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Vad är en detaljplan? 

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. 

 

Vill du komma i kontakt med oss? 

Daniel Mathiasson 

Planarkitekt 

Maria Milton 

Planchef 

Telefon: 046-359 50 00 

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

  

Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inte annat 

anges. 

  

mailto:stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig användning för handel (H) i 

gällande detaljplan inom delar av planområdet så att försäljning av 

livsmedel möjliggörs inom befintlig huvudbyggnad på Företagsvägen 10 i 

Lund, köpcentret Nova Lund.  

Nu gällande användning J (industri) justeras till Z för att begränsa 

planområdets omgivningspåverkan. Användningen K (kontor) adderas 

och ersätter motsvarande bestämmelse om kontor i gällande detaljplan. 

Någon tillkommande byggrätt utöver det som tillåts i gällande plan 

föreslås inte. För huvuddelen av planområdet kommer gällande 

detaljplan enbart bekräftas, inklusive begränsning av 

exploateringsgraden. Där det behövs uppdateras planbestämmelserna 

utifrån Boverkets senaste planbestämmelsekatalog.  

Inom planområdet finns idag fem huvudbyggnader – tre används för 

detaljhandel, en till snabbmatsrestaurang och en som kontorsbyggnad. I 

övrigt består planområdet till största del av parkeringsytor. 

Detaljplaneförslaget bidrar till att köpcentret Nova Lunds huvudbyggnad 

kan fyllas med en annan typ av handelsverksamhet så att delar av 

byggnaden inte står outnyttjade. Att medge livsmedelshandel inom del av 

planområdet och bredda användningen av en befintlig byggnad har bland 

annat vägts mot den påverkan livsmedelshandel kan ha på rådande 

trafiksituation kring Nova Lund. Trafiksituationen har utretts och visar 

att livsmedelshandel ger en väldigt marginell påverkan på trafiken. 

Därmed har medgivande av livsmedelshandel vägt tyngre.  

Detaljplaneförslaget bedöms inte medföra några konsekvenser på 

stadsbild, kulturmiljö, risk för buller med mera då förslaget inte innebär 

någon ändring av byggrätt jämfört med gällande detaljplan. 

Planområdets area: Drygt 11 hektar 

BTA ändrad användning:  40 000 kvadratmeter 

Antal bil-/ cykelparkering: 1500/300 
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Inledning 

Planens syfte  
Syftet med detaljplanen är att komplettera och därmed ändra befintlig 

användning inom delar av planområdet så att försäljning av livsmedel 

möjliggörs i köpcentret Nova Lund. Övrig del av detaljplanen syftar 

enbart till att bekräfta gällande detaljplan.  

Idag gällande användning J (industri) justeras till Z för att begränsa 

planområdets omgivningspåverkan. Användningen K (kontor) adderas 

och ersätter motsvarande bestämmelse om kontor i gällande detaljplan. 

H (handel) kvarstår men omformuleras på del av planområdet för att 

medge livsmedelshandel. Någon utökad byggrätt utöver det som finns i 

gällande detaljplan föreslås inte. För övriga delar av planområdet 

kommer gällande detaljplan enbart bekräftas, och där det behövs, 

uppdateras efter 2023 års planbestämmelsekatalog.  

Planförfarande  
Detaljplanen hanteras med standardförfarande eftersom planen bedöms 

• vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens 

granskningsyttrande,  

• inte vara av betydande intresse för allmänheten eller av stor 

betydelse i övrigt och 

• inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.  

Planhandlingar  
• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning och illustration 

Övriga handlingar  
• PM Trafik – detaljplaneändring Nova Lund, WSP, 2023-02-01  



Inledning 

7 
 

Plandata 

Flygbild över planområdet markerat med röd linje. På översiktskartan över Lunds tätort 

markeras planområdet med en röd punkt i västra Lund. 

Läge 
Planområdet omfattar fastigheten Företaget 7 med flera och är beläget i 

Pilsåkers företagsområde väster om Mobiliarondellen.  

Areal 
Planområdets yta uppgår till drygt 112 000 m². 

Markägoförhållande 
Fastigheterna inom planområdet är privatägda. 

Initiativtagare till planen och ärendegång 
Det är fastighetsägaren till Företaget 7, Sweden Nova Lund 1 AB, som har 

tagit initiativ till planen. 

Medverkande i planarbetet 
Daniel Mathiasson, Stadsbyggnadskontoret, Planarkitekt 

Maria Milton, Stadsbyggnadskontoret, Planchef  

Per Eneroth, Stadsbyggnadskontoret, Trafikstrateg 
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Tidigare kommunala ställningstagande 

Planuppdrag och/eller inriktningsbeslut  
Byggnadsnämnden, BN, fattade beslut om planläggning 2022-02-10. 

Översiktsplanering 
Enligt översiktsplanen, ÖP 2018, är området utpekat som befintlig 

arbetsplats samt centrum för handel. Området ligger i direkt anslutning 

till ett stadsutvecklings- och stadslivsstråk som sträcker sig från Lunds 

centrum genom den framtida stadsdelen Västerbro.  

I den fördjupade översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd 

föreslås området få ett breddat stadsinnehåll med person- och 

besöksintensiva verksamheter lokaliserade till framtida hållplatsnära 

lägen. Det högklassiga stråket för kollektivtrafik som planeras löpa som 

en axel genom framtidens Västerbro skulle enligt den fördjupade 

översiktsplanen få ett av sina hållplatslägen i direkt anslutning till 

aktuellt planområde. 

Gällande detaljplaner  

Gällande detaljplan med det gällande ändringstilläggets avgränsning markerad med svart 

linje. 

För området gäller detaljplan 1281K-515:B1237 som vann laga kraft 

1989-06-26 samt ändringstillägget detaljplan 1281K-P67 som vann laga 

kraft 2012-08-30. Syftet med gällande detaljplan är att möjliggöra 

handelsverksamhet, dock ej livsmedelsförsäljning. Ändringstillägget 

tillkom för att begränsa nyttjandegraden inom del av planområdet till 

max 40 000 kvadratmeter BTA. 

Genomförandetiden för gällande detaljplan samt ändringstillägget gick ut 

2004-06-26 respektive 2017-08-30.  
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Förutsättningar 

Markanvändning, bebyggelse samt stads- och landskapsbild  

    
Vy över planområdet. 

Inom planområdet finns byggnader för detaljhandel, restaurang och 

kontor samt omfattande ytor med markparkering. Huvudbyggnaden, 

köpcentret Nova Lund, innehåller merparten av detaljhandeln. 

Byggnaderna inom planområdet är i huvudsak envånings-byggnader 

med byggnadshöjder kring 7-8 meter med uppstickande delar upp till ca 

11 meter. Nova Lund invigdes på hösten 2002. 2006 kompletterades 

området med ytterligare handelsyta i en ny byggnad inom samma 

fastighet, Företaget 7. 

Marken runt och mellan bebyggelsen utgörs i stort enbart av hårdgjord 

asfalterad parkerings- och köryta som till viss del avgränsas med mindre 

träd. 

Åt norr och väster fortsätter handels- och företagsområdet Pilsåker att 

breda ut sig med sin låga industribebyggelse, åt öster finns 

Öresundsvägens industriområde samt flerbostadsbebyggelse längs med 

Fjelievägen. Söderut finns mindre odlingsytor och Värpinge golfbana. 

Inom fastigheten finns också två padelbanor på en före detta 

parkeringsyta i hörnet mot Mobiliarondellen.

 
Padelbanor i hörnet mot Mobiliarondellen. 
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Kulturmiljö  

Fornlämning  

 
Känd fornlämning är markerad med en brun, cirkulär yta väster om Nova Lund. 

Inom planområdet finns en känd fornlämning (RAÄ Lund 72:1), se 

markerad yta i bildan ovan. Fornlämningen är en förmodad 

stenåldersboplats av okänd utsträckning.  

Fornlämningen ligger under befintlig parkeringsyta. 

Offentliga rum  

Kommersiell service  
Huvudsyftet för befintliga verksamheter inom planområdet är 

detaljhandel. 

Trafik och gator  

Gatunät, angöring och in-/utfarter  
Planområdet kan angöras via tre olika in- och utfarter, från söder med 

infarter från Företagsvägen, från norr med infarter från 

Förhandlingsvägen, samt en mindre infart från korsningen med 

Avtalsvägen. Det finns idag brister i vissa delar av trafiksystemet kring 

planområdet som beror på befintliga verksamheter och dess 

trafikalstring. Trafiksituationen på gatorna kring planområdet kan tidvis 

vara väldigt ansträngd, främst i samband med storhelger. 
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Planområdets handel- och restaurangverksamhet generar ett transport- 

och leveransbehov med långa fordon. 

Kollektivtrafik  
Busshållplatser finns på tre platser i angränsning till planområdet, på 

Företagsvägen, Förhandlingsvägen och Fjelievägen. Stadsbusslinje 5 

stannar på samtliga tre hållplatser. Närmaste hållplats för 

regionbusslinje finns på Fjelievägen där regionbussarna 126 och 137 

stannar. Planerade omläggningar av busslinjerna kommer inte att 

medföra flytt av dessa hållplatslägen. 

Busslinjenätet idag kring planområdet (röd markering). 

Gång- och cykeltrafik 
Planområdet är lokaliserat i direkt anslutning till huvudstråk för gång- 

och cykeltrafik. Utmed Fjelievägen löper ett cykelstråk som är del av ett 

nätverk av cykelvägar som löper från Pilsåker och in till Lunds centrala 

delar. Planskilda korsningar finns under Västra Ringen samt under 

Fjelievägen vilket ger cyklister och gångtrafikanter trafiksäkra 

kopplingar till och från planområdet. 

Inom Pilsåker, i anslutning till planområdet, finns det gång- och 

cykelbanor utmed både Företagsvägen och Förhandlingsvägen. 

Parkeringsnorm och parkering 
Idag finns cirka 1500 bilplatser och 300 cykelplatser inom planområdet. 

Parkeringsbehov ska tillgodoses inom fastigheter eller genom 

parkeringsköp. För bebyggelse i denna del av staden ska 

parkeringsnormen om 25 bilplatser/1000 m2 BTA för handel, 12 

bilplatser/1000 m2 BTA för kontor och norm enligt särskild utredning 

för restaurang uppfyllas. För cykel är motsvarande siffra 30 platser/1000 

m2 BTA för handel och 20 platser/1000 m2 BTA för kontor.  
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Teknisk försörjning  

Dagvatten  
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. 

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.  

Vatten och spillvatten  
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten och 

spillvatten. 

Övriga ledningar  
I och kring området finns ledningar för vatten, dag- och spillvatten, el- 

och teleledningar samt fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Tvärs över 

planområdet passerar en luftledning. 

Renhållning  
Renhållningsverket tar omhand avfallet från verksamheter inom 

planområdet.  

Hälsa och säkerhet  

Risker/Farligt gods  
Planområdet gränsar till rekommenderad primärväg för transport av 

farligt gods och ligger delvis inom uppmärksamhetsavstånd enligt 

”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering 

intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods”.  

Buller 
Enligt kommunens bullerinventering ligger medelvärdet över dygnet 

(dBA ekvivalent) i ett spann mellan <50 och 65 dBA för hela 

planområdets utbredning. 

Luft  
Miljökvalitetsnormerna, MKN, 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.  

Markradon  
Baserat på översiktlig radonkartläggning är planområdet klassificerat 

som normalriskområde för radon. 
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Översvämning och skyfall  
Lunds kommun har tillsammans med VA Syd tagit fram 

Översvämningsplan för Lunds kommun. Enligt 

översvämningskarteringen bedöms befintlig bebyggelse inte vara 

belägen så att risk för översvämning föreligger.

 
Översvämningskarteringen för Lunds kommun från 2016 visar att planområdet inte 

påverkas påtagligt vid ett 100-årsregn. Vatten ansamlas upp till 0,5 meter (Mörkblå färg) 

inom del av parkeringsytan samt på huvudbyggnadens östliga och sydliga sidor. 

Räddning 
Planområdet ligger inom normal insatstid vid för utryckningsfordon. 

Undersökning om planen kan medföra en betydande 
miljöpåverkan 
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av miljöbedömnings-

förordningen (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 utan integreras i 

planbeskrivningen.  

 

  



Planförslag 

14 
 

Planförslag 

Detaljplaneförslaget innebär att delar av planområdet ges ändrad 

användningsbestämmelse då dagens användning JHh (industri, handel 

och kontor, ej livsmedelsförsäljning) gör att en dagligvarubutik inte kan 

etableras. Merparten av övrig reglering i gällande detaljplan föreslås bli 

oförändrad men uppdaterad i enlighet med Boverkets 

planbestämmelsekatalog 2023. 

En framtida livsmedelsbutik är tänkt att inrymmas i Nova Lunds 

nordligaste hörn. 

Markanvändning, bebyggelse och stadsbild  
Genom att justera befintlig användning för handel (H) i gällande 

detaljplan inom delar av planområdet kan försäljning av livsmedel 

möjliggöras inom befintlig huvudbyggnad på köpcentret Nova Lund.  

För att minska risk för planområdets omgivningspåverkan förslås att 

befintlig användning J (industri) justeras till Z (verksamheter). 

Användningen K (kontor) adderas och ersätter motsvarande 

bestämmelse om kontor i gällande detaljplan. 

Bestämmelse om planterat skyddsområde i gällande detaljplan kommer 

att tas bort. Motsvarande yta föreslås fortsatt vara prickmark (marken 

får inte förses med byggnad). 

Bestämmelse som reglerar exploateringsgraden, e1, till max 40 000 kvm 

BTA föreslås fortsatt gälla för hela kvarteret. Storleken på en framtida 

livsmedelsbutik regleras till att max utgöra 20% av aktuellt 

egenskapsområde, e2. 

Transformatorstationerna inom planområdet regleras fortsatt med E. 

Längs Västra Ringen och Fjelievägen regleras att körbar in- och utfart 

inte får anordnas (j). 

Därutöver bekräftas gällande detaljplan och inga ändringar föreslås inom 

planområdet mer än att reglering av byggnadshöjder (h1, h2 och h3) 

generellt anpassas för att stämma överens med höjden på befintliga 

byggnader då några av byggnaderna är högre än vad gällande detaljplan 

medger. 

Trafik och gator  
Föreslagna planändringar medför inte behov av ändringar eller 

kompletteringar i dagens system för trafikförsörjning.  
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Biltrafik, gatunät och in-/utfarter  
Nova Lund har sina stora besöksflöden på lördagar och söndagar. Även 

för dagligvaruhandel är helger viktiga köpdagar dock inte med samma 

andel kunder som sällanköpshandeln uppvisar. Framtagen 

trafikutredning visar att trafikalstringen under helgerna kan förväntas få 

en viss dämpning om dagligvaror ingår i utbudet på Nova Lund. Mindre 

trafikökningar kan uppstå på vissa vardagar till följd av att 

dagligvaruhandel och sällanköpshandel har olika veckovariation. 

Trafikvariationer på vardagar bedöms inte påverka trafiksituationen 

märkbart på dagens gatunät. Det omkringliggande huvudvägnätet 

bedöms kapacitetsmässigt kunna omhänderta förväntad trafikökning.  

Kapacitetstaket för biltrafik nås regelbundet vid infarten i norr för 

vänstersvängande bilister när besöksantalet är som högst. Följden blir 

att det uppstår köbildning på Förhandlingsvägen, stundtals hela vägen ut 

på Fjelievägen. För att få bukt med detta kan en breddning av 

Förhandlingsvägen, så att körfält för vänstersvängande trafik in till 

Novas parkering kan skapas, vara en framtida lösning. 

Kollektivtrafik  
Inga förändringar av kollektivtrafikmatningen planeras till följd av 

detaljplaneförslaget men då livsmedelshandel i större utsträckning 

vänder sig till en lokal marknad, kan andel resor med kollektivtrafik 

antas öka under vissa tider på dygnet.  

Gång- och cykeltrafik 
Planförslaget föranleder inga ändringar i gång- och cykelvägnätet då 

befintligt nät för gående och cyklister väl kan tillgodose tillgängligheten 

till Nova Lunds handelscentrum även om det tillkommer 

livsmedelshandel.  

Parkeringsnorm och parkering  
Kommunens parkeringsnorm vad avser bilparkering uppfylls med stor 

marginal och kommer även att vara tillräckliga om det tillkommer 

livsmedelshandel. Tillgången på cykelplatser motsvarar inte p-normens 

krav, dock finns stora möjligheter att omvandla bilplatser till cykelplats 

om behov uppstår.  

Parkering för rörelsehindrade finns redan idag inom 25 m från entréer. 

Teknisk försörjning  

Ledningar 
Detaljplaneförslaget bedöms inte föranleda några behov av förändringar 
i ledningssystemen.  
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Renhållning 
Sophämtning föreslås fortsatt hanteras av renhållningsverket men med 

separat avtal med annan aktör för livsmedelsbutiken. 

Renhållningsverkets riktlinjer för avstånd mellan fordon och soprum 

kommer fortsatt att kunna uppfyllas.  

Hälsa och säkerhet  

Risker/Farligt gods  
Några riskreducerande skyddsbestämmelser förekommer inte i gällande 

detaljplan. De ändringar som föreslås i detaljplanen i form av ändrad 

användning inom delar av befintlig bebyggelse föranleder inte införande 

av skyddsbestämmelser. 

Buller 
Att ändra från detaljhandel till livsmedelshandel på delar av köpcentret 

medför endast marginella skillnader i trafikflöden, även för den tunga 

trafikens maxnivåer. Bullersituationen kommer inte att påverkas 

märkbart av ett genomförande av planförslaget. 

Räddning  
Räddningstjänstens tillgänglighet till området bedöms god.  

Avvägning mellan motstående intressen  
Ett allmänt intresse är att bygga hållbart genom att utnyttja redan 

ianspråktagen mark och befintlig bebyggelse i jämförelse med att 

uppföra ny bebyggelse på outnyttjad eller orörd mark.  

Att medge livsmedelshandel inom del av planområdet och därmed 

bredda användningen av en befintlig byggnad har vägts mot den 

påverkan livsmedelshandel kan ha på rådande trafiksituation kring Nova 

Lund. Framtagen trafikutredning visar att påverkan på trafiksystemet 

kommer att bli marginell, därmed har medgivande av livsmedelshandel 

bedömts vara genomförbart utan påtagliga negativa konsekvenser.  

Likaså bedöms livsmedelshandel inom befintlig byggnad med 

detaljhandel inte bidra till negativa konsekvenser för befintlig handel i 

Lunds mer centrala delar.  

Att medge fler användningsområden för befintlig bebyggelse (där de 

föreslagna användningsområdena är av icke störande karaktär) väger 

tyngre än att låta befintlig användning J (industri) fortsätta att gälla. 

 

  



Genomförande 

17 
 

Genomförande 

Organisatoriska åtgärder 

Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum planen får 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). 

Avtal  
Något exploateringsavtal bedöms inte behöva upprättas.   
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Konsekvenser 

Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående 
intressen  
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära några omfattande 

negativa konsekvenser för omkringliggande fastigheter eller för 

allmänna intressen. 

Konsekvenser för fysisk miljö 

Stads- och Landskapsbild 
Ett genomförande av denna detaljplan bedöms inte komma att påverka 

stads- eller landskapsbilden.  

Trafik 
Eftersom dagligvaruhandel har större kundflöden under andra tider på 

året än vad sällanköpshandeln har inträffar respektives förväntade 

trafiktoppar vid skilda tidpunkter. Konsekvenserna av en 

dagligvarubutik på Nova Lund kommer därmed att ibland dämpa en 

förväntad trafikalstring och ibland bidra till en trafikökning. Denna 

variation i trafikbelastningen finns redan idag på gatunätet kring Pilsåker 

som en konsekvens av dess stora inslag av handelsrelaterad trafik. 

Trafikmätningar under en fredags maxtimme i december 2022 visar en 

marginell trafikökning som kan omhändertas av existerande 

infrastruktur utan betydande konsekvenser. 

Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet  

Trafiktillskott från den förändring som planförslaget innebär bedöms 

inte påverka nivåerna för befintlig bebyggelse. 

Vattenkvalitet 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms ej leda till att möjligheterna 

att uppnå MKN för vatten försämras. Människors hälsa och säkerhet 

bedöms därför inte påverkas. 

Dagvatten 
Då ingen ny bebyggelse eller utökade hårdgjorda ytor föreslås inom 

planområdet bedöms ett genomförande av detaljplanen inte påverka 

flödena nedströms jämfört med nu gällande detaljplan.  

Konsekvenser för hälsa och säkerhet  

Risker  
Med föreslagna planbestämmelser bedöms risknivån inom planområdet 

vara acceptabla. 
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Förorenad mark 
Marken eller byggnaderna inom planområdet bedöms ej förorenade. Om 

det under ombyggnationen påträffas föroreningar i byggnaden ska detta 

anmälas till miljöförvaltningen. 

Skyfall och översvämning 
Då ingen ny bebyggelse eller ökande hårdgjorda ytor föreslås inom 

planområdet påverkar planförslaget inte flödena nedströms.  

Sociala konsekvenser 

Barnperspektiv  
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet. 

Planförslaget innebär en ändrad användning av befintliga butikslokaler i 

ett redan befintligt köpcentrum för att kunna möjliggöra handel med 

livsmedel och påverkar därmed inte barn. 

Service  
Planförslaget innebär enbart en ändrad användning av befintliga 

butikslokaler och påverkar inte behovet av service däremot ökar 

servicegraden inom planområdet genom att livsmedelshandel medges. 

Tillgänglighet  
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 

bygglovsprövning.  

 

 

Stadsbyggnadskontoret i Lund  

 

Maria Milton  Daniel Mathiasson 

Planchef   Planarkitekt 


