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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. 

Detta planförslag är nu i samrådsskede. 

 

  

 

 

 

 

 Förnamn Efternamn 
Bitr planchef/Planchef Titel 
 
Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i Lund
 
 
 
 

Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inte annat anges. 

 
  

Vill du komma i kontakt med oss? 

David Larsson 
Planhandläggare 

Ole Kasimir 
Planchef 

Telefon: 046-359 50 00 
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

 

file://intra.lund.se/GroupData/301218/Mallar/Mallar%20-%20Detaljplan/Planprocesserna
mailto:stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att planlägga tidigare icke planlagd mark inom 
fastigheten Sandby 6:45 för ändamålet lager.  Samt tillföra del av fastigheten 
Sandby 6:36 till Sandby 6:45 för att inrymma plats för dagvattenhantering. 

Detaljplanen möjliggör att koppla samman användningen till resterande del av 
fastigheten Sandby 6:45. Detaljplanen är tänkt att möjliggöra utbyggnad av 
befintlig verksamhet, i form av en ny lagerbyggnad, inom fastigheten Sandby 
6:45. 

Byggrätten adderas till ett redan befintligt verksamhetsområde. Skalan på 
bebyggelsen överensstämmer med den befintliga bebyggelsen. Byggrätten 
bedöms ha viss visuell omgivningspåverkan på angränsande fastigheter till 
detaljplanen. Med de föreslagna åtgärderna i planbeskrivningen att minska den 
visuella påverkan bedöms detaljplanen kunna implementeras utan negativ 
påverkan på närmiljön. Ombyggnaden av dagvattensystemet inom fastigheten är 
en förutsättning för att kunna genomföra planen. 

Planområdets area: 10 289 m2  

Verksamhetslokal för lager: 4100 m2 
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Inledning 
Planens syfte  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av pågående verksamhet 
inom fastigheten Sandby 6:45, på tidigare icke planlagd mark för ändamålet 
lager.  Samt, som följd av detta, tillföra del av fastigheten Sandby 6:36 till Sandby 
6:45 för att inrymma plats för dagvattenhantering. 

Detaljplanen möjliggör att befintlig verksamhet kan utökas inom sin egen 
fastighet Sandby 6:45.  

Planförfarande  
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Planområdet ligger inom 
område markerat för landsbygdsutveckling i gällande Översiktsplan, ÖP2018. 
ÖP 2018 visar en utveckling av verksamheter i området direkt öster om den 
befintliga verksamheten. Att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet i 
detta perifera läge av Södra Sandby bedöms vara enligt översiktsplanens 
intentioner och ett standardförfarande har övervägts. Det bedöms vara både 
möjligt och lämpligt med verksamheter på landsbygden.   

Detaljplanen bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten och antas 
inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.  

Planhandlingar  
- Plankarta med bestämmelser 
- Planbeskrivning och illustrationer 

Övriga handlingar  
- Grundkarta 
- Fastighetsförteckning  
- Undersökning om betydande miljöpåverkan  
- Dagvattenutredning  
- Geotekniskutredning 
- Miljöteknisk undersökning 
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Plandata 

 

Kartbild visar på omfattning av gällande detaljplan i förhållande till planförslagets område. 

Läge 
Planområdet omfattar del av fastigheten Sandby 6:45 samt del av Sandby 6:36 
och är beläget i östra delen av Södra Sandby. 

Areal 
Planområdets yta uppgår till 10 289 m2. 

Markägoförhållande 
Fastigheterna inom planområdet är privatägda. 

Initiativtagare till planen och ärendegång 
Beijer byggmaterial AB har tagit initiativ till planen. 

Medverkande i planarbetet 
David Larsson, Stadsbyggnadskontoret, Planeringsarkitekt 

Maria Milton, Stadsbyggnadskontoret, Biträdande planchef 

Stefan Andersson, Miljökontoret, Förvaltningssamordnare 

Lin Linde, Tekniska kontoret, Vattenstrateg 

Axel Hansson, konsult, Fojab Arkitekter 

David Kiss, konsult, Fojab Arkitekter 

Matthias Hedberg Ek, konsult, Fojab Arkitekter  
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Tidigare kommunala ställningstagande 
 
Planuppdrag  
Byggnadsnämnden, BN, fattade beslut om planläggning 2020-05-14. 
Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten 
av användningen verksamhet inom del av fastigheten Sandby 6:45. Detaljplanen 
handläggs med utökat förfarande. 

Översiktsplanering 
Planområdet ligger inom område markerat för landsbygdsutveckling i gällande 
Översiktsplan, ÖP2018. Verksamheter kan förekomma på landsbygden varför 
detaljplanen kan anses följa intentionerna i ÖP2018.  
Verksamheter medges direkt öster om befintligt verksamhetsområde i ÖP2018 
vilket medfört att planen hanteras med utökat förfarande.  
 
Gällande detaljplaner  
Föreslaget planområde är delvis redan planlagt i sin östra del. Gällande 
detaljplan för Sandby 6:45 upprättades innan fastigheten utökades till att även 
omfatta det nu aktuella planområdet. Genomförandetiden för planen gick ut 
2017-11-22.  Gällande detaljplan möjliggör småindustri av icke störande 
karaktär och tillåter en byggnadshöjd om 7 m samt en största byggnadsarea 
(BYA) om 60% av fastighetsarean. 

 
Detaljplan för Sandby 6:45 mfl (utklipp) med föreslaget planområde markerat i rött. 
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Förutsättningar 
Markanvändning, bebyggelse och stadsbild/landskapsbild  

 
Ortofoto över fastigheten Sandby 6:45 (2019) 

Planområdet innefattar idag en del uppställningsplats för det befintliga 
verksamhetsområdet samt en större öppen yta nordväst där det finns en 
befintlig dagvattendamm. Den befintliga dagvattendammen ligger på en höjd dit 
det är tänkt att vatten ska pumpas. 

Planområdet ligger i utkanten av ett verksamhetsområde och angränsar till 
verksamheter i sydöst och i öster, inom den egna fastigheten. I väster och norr 
angränsar större fastigheter för bostad med skoglig vegetation och lantlig gles 
karaktär.  I öster angränsar jordbruksmark. 

Historik och/eller kulturmiljö  

Fornlämning  
Inga kända fornlämningar förekommer.  

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

Grönstruktur och offentliga rum  
Topografi och vegetation 
Området är flackt med en mindre höjdskillnad inom planområdet, ovanpå 
höjden är en befintlig dagvattendamm placerad.  
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Vattenområden 
Inom fastigheten Sandby 6:45 ligger en dagvattendamm på marken som inte är 
bebyggd.  

Trafik och gator  

Gatunät, angöring och in-/utfarter  

 
Trafiknät runt Sandby 6:45 

Trafiken till Sandby 6:45 går idag huvudsakligen från Revingevägen via 
Vinkelhaken och Borrsvängen. Utfart sker huvudsakligen via Fogsvansen ut till 
Öståkravägen. 

Fordonstyp 

Utgångsläge  
okt-20 

 
feb-21 

Framtid 
detaljplan 
genomförd  

Personbilar 18 25,2 25,2 
Antal per 
dag 

Varutransporter max 12m 5 7 7 
Antal per 
dag 

Tung trafik 18-24 m 15 21 21 
Antal per 
dag 

Summa 38 53,2 53,2  
 

Tabellen ovan visar uppskattade trafikrörelser till fastigheten.  
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Kollektivtrafik  

Gång-, cykel- och motortrafik  
Gång- och cykelbana löper igenom intilliggande verksamhetsområde väster ut 
och ansluter mitt på fastigheten Sandby 6:45.  

Teknisk försörjning  

Vatten- och spillvattenledningar 
Vatten-, spillvattenledningar ansluter till fastigheten vid infarten vid 
Borrsvängen. I planområdets nordvästra gräns löper en vattenledning som 
enligt kartmaterialet skär (ca 2,5 m) in på fastigheten. Ledningens placering är 
osäker då ledningen är digitaliserad baserat på äldre kartmaterial. 

Dagvatten  
Dagvattenledning finns vid infarten vid Borrsvängen., 

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

Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten. 

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.  

I och med planarbetet har en dagvattenutredning tagits fram. En rinnvägsanalys 
som visar ytliga rinnvägar och instängda delar fastigheten Sandby 6:45.  
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Nuläge rinnvägar och instängda områden (Tyréns) 

Avrinningen inom området är uppdelat i fyra större avrinningsområden. 
Avrinningsområde A (se bild nedan) leds till ett dike i västra delen av området 
för infiltration. Tidigare pumpades vatten från avrinningsområde A upp till 
befintlig damm, som ligger inom ytan för planerad byggnad, för infiltration men 
sedan diket anlades har dammen knappt utnyttjats. I dagsläget avleds största 
delen av området, avrinningsområde C, till ett dike i östra kanten där dagvatten 
får infiltrera. En liten del av området, avrinningsområde B, leds till en stenkista i 
söder. Avrinningsområde D ligger i dagsläget utan för fastigheten men planeras 
att inkluderas i samband med ny detaljplan. Avrinningsområde D avrinner ytligt 
till en mindre damm norr om fastigheten. Det är endast avrinningsområde A och 
D som påverkas av planerad bebyggelse. 
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Figuren visar avrinningsområdena efter exploatering. Avrinningsområde A, det blå är det som påverkas av ny 
bebyggelse. Flödesriktning markeras med röda pilar och befintliga diken är markerade med blått. (Tyréns) 

Den tänkta utbredningen av fastigheten Sandby 6:45 efter genomförandet av 
planen är ca 3, 8 hektar. I nuläget är den tidigare planlagda delen av fastigheten 
mestadels hårdgjord mark med lagerbyggnader. Inom det nu föreslagna 
planområdet finns det en upphöjd dagvattendamm. 

Markens beskaffenhet  
Berggrunden inom området utgörs av sandsten och skiffer. Med ledning av 
SGU:s brunnsarkiv för omgivande brunnar bedöms djupet till berggrunden 
uppgå till 40 á 50 m. 

Jordlagren utgörs överst av matjord (matjordshaltig sand) och eller fyllning med 
överbyggnadsmaterial, sand och matjord. Tjockleken i de undersökta punkterna 
varierar mellan 0,4 och 17 m. Underliggande naturlig jord utgörs av sand, 
mellansand, med enstaka skikt av finsand, lerig sand, silt och lera till mer än 
undersökt djup, =6,0m. Sanden tillhör materialtyp 2 och tjärlfarlighetsklass 1 
enligt klassificering i anläggnings AMA. 
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Hållfastighetsegenskaper, vid CPT sonderingarna har en låg till medelhög relativ 
fasthet uppmätts till 3,5 á 4,5 m djup under markytan medan underliggande jord 
har en medelhög till hög relativ fasthet. 

I borrhålen inmättes grundvatten på 1,5-3,4 m djup under markytan 
motsvarande nivåer mellan +20,8  och + 21,9. Årstidsbundna variationer kan 
förväntas av storleksordningen 0,5-1,0 m.   

Vatten och spillvatten  
Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för dag- spill- och vatten.  

Hälsa och säkerhet  
Markradon  
Planområdet klassificeras som ett nästan högriskområde (25-40 kBq/m3), 
baserat på kommunens översiktliga radonkartläggning.  

Förorenad mark 
Provtagning har utförts av jord i fem punkter. I tre provpunkter har 
föroreningar påvisats över riktvärdet för mindre känslig markanvändning. 
Markföroreningarna ligger relativt ytligt (mellan 0,05-1 m). I samband med 
byggnation och grundläggning ska markföroreningarna grävas bort och marken 
saneras. 

Översvämning och skyfall  
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Översvämningsplan för 
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22. 

 
Översvämningskartering 
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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 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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Planförslag 
Övergripande karaktär och disposition  
Detaljplaneförslaget möjliggör för fastighetsägaren att utöka den redan 
befintliga verksamheten inom Sandby 6:45. Planförslaget möjliggör anläggandet 
av en ny lagerlokal samt att anordna mark för omhändertagande av dagvatten. 

- Lagerlokal (4100 kvm). 
- Mark för ledning och infiltration av dagvatten från verksamhetsområde. 
- Dagvattendamm 

Markanvändning, bebyggelse  
Detaljplanen möjliggör att anlägga en lagerlokal på 4100 kvm till fastigheten 
Sandby 6:45 med användningsbestämmelsen Z=Verksamhet av icke störande 
karaktär, lager.  

Byggnadens utbredning begränsas med egenskapsbestämmelsen e1 till högst 
4100 kvm. Samt prickmark där byggnad ej får uppföras. Högsta tillåtna 
byggnadshöjd är 7 m med en maximal taklutning på 15 grader.  Byggnadshöjden 
om maximalt 7 meter avser höjd till takfot.  

Bestämmelsen m1 föreskriver att dagvattendiken som kan användas för att leda 
och fördröja vattnet till en dagvattendamm som ska anläggas. Plats för 
dagvattendammen regleras med bestämmelsen m1.  

 

Perspektivvy från norr med tilltänkt lagerlokal i grått (FOJAB arkitekter)  



SAMRÅDSHANDLING 
PÄ 09/2020 

 

17 (22) 

 

 

Perspektivvy från söder med tilltänkt lagerlokal i grått (FOJAB arkitekter) 

Perspektiv bilderna visar på en möjlig utformning av byggnaden inom 
fastigheten. 

Trafik och gator  

 
Fastighetens interna trafik (FOJAB Arkitekter) 
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Gatunät, angöring och in-/utfarter  
Fastighetens befintliga in och utfarter ska fortsatt användas. Personbilstrafik 
kan komma at öka från 18 till 25 bilar per dag och tung trafik från 15-21 
lastbilar per dag.  

Geoteknik, grundläggning 
Nya byggnader bedöms kunna grundläggas ytligt på sedvanligt sätt med hel 
kantförstyvad bottenplatta, utbredda grundplattor eller längsgående grundsulor 
i naturligt lagrad sand och/eller ny kontrollerad fyllning. 

El 
Ny bebyggelse ansluts till befintligt nät. 

Vatten och spill 
Ny bebyggelse bedöms kunna anslutas till befintligt vatten- och spillvattennät 

Dagvatten 
Mark för hantering av dagvatten som kommer ifrån lagerlokalen pekas ut i 
plankartan. Dagvatten hanteras genom svackdiken kring byggnaden som leds 
nordost mot en nyanlagd dagvattendamm. Plats för dagvattendammen pekas ut i 
översiktsplanen med bestämmelsen m1. 

 
Skiss över möjlig dagvattenhantering (Tyréns) 

Dagvattenhanteringen bygger vidare på fastighetens redan befintliga 
dagvattensystem. Tillskottet av vatten är relativt lågt i förhållande till vad som 
redan idag tas om hand på fastigheten. 

Vid vändplanen på Borrsvängen finns en befintlig dagvattenledning. Fastigheten 
planeras inte kopplas på det befintliga dagvattennätet då fastigheten lutar åt 
nordöst. Fastigheten innefattas inte heller i verksamhetsområdet för dagvatten.  
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Skulle fastigheten i framtiden införlivas i verksamhetsområdet för dagvatten 
finns möjligheten att koppla på det befintliga dagvattennätet.  

Övriga ledningar 
Ledningar inom planområdets nordvästra del förläggs med u-område i 
plankartan. 

Förorenad mark 
Vid framtida byggnation inom området behöver marken saneras avseende 
påvisade föroreningar. Sanering kan utföras som schaktsanering där 
förorenad jord grävs upp och transporteras till godkänd mottagare.  
Saneringen bedöms kunna göras i samband med grävarbete för grundläggning 
av lagerlokalen. Förorenade massor ska tas omhand enligt bestämmelserna i 
miljöbalken. 

Begränsad omgivningspåverkan 
Uppförandet av lagerlokalen kan ha viss visuell omgivningspåverkan. Den 
visuella påverkan ska mildras och olika lösningar för det finns. Tidiga skisser har 
visat på möjligheter att avskärma byggnaden med växtväggar. Andra lösningar 
kan även vara tätare vegetation. Vid utformning av lagerlokalen är det viktigt att 
ha i åtanke lagerlokalens volym och verka för att minska dess visuella 
omgivningspåverkan. 

Avvägning mellan motstående intressen  
Ett fåtal fastigheters utsikt påverkas då den gränsar till den nya lagerbyggnaden. 
Genom att minimera omgivningspåverkan med vegetation eller skärmar 
bedömer stadsbyggnadskontoret att förändringen kan anses godtagbar. En 
mindre ökning av trafiken bedöms att ske inom närtid. Ökningen kan dock 
komma att ske även om detaljplanen inte genomförs. Stadsbyggnadskontoret 
bedömer att lagerlokalen är viktig för företagets fortsatta verksamhet inom 
Södra Sandby. I och med framtagandet av detaljplanen har verksamhetens 
fortsatta utveckling bedömts väga tyngre än den mindre påverkan på närmiljön 
och den marginellt ökande trafiken.  
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Genomförande 
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). 

Tekniska och ekonomiska åtgärder 
Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsbildning 
Del av fastigheten Sandby 6:36 avses att införlivas till fastigheten Sandby 6:45. 
Bilden nedan visar tänkt reglering. Det finns en avsiktsförklaring i vilken ägarna 
till fastigheten Sandby 6:36 är villiga att avstå mark till förmån till Sandby 6:45. 

 

 

  
Kartbild över tänkt fastighetsreglering (FOJAB arkitekter) 

 

Avtal 
Ett överlåtelseavtal har tecknats mellan lagfaren ägare till Sandby 6:36 att i 
samband med ny detaljplan för Sandby 6:45 vinner laga kraft överlåta del av 
fastigheten till Sandby 6:45. 
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Konsekvenser  
Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen  
Ett fåtal fastigheters utsikt påverkas då de gränsar till den nya lagerbyggnaden. 
Samt en marginellt ökande trafik till verksamheten. Dock bedöms den ökningen 
ske oavsett genomförandet av detaljplanen. 

Konsekvenser för fysisk miljö 
Landskapsbild 
Lagerlokalen har viss visuell omgivningspåverkan. För att minska den visuella 
påverkan föreslås växtväggar alternativt tät vegetation som skärmar av 
byggnaden gentemot närliggande fastigheter. 

Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet  
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 etc från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte 
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. 

Vattenkvalitet 
Ett genomförande av detaljplanen och föreslagna åtgärder leder till att 
möjligheterna att uppnå MKN för vatten inte försämras. Människors hälsa och 
säkerhet bedöms därför inte påverkas. 

Dagvattenanläggningar måste skötas för att bibehålla sin renande förmåga. 

Dagvatten 
Dagvattendammen inom planområdet försvinner istället för den befintliga 
dagvattendammen kring byggnaden som avleder och infiltrerar dagvattnet till 
en ny dagvattendamm i planområdets nordöstra hörn.  

Markradon  
Den översiktliga radonkartläggningen visar på att området ligger inom kategorin 
nästan högriskområde. Vidare radonundersökning kommer att göras i och med 
planförfarandet. 

Förorenad mark 
Den miljötekniska markundersökningen visar att saneringsåtgärder krävs för att 
kunna genomföra planen. All hantering av förorenad jord/grundvatten är 
anmälningspliktig verksamhet. Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd(SFS 1998:899) skall en anmälan om avhjälpande 
åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyndighet en innan en 
eventuell efterbehandling påbörjas.  
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Sociala konsekvenser 
Barnperspektiv  
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet. Planen 
berör en fastighet som lagts till befintlig verksamhetanläggning, barn bedöms 
inte beröras av planen. 

Tillgänglighet  
Genomförandet 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.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Delar av fastigheten Sandby 6:36 avses att överföras till Sandby 6:45.   

 

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 

 

Ole Kasimir   David Larsson 

Planchef   Planarkitekt 


	Vad är en detaljplan?
	Planprocessen

	Sammanfattning
	Inledning
	Planens syfte
	Planförfarande
	Planhandlingar
	Övriga handlingar

	Plandata
	Läge
	Areal
	Markägoförhållande
	Initiativtagare till planen och ärendegång
	Medverkande i planarbetet


	Tidigare kommunala ställningstagande
	Planuppdrag
	Översiktsplanering
	Planområdet ligger inom område markerat för landsbygdsutveckling i gällande Översiktsplan, ÖP2018. Verksamheter kan förekomma på landsbygden varför detaljplanen kan anses följa intentionerna i ÖP2018.  Verksamheter medges direkt öster om befintligt ve...
	Gällande detaljplaner

	Förutsättningar
	Markanvändning, bebyggelse och stadsbild/landskapsbild
	Historik och/eller kulturmiljö
	Fornlämning

	Grönstruktur och offentliga rum
	Topografi och vegetation
	Vattenområden

	Trafik och gator
	Gatunät, angöring och in-/utfarter
	Kollektivtrafik
	Gång-, cykel- och motortrafik

	Teknisk försörjning
	Vatten- och spillvattenledningar
	Dagvatten
	Markens beskaffenhet
	Vatten och spillvatten

	Hälsa och säkerhet
	Markradon
	Förorenad mark
	Översvämning och skyfall

	Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan

	Planförslag
	Övergripande karaktär och disposition
	Markanvändning, bebyggelse
	Trafik och gator
	Gatunät, angöring och in-/utfarter
	Geoteknik, grundläggning
	El
	Vatten och spill
	Dagvatten
	Övriga ledningar
	Förorenad mark
	Begränsad omgivningspåverkan

	Avvägning mellan motstående intressen

	Genomförande
	Organisatoriska åtgärder
	Genomförandetid

	Tekniska och ekonomiska åtgärder
	Fastighetsrättsliga åtgärder
	Fastighetsbildning

	Avtal
	Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen
	Konsekvenser för fysisk miljö
	Landskapsbild
	Miljökvalitetsnormer
	Luftkvalitet
	Vattenkvalitet

	Dagvatten
	Markradon
	Förorenad mark

	Sociala konsekvenser
	Barnperspektiv
	Tillgänglighet

	Fastighetsrättsliga konsekvenser


