bostadsbebyggelse
bedöms ett efterbehandlingsbehov finnas av ett ca 550 m2 stort område ner till
ca 0,5 m djup. Under Administrativa bestämmelser på plankartan finns en
planbestämmelse som anger att sanering av förorenad mark ska utföras innan
startbesked för ny bebyggelse ges.

Översvämning och skyfall

Vid planerad bebyggelse i söder ökar översvämningsrisken något, det är därför
viktigt att beakta denna flödesväg vid framtida höjdsättning så att vatten kan
rinna från söder till norr över fastigheten utan hinder. Befintlig lågpunkt i
nordvästra delen av området bör behållas, förslagsvis genom att planera för en
nedsänkt grönyta eller annan markanvändning som inte skadas av perioder med
stående vatten. Om lågpunkten byggs bort genom ändrad höjdsättning kan det
påverka översvämningsrisken nedströms fastigheten. Då andelen hårdgjord yta
minskar samt att anläggningar för rening och fördröjning av 20-årsregnet
skapas bedöms flödet från fastigheten vid skyfall minska något.
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Om befintliga flödesvägar som korsar fastigheten säkerställs och befintliga
lågpunkter inte förändras bedöms ändrad bebyggelse inom fastigheten inte
påverka översvämningsrisken uppströms eller nedströms fastigheten.

Flödesvägar och lågpunkter vid planerad bebyggelse.

Räddning

Planområdet ligger inom normal insatstid. Brandvatten finns i omgivande
gatunät vilket bedöms vara i tillräcklig omfattning. Uppställningsplatser för
räddningstjänstens fordon och avstånd mellan uppställningsplats och
byggnadernas entréer samt brandposter bedöms uppfyllas. Frågan om
utrymning hanteras i detalj i samband med bygglovsprövning.

Avvägning mellan motstående intressen

Ett genomförande av detaljplanen möjliggör uppförande av cirka 33 nya bostäder
i flerbostadshus vilket är brist på i Veberöd. Ny bostäder är ett allmänt intresse
som väger tyngre än dagens område med verksamheter. Blandad stad minskar
men blandat bostadsutbud ökar. Enligt PBL (Plan- och bygglagen) är
bostadsbyggandet ett allmänt intresse. Den samlade bedömningen är att planens
genomförande inte medför någon olägenhet av den art som avses i PBL kap 2 § 9.
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Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid

Planen har en genomförandetid på 5 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

Fastighetsägare är huvudman för kvartersmark.

Ändrad lovplikt

Sanering av förorenad mark ska utföras innan startbesked för ny bebyggelse ges.

Avtal

Exploateringsavtal kommer upprättas innan detaljplanen antas.

Tekniska och ekonomiska åtgärder

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Lunds kommun ansvarar för utbyggnad och ombyggnad av allmän platsmark
utanför planområdet. Ombyggnad och utbyggnad med anledning av
exploateringen bekostas av exploatören via gatukostnadsersättning.

Kommunen ansvarar och bekostar drift och underhåll av allmän platsmark
utanför planområdet. Kostnadsfördelning mellan exploatör och kommunen
regleras i exploateringsavtal.

Åtgärder på allmän plats med anledning av detaljplanens genomförande är nya
infarter från Ängavägen och Stjärngatan.

VA SYD är huvudman för det allmänna VA-nätet. VA SYD ansvarar för och
bekostar VA-anläggningen. Kostnaden för eventuell utbyggnad- och ombyggnad
av det allmänna vatten- och avloppsnätet finansieras genom anslutningsavgifter
enligt vid tid gällande VA-taxa. VA SYD ansvarar för och bekostar även drift och
underhåll av VA-nätet. Drift och underhåll finansieras genom brukningsavgifter
enligt gällande VA-taxa.
Ledningshavare ansvarar för och bekostar utbyggnad samt drift och underhåll
av energiförsörjningsledningar, nätstationer, tele- och bredbandskablar.
Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål av
ledningsägare och operatör.
Ledningar som behöver flyttas med anledning av exploateringen och som inte
bekostas av ledningsdragande verk ska hanteras och bekostas av exploatör.
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Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildningsåtgärder

Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bostadsändamål.
Del av Gåsen 7 medges utgöra en egen fastighet för bostadsändamål. Planen
medger vidare att resterande del av Gåsen 7 samt Gåsen 4 och 11 läggs samman
till en fastighet. Detta sker lämpligen genom fastighetsreglering. Om nuvarande
fastighetsindelning bibehålls behöver gemensamhetsanläggningar inrättas för
gemensamma anläggningar såsom parkering och sophantering eftersom de
föreslås samutnyttjas av bostäderna inom Gåsen 4 och 11.

Gåsen 11
Detaljplanen föreslår utfartsförbud från Gåsen 11 mot Sjöbovägen och
Ängavägen. Utan möjlighet till utfart uppfyller fastigheten inte lämplighetsvillkoret i fastighetsbildningslagen 3 kap 1 §. Genom att Gåsen 4 eller/samt del
av Gåsen 7 överförs till Gåsen 11 erhåller fastigheten utfart mot
Ängavägen/Stjärngatan. Rätt till utfart kan även erhållas genom servitutsrätt
eller inrättande av gemensamhetsanläggning. Fastighetsreglering,
servitutsbildning alternativt inrättande av gemensamhetsanläggning genomförs
med överenskommelse mellan fastighetsägarna som grund. Berörda fastigheter
ägs av Riksbyggen ekonomisk förening.

Rättigheter

Gemensamhetsanläggning kan behöva inrättas för anläggningar som används
gemensamt av flera fastigheter, t.ex. miljöhus och parkering. Inrättande av
gemensamhetsanläggning prövas i enlighet med anläggningslagen.

Tomtindelning

Planen medför att den tomtindelning som fastställdes 1939-09-26, akt 12-VES60 och som idag gäller som fastighetsindelningsbestämmelse i stadsplanen
upphör att gälla för Gåsen 4 och 7. Planen medför vidare att den tomtindelning
som fastställdes 1978-07-07, akt 12-VES-509 och som idag gäller som
fastighetsindelningsbestämmelse i stadsplanen upphör att gälla.

Ansökan om fastighetsbildning mm

Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i
Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning. Med ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge ersättning för mark eller utrymme
för rättighet. Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta av respektive
åtgärd alternativt annan enligt överenskommelse.
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Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen

Genomförandet av planförslaget innebär konsekvenser för omgivningen då
markanvändningen på fastigheterna Gåsen 4 och 11 ändras från byggnader med
butik och växthus samt odling till bostäder. För fastigheten Gåsen 7 är
markanvändningen den samma. Som en konsekvens av planförslaget kommer
befintlig intilliggande bebyggelse i öster att påverkas av skugga under
vårdagjämning kl. 16.00. De enskilda intressena, som boende i intilliggande
fastigheter kan ha, har vägts mot det allmänna intresset av att skapa
förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. Vid avvägningen mellan dessa olika
intressen har möjligheten att åstadkomma förutsättningar för ny
bostadsbebyggelse värderats tyngre.

Konsekvenser för fysisk miljö

Kulturhistorisk intressant bebyggelse

I Lunds kommuns kulturhistoriska bevaringsprogram är byggnad på fastigheten
Gåsen 7 angiven som kulturhistorisk värdefull byggnad. Genom rivningsförbud
och varsamhetsbestämmelser bevaras den kulturhistoriska byggnaden.
Byggnad på fastigheten Gåsen 11 är angiven i Lunds kulturhistoriska
bevaringsprogram som byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra,
bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö. Stadsbyggnadskontoret bedömer
att då byggnaden i sig inte är angiven som kulturhistorisk värdefull föreslås den
att rivas så att föreslagen ny bostadsbebyggelse kan uppföras.

Stadsbild

Stadsbilden kommer att förändras då befintlig lägre verksamhetsbyggnader och
växthus kommer att ersättas av bostadsbyggnader i två till fyra våningar med
sadeltak.
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Mikroklimat

Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats vårdagjämning 21 mars
kl. 10.00, 12.00 och 16.00 samt sommarsolståndet 21 juni kl. 10.00, 12,00 och
16.00. Studierna visar att ny bebyggelse (bruna byggnader) skuggar befintliga
fastigheter i öster under vårdagjämning 21 mars kl. 16.00.
Vårdagjämning

Kl. 10.00

Kl. 12.00

Kl. 16.00

Sommarsolståndet

Kl. 10.00

Kl. 12.00

Kl. 16.00

Natur och biologisk mångfald

Andelen gröna ytor ökar jämfört med dagens situation som är ett
verksamhetsområde bestående av ca 90 % hårdgjorda ytor. Området planeras
för bostadsbebyggelse med växt- och regnbäddar för hantering av dagvatten och
annan växtlighet. Markytan ska möjliggöra infiltration av dagvatten. Minst 30 %
av prickmarkerad yta på plankartan ska vara genomsläpplig och får inte
hårdgöras. Det innebär att det finns stora möjligheter för en ökad biologisk
mångfald.
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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.
Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet.
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte
förändra nivåerna på luften.

Vattenkvalitet

Fastigheterna Gåsen 4 och 11 görs om från verksamhetsområde bestående av ca
90 % hårdgjorda ytor till bostadsområde med en större andel grönytor. Då
andelen hårdgjord yta och tung trafik kommer att minska i samband med att
fastigheterna görs om till bostadsområde bedöms även mängden föroreningar
inom området också minska. Genom att leda dagvatten ytligt till föreslagna
reningsåtgärder för fördröjning och rening tillkommer ytterligare reduktion av
föroreningarna i dagvatten vilket bedöms förbättra kvalitén på dagvattnet som
lämnar fastigheten samt bidra till möjligheterna att uppnå satta MKN för
recipienten. Till följd av att den ändrade markanvändningen leder till att en
mindre mängd närsalter, metaller, övriga föroreningar släpps ut till recipienten
ökar möjligheterna att MKN för vatten beträffande närsalter, metaller, övriga
föroreningar kan uppnås.

Dagvatten

Planerad bebyggelse utgörs av tre flerbostadshus ungefär på samma plats som
befintlig bebyggelse och en mindre centralt belägen byggnad samt
komplementbyggnader. Omkringliggande ytor planeras att göras om till
gårdsytor med parkering, gångar och grönytor. Då utformning av gårdsytor inte
är fastställd har hårdgöringsgraden antagits vara 50 %. Vid flödesberäkningar
för planerad bebyggelse har en klimatfaktor på 1,3 använts för att ta höjd för
framtida klimatförändringar med ökad nederbörd som följd. Ett flöde
motsvarande ett 2-årsregn har antagits kunna ledas till befintligt ledningsnät
men flöden överstigande detta behöver fördröjas inom fastigheterna.
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Buller

Bullerutredning (2020-02-28) har upprättats. Beräkningarna visar att
trafikbullerförordningens grundriktvärde Leq 60 dBA uppfylls vid samtliga
fasader och våningsplan. Planerade bostäder kan därmed utformas fritt utan
krav på bullerdämpande kompensationsåtgärder.

Ekvivalent ljudutbredning 2 meter över mark från väg för år 2040 (inkl. reflex i egen fasad).
Värdena i beräkningspunkterna avser frifältsvärde vid fasad (exkl. reflex i egen fasad).
Tabellens kolumner avser våningsplan/Leq/Lmax.

Gemensamma uteplatser där riktvärdet uppfylls (Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA)
kan anläggas i markplan mellan huskropparna. Om en gemensam uteplats
förläggs där riktvärdena uppfylls kan eventuella övriga enskilda uteplatser ses
som kompletterande uteplatser och byggas utan hänsyn till gällande riktvärden.
Industribullerinventeringen visar att ingen av de befintliga verksamheterna har
arbetsmoment eller andra bullerkällor som riskerar att riktvärdena skulle
överskridas vid bostäder. Samtliga planerade bostäder inom planområdet kan
därmed utformas fritt även med avseende på verksamhetsbuller.

Markradon

De radonmätningar som utförts visar att området betraktas som
normalriskmark varför byggnader ska utförs radonskyddade.
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Förorenad mark

Genom att inte bevilja startbesked innan sanering av förorenad mark är utförd
säkras förutsättningar för ny bebyggelse.

Skyfall och översvämning

Vid skyfall finns det två viktiga flödesvägar över fastigheten från norr till söder,
en i västra delen och en i östra delen. Vid ändrad bebyggelse och ändrad
höjdsättning är det viktigt att dessa flödesvägar säkerställs så att inte uppströms
bebyggelse riskerar att översvämmas om vattnet stoppas upp. Det finns även en
lågpunkt inom fastigheten som bör behållas eller ersättas med en ny med
motsvarande fördröjningsvolym för att inte riskera att försämra översvämningssituationen nedströms. Ytan rymmer ca 20 m3 vilket motsvarar ungefär den
volym som ryms i föreslagna ytor för dagvattenhantering. Med förslagna
åtgärder för skyfall och dagvattenhantering bedöms planerad bebyggelse inte
försämra situationen vid skyfall varken uppströms, nedströms eller inom
fastigheten.

Sociala konsekvenser
Barnperspektiv

En planändring som medger bostäder medför att det ges möjlighet för barn att
vistas och bo inom området i större utsträckning än i dag då området till största
utgörs av ett verksamhetsområde. När planförslaget har arbetats fram har
hänsyn tagits till barns intressen, behov och situation i enlighet med
barnkonventionen.

Service

I och med nya bostäder inom aktuellt område kommer befolkningen att öka,
dock kommer det inte påverka ytterligare behov av service.

Tillgänglighet

Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Stadsbyggnadskontoret bedömer
att tillgänglighetskrav avseende exempelvis avstånd mellan entré och
parkering/soprum samt tillgänglighet på tomt och till entré kan uppfyllas. 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 bygglovsprövning.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef

Kent Ratcovich
planarkitekt
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