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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även 
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en 
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver 
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta 
förståelsen för plankartans innebörd.  

Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva 
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska 
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan 
hanteras antingen med standardförfarande eller utökat förfarande. Denna 
detaljplan hanteras enligt reglerna för utökat förfarande. Under samråd och 
granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att 
inkomma med synpunkter.  
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INLEDNING 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostadsändamål. 
Förslaget följer den ambition Lunds kommun har att skapa fler bostäder, 
främst genom förtätning av befintliga bostadsområden.  
 
Detaljplanen syftar att pröva lämpligheten av bostadsbebyggelse inom 
planområdet. Genom detaljplanen prövas markens lämplighet för ny och 
befintlig bostadsbebyggelse. 
Planförslaget befäster det befintliga bostadshusets förhållanden medan de 
nya byggrätterna för bostadshus förväntas innebära ett 40-tal nya bostäder. 
Förslaget innebär att både friliggande- och radhus/kedjehusbebyggelse 
uppförs i 1½-2 våningar. Infart till området sker från norr och inom 
bebyggelseområdet slingrar sig en kvartersgata fram. Yta för parkering 
föreslås i den sydvästra delen av området och samnyttjas med verksamheten 
som bedrivs i grannfastigheten utanför planområdet. Parkeringsytor föreslås 
dessutom uppföras längs kvartersgatan med närhet till bostadsentréer för att 
skapa god tillgänglighet. Dagvatten fördröjs i öppna diken och sänkor på 
flera mindre platser innan vattnet hamnar i den större fördröjningsdammen 
längst i söder. Avvattningen sker därefter via dikningsföretaget Stora Råby 
nr 17 Dikningsföretag år 1961, innan det når Höjeå. 
Konsekvenserna av ett genomförande av planen innebär att trafikarbetet 
ökar i planområdets närhet, både för fordonstrafik, fotgängare och cyklister. 
Dagvattnet behöver fördröjas för att renas och för att inte belasta recipienten 
med större vattenmängder än vad marken alstrar idag. För att 
spillvattenförsörjningen ska tillgodoses behöver kommunal mark upplåtas 
för ledningsdragning. Planerad bebyggelse behöver förses med bestämmelse 
om avhjälpandeåtgärd för markförorening och om anläggande av spill- och 
dagvattenhantering innan startbesked för nybyggnad av bostadshus kan ges. 
 
 
PLANDATA  
Planområdets area: knappt 2 ha (19 880 m2) 
Antal/BTA bostäder: knappt 45 nya bostäder 
Antal bil-/cykelparkering: 81/153  
 

Handlingar 
Till detaljplanen finns följande handlingar: 

• Plankarta med planbestämmelser och illustration 
• Planbeskrivning  

 
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på 
Stadsbyggnadskontoret): 
Miljöteknisk markundersökning kv Stora Råby 37:20, Lunds kommun, 
Miljöfirman Konsult Sverige AB, 2018-11-29 
Dagvattenutredning Stora Råby 37:20, WSP, 2019-02-20 
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Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900. Utökat 
förfarande tillämpas eftersom planförslaget inte är förenligt med 
översiktsplanen om när i tiden området ska exploateras. 

Medverkande 
Planingenjör: Jenny Lindström 
Biträdande planchef: Maria Milton 
Trafikplanerare: Sophia Hammarberg (konsult) och Emelie Norén 
Lantmätare: Kristin Håkansson 
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall 
Exploateringsingenjör: Viktor Lindeborg 
Gatuingenjör: Anna Karlsson 
Stadsantikvarie: Henrik Borg 
VA-ingenjör: Pär Hagstrand (VA SYD) 
 
På uppdrag av plansökanden har Kamikaze Arkitekter tagit fram förslaget 
till ny bebyggelse.  

Plansökande 
Byahusets Fastighets AB. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer  
 

 
Bild på översiktsplan, ÖP 2010. Planområdet rödmarkerat. 
 
Området ligger i det som i ÖP 2010 utpekats som utbyggnadsområde, 
Råbytorp, för blandad bebyggelse 21-40 år fram i tiden, räknat från 2010. 
Enligt översiktsplanen kan drygt 1 500 bostäder byggas inom Råbytorp, 
varav 500 byggs som småstadsbebyggelse i centrum och tät 
tvåvåningsbebyggelse i övriga delar. Området byggs ihop med Råbylund. 
När planuppdrag beslutades för föreliggande plan gällde ÖP 2010. Denna 
översiktsplan har ersatts med en ny, ÖP 2018, vars markanvändningskarta 
redovisas nedan. 
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Bild på gällande översiktsplan, ÖP 2018. Planområdet markerat med svart cirkel. 
 
Området ligger i det som i ÖP 2018 utpekats som utbyggnadsområde efter 
år 2040.  

Detaljplaner 
Området är inte tidigare planlagt.  

Bevaringsprogram 
Området ingår i Bevaringsprogrammet för Stora Råby och Värpinge, Lunds 
kommun.  

Dagvatten 
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för 
Lunds kommun daterad 2018-02-07. Antagen av kommunfullmäktige 2018-
03-22.  

Plandata och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheten Stora Råby 37:20. Inom fastigheten finns 
rättigheter i form av servitut och gemensamhetsanläggningar. Fastigheten är 
privatägd. 
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Orienteringskarta med utritat planområde 

Befintlig landskapsbild och markanvändning  
Aktuellt område är lantligt beläget och omges av åkermark i princip åt alla 
väderstreck. Området, som ligger i en södersluttning, erbjuder utblickar över 
odlingslandskapet. Viss bebyggelse i öster, sydost och i väster i form av 
bostäder, liksom till viss del uppvuxen vegetation i form av träd, buskage 
och ängsmark återfinns i närheten. 
 

 
Ortofoto från 2018. 

S Råbylund 

 Mot Stora Råby 
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Den före detta laboratoriebyggnaden används idag för bostadsändamål. 
Byggnaden har gulmålade slammade tegelfasader och sadeltak med 
skifferliknande plattor. Byggnadens söderfasad har försetts med utskjutande 
partier med formen av tre gavlar. Spår från tiden då fastigheten användes 
som frökontrollanstalt kan även skönjas av den långsmala förbindelsegång 
som användes för labb- och personalutrymmen men som idag används som 
förråd samt rester av växthusgrunder.  

Historik 
Gården, Stora Råby 23, flyttades ut vid enskiftet 1805. En fyrlängad gård 
uppfördes med boningshus i norr och stall i söder, byggd av ekekorsvike 
med lerklining och halmtak. Ekonomibyggnaderna ersattes 1933-37 av en 
kombinerad stall- och loglänga och i slutet av 1940-talet ersattes 
boningshuset. 1959 övertogs arrendet av Statens Centrala Frökontrollanstalt 
som flyttade dit sin verksamhet från Alnarp och Åkarp. För ändamålet 
uppfördes i början 1960-talet en större laboratoriebyggnad och växthus samt 
personalbostäder. Med anledning av minskad efterfrågan på kontrollerat 
utsäde lade Statens utsädeskontroll, som det då hette, ner verksamheten 
1994. Bostadshusen styckades av och såldes i början av 1990-talet, de 
övriga byggnaderna och jordbruksmarken såldes 1996-97.  
 

         
Ortofoto från 1957.   Ortofoto från 1978. 

Kulturmiljö  
Kulturhistorisk intressant miljö 
De antikvariska aspekterna beskrivs i Bevaringsprogrammet Stora Råby och 
Värpinge som att kulturlandskapet öster om Lund och väster om Dalby har 
stora värden med det öppna åkerlandskapet och inslagen av utskiftade 
gårdar från bykärnorna där skifteslandskapets rätlinjiga ägor ofta är tydliga 
och ibland markerade med växtlighet och diken. Jämfört med andra byar i 
kommunen har ingen tillnärmelsevis lika välbevarat skifteslandskap 
påträffats. 
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Ur Bevaringsprogrammet; Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och landskap/vyer samt 
lottindelning enligt 1805 års karta. Planområdet markerat med röd cirkel.  
Arkeologi 
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. Men då 
platsen ligger i gammal kulturbygd kan det inte uteslutas att fornlämningar 
påträffas. 

Service 
Kommersiell och allmän service 
Linero centrum ligger cirka 1 km nordväst om planområdet. I och kring 
stadsdelscentrat finns dagligvaruhandel, vårdcentral, för- och grundskola 
samt bibliotek.  

Trafik 
Via Stora Råby Byaväg når man planområdet. Byavägen, som ansluter mot 
Dalbyvägen i öster och Prästavägen i väster, är en samfälld väg där 
kommunen är väghållare. Längs Byavägen finns inga separerade gång- eller 
cykelvägar utan trafikslagen samsas om vägbanan. I en mätpunkt på 
Byavägen, öster om Bjällerupsvägen, uppgick trafikmängderna till 600 
fordon (2017). Öster om planområdet finner man ytterligare en väg, i 
nordsydlig riktning, även den samfälld fast med enskild väghållare. Stora 
Råby 37:20 har inga andelstal i någon av dessa samfälligheter. Korsningen 
Dalbyvägen/Stora Råby Byaväg har en låg standard ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. Trafik från Byavägen som ska svänga västerut på 
Dalbyvägen har att ta hänsyn till, förutom höga trafikmängder i 
rusningstrafik, även dålig sikt. I dagsläget genomför Trafikverket en 
åtgärdsvalsstudie för Dalbyvägen som i framtiden leder till åtgärder för 
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förbättrad trafikmiljö. Det kan innebära att nämnd korsning kommer få en 
förändrad, mer trafiksäker utformning. 
Närmsta hållplats för kollektivtrafik finns i Dalbyvägen (regiontrafik) och i 
Råbylundsvägen (stadsbuss). 
Parkering sker idag inom fastigheten.  
Den översiktliga bullerkarteringen som kommunen låtit utföra för stora 
delar av kommunen påvisar bullernivåer som underskrider riktvärdet för 
trafikbuller både vad gäller ekvivalent och maximal ljudnivå.  

Natur 
Topografi 
Området lutar från norr till söder. Byavägen längs planområdets norra kant 
ligger på cirka +31,5 meter över havet medan den södra delen ligger på 
drygt +25 meter. 
 

 
Kartbild över planområdets lutning 

Natur, park och vegetation  
En ridå av buskar och träd delar av fastigheten i en östlig och västlig del. I 
den västra delen av fastigheten utgörs det gröna av gräsmatta som omgärdas 
av buskage i norr och väster medan den östra och den södra delen har en 
mer vildvuxen karaktär. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt översiktlig jordartskartering utgörs jordlagret till största del av 
moränlera. 
Enligt den översiktliga översvämningskarteringen förekommer en del flöden 
genom planområdet. I den södra delen av området indikeras något blöta 
områden.  
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Översiktlig översvämningskartering 
Markföroreningar 
Med anledning av tidigare markanvändning har en markmiljöundersökning 
utförts för att klargöra om det finns förorenad mark inom området som ska 
prövas för bostäder. Resultatet av utredningen visar att föroreningar av 
barium och PAH i halter över riktvärdet för känslig mark har påvisats i ytlig 
jord. Övriga analyserade prover uppfyller riktvärdena för känslig 
markanvändning och i vissa fall även riktvärdena för mindre än ringa risk. 
Utbredningen i plan är okänt. Eftersom den ytliga jorden delvis utgörs av 
fyllnadsmassor kan föroreningar finnas diffust i fyllnadsjorden. Nu utförd 
undersökning tyder på att ytlig fyllnadsjord delvis är förorenad och att 
underliggande fyllnadsjord ej är förorenad. Den naturliga jorden bedöms ej 
som förorenad.   

Markradon 
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som 
normalriskområde. 

Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken 
gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10). 
I Lunds kommun har beräkningar gjorts för kvävedioxidhalten och PM10. 
Inom planområdet ligger halterna av kvävedioxid och PM10 under 
riktvärdena enligt MKN. 

Teknisk försörjning  
Vatten 
Planområdet ingår till största del i verksamhetsområdet för dricksvatten, det 
är endast en mindre yta i planområdets sydöstra del som inte ingår. Området 
försörjs med vatten via anslutningspunkt i norr.  



SAMRÅDSHANDLING 1281K-P253 
PLANBESKRIVNING PÄ 27/2017a 
2019-03-29 
 

 

13 (26) 
 
 
 

Spillvatten 
Planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för spillvatten, 
men fastigheten är inkopplad via servis till det kommunala spillvattennätet. 
Anslutningspunkt för spill finns i väster, vid gränsen till Stora Råby 37:4. 
Spillvattenledning med större dimension, och därmed kapacitet, finns längs 
Dalbyvägen, norr om planområdet. 

Dagvatten 
Planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
Dagvattnet antas i huvudsak avledas via dagvattenledning till nedströms 
kulverterat dike cirka 200 meter sydväst om planområdet. Det antas sedan att 
dagvattnet leds via ett större dike, som ingår i dikningsföretag nr 3, 6, 10 och 
12 St. Råby från 1898, som i sin tur har förbindelse med Höjeå.   
För att dagvattenflödena inte ska öka efter exploateringen krävs att dagvattnet 
fördröjs genom flödesreglerat utlopp och andra åtgärder för lokalt 
omhändertagande av dagvattnet. Framräknad fördröjningsvolym uppgår till 
129 m3. 

Övrig befintlig teknisk försörjning 
Området har idag tillgång till gas och möjlighet finns att koppla in sig på den 
nyligen nedgrävda fjärrvärmeledningen längs Dalbyvägen.  
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PLANFÖRSLAG 

Intresseavvägning 
Prövning av markens lämplighet för ett visst ändamål görs genom 
upprättande av detaljplan. I prövningen görs avvägningar mellan olika 
intressen.  
I föreliggande detaljplan kommer mark som inte är detaljplanelagd att tas i 
anspråk till förmån för bostadsändamål. Fastigheten är privatägd. 
Planförslaget innebär att ett 40-tal nya bostäder kan uppföras. Det är ett 
allmänt intresse att öka bostadsbyggandet. 

Planens syfte  
Detaljplanen syftar att pröva lämpligheten av befintlig och tillkommande 
bostadsbebyggelse inom planområdet.  
Nya byggrätter för bostadshus förväntas innebära att knappt 45 bostäder kan 
uppföras. Förslaget innebär att både friliggande- och radhusbebyggelse 
uppförs i 1½-2 våningar.  
 
Planförslaget innefattar kvartersmark för: 
• bostäder 

Övergripande karaktär och disposition 
Fastigheten föreslås förses med ny bostadsbyggelse som både genom 
orientering och skala blir ett tillskott till den befintliga bebyggelsen. Ny 
bebyggelse föreslås hållas till 1½-2 våningar med sadeltak. Till varje bostad 
föreslås en liten täppa som avgränsas med häckar. Förhållandena för den 
befintliga bostadsbyggnaden, innehållandes korridorsrum, befästs. 
Angöringen planeras ske från norr och en vägslinga genom både befintligt 
och tillkommande bostadsområde skapar god tillgänglighet för boende, 
besökande och andra trafikslag såsom räddning och avfallshantering. Den 
redan idag existerande parkeringsytan utökas med fler parkeringsplatser och 
samnyttjas med intilliggande butiksverksamhet.  
Vegetationen sparas så långt det är möjligt då den både skapar lä och ger 
grönska, dessutom fungerar den som hemvist för småfågel, insekter och 
mindre däggdjur men även som viss avgränsning mot befintliga bostäder. 
Utspritt över området föreslås det finnas platser för småbarnslek och genom 
småstigar gör man det lätt för de boende att röra sig över bostadsområdet.  
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Illustrationsplan 

Markanvändning och gestaltning 
Platsbildningar, grönstruktur och vattenområden 
Den befintliga vegetationen som löper i nordsydlig riktning genom området 
föreslås att bevaras och kompletteras med ytterligare vegetation framför allt 
mot öster, väster och norr. Öppenheten mot syd och sydväst bevaras för att 
bibehålla utblickarna över odlingslandskapet. Längs en slingrande 
kvartersgata finns utrymmen för att skapa små platser. Inom området 
föreslås även att plats för småbarnslek ska finnas, vilket bestämmelsen [lek] 
reglerar. I och genom området föreslås öppna och vegetationsklädda 
lösningar för att fördröja dagvattenflödena och där det är möjligt föreslås 
ytbeläggningarna vara permeabla genom att använda grusbeläggning istället 
för asfalt. Med bestämmelsen [n2] föreslås att marken ska möjliggöra 
fördröjning av dagvatten och att marken får underbyggas med anläggningar 
för dag- och spillvattenhantering. 

Bostadsbebyggelse 
Ny bebyggelse avses utformas med hänsyn till den befintliga 
bebyggelsemiljön. Känslan av tillhörighet mellan den tillkommande 
bostadsbebyggelsen och den nuvarande bebyggelsen eftersträvas genom 
reglering av bland annat takutformning.  
 
För planområdets tillkommande byggrätter föreslås markanvändningen 
bostäder, i plankartan betecknat [B]. Den totala byggrätten för tillkommande 
bebyggelse uppgår till 3 460 m2 därutöver föreslås komplementbyggnader 
kunna uppföras med en högsta byggnadshöjd om 3,5 meter. Denna byggrätt 
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är uppdelad i fem delområden som får möjlighet att exploatera 810, 350, 
530, 170 respektive 1 600 m2.  Det anges med beteckningen [e]. 
Tillkommande huvudbyggnader föreslås få uppföras med en maximal 
byggnadshöjd om 4,5 meter och en maximal nockhöjd om 8,0 meter, vilket 
anges med symboler på plankartan. Huvudbyggnadernas tak föreslås utföras 
som sadeltak, vilket bestämmelsen [f] reglerar. Genom bestämmelsen [v] 
tillåts att frontespiser och takkupor får förekomma utan att det påverkar 
beräkningen av byggnadshöjd.  
 
Befintlig byggnad, den så kallade Greenhouse, planläggs med ändamålet 
bostäder, korridorsrum [B1]. Planbestämmelserna för denna byggnad och de 
kringliggande komplementbyggnaderna föreslås befästa de befintliga 
förhållandena avseende volym och utformning. Därför föreslås att 
byggrätten i stort sett följer byggnadens nuvarande utbredning och åsätts 
med bestämmelse om högsta nockhöjd i meter över kartans nollplan genom 
symbolbeteckning. Kring byggrätten föreslås marken kunna förses med 
komplementbebyggelse med en högsta byggnadshöjd om 3,5 meter vilket 
den korsmarkerade marken ger tillåtelse till. Förslaget innebär även att 
mindre takkupor får uppföras utan att det påverkar beräkningen av 
byggnadshöjden, detta betecknas med [v] på plankartan. Även här föreslås 
att huvudbyggnadens tak ska utföras som sadeltak [f]. 

Trafik 
 

 
Föreslagen dragning av kvartersgata 
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All trafik föreslås angöra från norr via Stora Råby Byaväg. Tillkommande 
bostäder bedöms generera som mest 180 trafikrörelser per dygn och denna 
trafikförändring bedöms inte medföra att riktvärdena för trafikbuller 
överskrids. Gatan som leder in till området föreslås bli en kvartersgata och 
löper genom hela bostadsområdet. På så sätt försörjer denna slinga både 
tillgänglighet för räddning och avfallshantering men möjliggör även 
åtkomsten av tillgängliga parkeringsplatser i närhet till bostadsentré. Från 
slingan når man via mindre entrégator sin bostad. I området rör sig fordon, 
cyklister och fotgängare på dessa gemensamma ytor varför hastigheterna 
måste hållas låga. Denna föreslagna sträckning har i planförslaget försetts 
med bestämmelse om kvartersgata och att parkering inte är tillåten [n1] för 
att säkerställa framkomligheten. 
 
Parkering sker på gemensam parkeringsyta i den södra delen, se område 
markerat med ”P” i bilden ovan. Denna parkering samnyttjas med 
intilliggande butiksverksamhet, Jakt- och friluftsgården. Tillgängliga 
parkeringsplatser föreslås uppföras på flera platser inom bostadsområdet för 
att upprätthålla de rekommenderade avstånden mellan bostadsentré och 
parkeringsplats.  
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas vilket innebär att tillkommande 
bostäder ger ett behov av 72 bilplatser medan cykelplatser löses inom 
respektive bostad.  
Den gemensamma parkeringsytan avses samnyttjas av det parkeringsbehov 
som uppkommer från bostäderna och butiksverksamheten. Det 
gemensamma totala parkeringsbehovet beräknas uppgå till 84 platser. 
Beläggningsgraden är inte full hela dygnet utan den dimensionerande tiden 
på dygnet har beräknats vara nattetid. Behovet nattetid uppgår till 59 platser. 
Vid samnyttjande får dock det totala antalet bilplatser inte understiga det 
enskilda behovet för respektive lokalkategori. Det betyder att det totala 
parkeringsbehovet blir 72 platser vilket motsvarar det totala behovet av 
boendeparkering.  
Väster om byggnaden ”Greenhouse” anordnas parkering. I enlighet med det 
bygglov som beslutades i samband med ombyggnad från kontor till 
studentbostäder (korridorsrum) ska 9 bilplatser varav 1 handikapparkering 
finnas samt 153 cykelplatser. 
 
Åtgärder kan utföras för att sänka parkeringsbehovet. I samband med 
bygglovsprövningen redovisar byggherren om och i så fall vilka åtgärder 
som avses och en omräkning av parkeringsbehovet utförs. 

Störningsskydd 
Enligt markmiljöundersökningen förekommer markföroreningar delvis inom 
planområdet. Det är fyllningen som är förorenad i halter över riktvärdet för 
känslig mark medan den underliggande naturliga jorden inte bedöms vara 
förorenad. Med anledning av graden av förorening och föreslagen 
markanvändning regleras med en generell administrativ bestämmelse att 



SAMRÅDSHANDLING 1281K-P253 
PLANBESKRIVNING PÄ 27/2017a 
2019-03-29 
 

 

18 (26) 
 
 
 

avhjälpandeåtgärd för förorening i mark ska utföras innan startbesked för 
uppförande av nya byggnader ges.  
 
Bebyggelsen ska utföras med grundläggning skyddad mot markradon då 
mätvärden indikerar radonhalter inom normalriskintervallet. Detta betecknas 
med [b] på plankartan. 

Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
Föreslagen bebyggelse kan anslutas till befintliga system för el, tele och 
bredband. Fjärrvärmeledning finns längs Dalbyvägen. Därigenom finns 
goda möjligheter att ansluta planerad bebyggelse till fjärrvärme.  

Vatten-, spill- och dagvattenhantering 
Kapaciteten i vattenledningsnätet bedöms vara tillfredsställande för både 
befintlig och tillkommande bebyggelse.  
 
Ny ledning för spillvattnet föreslås anläggas norr om planområdet över den 
kommunalägda fastigheten Stora Råby 37:22. Denna nya ledning ansluts till 
befintlig kommunal spillvattenledning som har god kapacitet för den 
tillkommande bebyggelsen. Spillvattnet kan inte med självfall nå den 
kommunala spillvattenledningen utan det krävs att vattnet pumpas. 
Pumpanläggning måste komma till stånd inom planområdet vilket 
möjliggörs genom bestämmelser, både [n2] och bestämmelsen om mark som 
inte får bebyggas (prickmark) innebär att mark får underbyggas med 
anläggningar för dag- och spillvattenhantering. 
 
Bortledande av dagvatten sker via befintlig dagvattenledning. Innan 
dagvattnet hamnar i denna ledning fördröjs vattnet inom planområdet för att 
flödet inte ska bli för kraftigt. Åtgärder som föreslås för att fördröja 
dagvattnets framfart innebär att öppna lösningar såsom växtbäddar, 
skelettjordar, översilningsytor, permeabla ytbeläggningar, diken och 
översvämningsytor anläggs i området. Utöver detta föreslås även ett 
översvämningsdike i södra delen av planområdet. Genom planbestämmelsen 
[n2] regleras att marken ska möjliggöra fördröjning av dagvatten.  
Vid framtida detaljprojektering av området kommer höjdsättning av 
byggnader och vägar vara mycket viktigt för att undvika översvämningar 
vid extrema regn. För att upprätthålla reningsfunktion och fördröjande 
funktion är det viktigt att dagvattenanläggningarna underhålls regelbundet. 
Ansvar för underhåll både inom egen tomt men även av anläggning utanför 
tomten måste klargöras och säkerställas. Skyfallsleder behöver skapas som 
säkerställer att nedströms bebyggelse inte översvämmas och att föreslagna 
översvämningsytor tillåts brädda kontrollerat när dessa går fulla. Vid 
projektering är höjdsättningen av byggnader och vägar mycket viktig.  
 
För att kunna genomföra planen krävs att spillvattenledningar och åtgärder 
för dagvattenhantering kommer till stånd. Eftersom det inte råder 
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kommunalt huvudmannaskap föreslås en generell administrativ 
planbestämmelse införas som reglerar att startbesked inte får ges för 
nybyggnad av bostadshus förrän anläggningar för spill- och 
dagvattenhantering har kommit till stånd. 

Renhållning 
Av både estetiska, trafiksäkerhetsmässiga och arbetsmiljöskäl är 
gemensamma ytor för uppställning av sopkärl eller miljöhus att föredra. 
Flera miljöhus föreslås därför uppföras längs med kvartersgatan som 
slingrar sig genom området. 

Topografi 
Planområdets naturliga sluttning utnyttjas så att det goda läget med vida 
utblickar och södersol tillvaratas.  
Inför nästa skede av planprocessen kan det bli aktuellt att låta utföra en grov 
höjdsättning av marken för att säkerställa att dagvatten och skyfall rinner på 
lämpliga ställen där det inte kommer förorsaka skada på bebyggelse.  

Räddning 
Området ligger inom normal insatstid. Uppställningsplatser för 
räddningsfordon kan ordnas så att avståndet mellan uppställningsplats och 
byggnadernas angreppspunkter följer räddningstjänstens anvisningar. I 
samband med bygglovsansökan ska utrymningsstrategin och 
brandvattenförsörjningen redovisas. 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska åtgärder 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 10 år från det datum den vinner laga 
kraft.  
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares 
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt 
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses 
vid planläggningen. 
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL). 

Ändrad lovplikt, lov med villkor 
Innan startbesked för uppförande av nya bostäder ges måste 
avhjälpandeåtgärd för markförorening vara utförd och anläggning för spill- 
och dagvattenhantering har kommit till stånd. 

Avtal 
Överenskommelse/upplåtelseavtal av kommunal mark avseende 
spillvattenledning utanför planområdet krävs för att ansluta planområdet till 
kommunalt ledningsnät för spillvatten. 
För att genomföra planförslaget behöver befintliga enskilda spill- och 
dagvattenledningar från Stora Råby 37:5 flyttas då ledningarna korsar Stora 
Råby 37:20. Överenskommelse bör träffas mellan fastighetsägare för Stora 
Råby 37:20 och Stora Råby 37:5. 
Överenskommelse bör även träffas mellan fastighetsägare för Stora Råby 
37:20 och 37:21 angående samnyttjande av parkering på Stora Råby 37:20. 

Tekniska och ekonomiska åtgärder  
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av tekniska 
anläggningar 
Planförslaget innebär att följande anläggningar nyanläggs/byggs om: 
• Gemensam anläggning för dagvattenfördröjning, kvartersgator m.m. 

planeras inom planområdet. Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder 
och kostnader för genomförandet. 

• Ny ledningsdragning/servisanslutning för spillvattenledning behöver 
anslutas till planområdet. Exploatören bekostar VA SYD:s 
anslutningsavgifter och övriga kostnader till följd av ny 
ledningsdragning till planområdet.   

• Exploatören bekostar övriga anslutningsavgifter från ledningsdragande 
verk, såsom fjärrvärmeledningar, tele och bredbandsledningar m.m. som 
exploatören vill ansluta till planområdet. 

• För intrång på kommunal mark som behövs för nya ledningsdragningar 
ska ersättning utgå till kommunen som betalas av exploatören. 

Inlösen, ersättning 
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Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare 
rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjats. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildningsåtgärder 
Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bostadsändamål. Ny 
detaljplan möjliggör avstyckning från Stora Råby 37:20. Vid avstyckning kan 
fastigheten delas in i lämpliga fastigheter för bostadsändamål.  
 
Område med gemensam in-/utfart och övriga gemensamma ytor kan ingå i 
antingen en av fastigheterna som använder det eller så kan en marksamfällighet 
bildas för gemensamt utrymme.  

Rättigheter 
Vid avstyckning kommer gemensamhetsanläggningar behöva inrättas för 
anläggningar som används gemensamt av flera fastigheter, tex interngata, 
miljöhus, va-ledningar och parkering. Inrättande av gemensamhetsanläggning 
prövas i enlighet med anläggningslagen.  
 
Bebyggelsen inom planområdet avses anslutas till VA SYD:s anslutning för 
spillvatten i Dalbyvägen. Överenskommelse om upplåtelse av rättighet för att 
lägga ned ledning ska träffas med ägaren till Stora Råby 36:22 innan 
detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Yta för parkering och utfart inom Stora Råby omfattas idag av 
gemensamhetsanläggningen Stora Råby ga.3. I Stora Råby ga:3 deltar 
fastigheterna Stora Råby 37:16-18, 37:20-21 och 37:23-24. Om det är lämpligt 
kan fastigheter som styckas av från Stora Råby 37:20 anslutas till befintlig 
gemensamhetsanläggning. Om behov uppstår kan gemensamhetsanläggningen 
omprövas, omprövning av gemensamhetsanläggning prövas enligt 
anläggningslagen. 
 
Rätt att framdra allmänna ledningar inom planområdets kvartersmark kan 
regleras med ledningsrätt endast inom u-område. Inget u-område är utlagt inom 
planområdet.  
 
Inom planområdet gäller servitut för vatten och avlopp till förmån för Stora 
Råby 37:23 och 37:24 belastande 37:20 (1281K-21372.1-4). Vidare berörs 
området av servitut för utfart och vändplats till förmån för Stora Råby 37:23-24 
(1281K-21372.5). Detaljplaneområdet belastas av två avtalsservitut, 12-IM3-
92/12828.1 avseende vatten- och avloppsledningar samt D201700028964:1.1 
avseende optokabel. Byggrätt läggs ut inom område som är upplåtet för 
servitutet avseende optokabel. Servitutet gäller till förmån för Ljusåret 3. Om 
ledningar flyttas ska servitut ändras.  Överenskommelse om ändring av 
servitutet bör träffas mellan ägarna till förmån- och lastfastigheten.    
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Gemensamhetsanläggningen Stora Råby ga:14 (avloppsledningar) berörs av 
detaljplaneförslaget, byggrätt läggs ut inom område som är upplåtet för 
gemensamhetsanläggningen. Deltagande fastigheter i 
gemensamhetsanläggningen är fastigheterna Stora Råby 37:23 och 37:24. Om 
ledningar flyttas ska gemensamhetsanläggningen ändras/omprövas. 
Överenskommelse om omprövning bör träffas mellan deltagande och belastade 
fastigheter. Omprövning av gemensamhetsanläggning prövas enligt 
anläggningslagen.   
 
Inrättande av gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen kan troligen 
inte ske för ledningar som inte ansluts till det allmänna ledningsnätet.  

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  

Avvikelser från gällande översiktsplan 
Planförslaget avviker marginellt från översiktsplanen ÖP 2018, då det 
endast är tidsperspektivet när marken ska byggas ut som skiljer. ÖP 2018 
har i dagsläget blivit antagen men beslutet har inte vunnit laga kraft ännu. 
Då tiden för beslut om planuppdrag fattades för föreliggande planförslag 
gällde ÖP 2010. Där pekades området ut som utbyggnadsområde för 
blandad bebyggelse, Råbytorp, 21-40 år fram i tiden, räknat från 2010. 
Behovet av fler bostäder och målet av att skapa möjligheter att uppföra nya 
bostäder är påtagligt. Genom planläggningen kommer fler bostäder att 
skapas på plats utpekad för bebyggelse fast tidigare än beräknat vilket får 
bedömas som rimligt. 

Miljökonsekvenser 
Miljöbedömning enligt miljöbalken 
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ 
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid 
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning 
enligt 6 kap miljöbalken. Ett genomförande av planförslaget bedöms som 
helhet innebära en god hushållning av mark, vatten och andra naturresurser. 
Det föreslås därför att en formell miljöbedömning inte behöver göras enligt 
miljöbalken. Behovet av miljöhänsyn vid genomförande av detaljplanen 
kommer alltså inte belysas i en separat miljökonsekvensbeskrivning. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10). 
Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. 
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte 
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. 
 
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höjeå och Kävlinge ån 
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndig-
hetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten 
har Höjeå dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 
2027, Kävlinge ån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att 
uppnå god ekologisk status 2027. De olika vattendragen i Lunds kommun 
som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort flöde 
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta 
emot beroende på deras speciella förutsättningar. I dagvattenplanen 
redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet. Planområdet 
ingår i avrinningsområdet Höjeå. Detta vattendrag uppvisar risk att 
ekologisk och kemisk status inte uppnås 2021 och vattendragets 
miljöproblem utgörs av påverkan av miljögifter, övergödning samt 
förekomst av främmande arter. Dagvattnet från exploateringsområdet avses 
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omhändertas i växtbäddar, översilningsytor, skelettjord och diken. Dessa 
lösningar går i linje med kommunens dagvattenplan och medför att 
dagvattnet renas och fördröjs så nära källan som möjligt och bidrar till att ett 
underjordiskt ledningsnät undviks. Genom föreslagna åtgärder bidrar 
planområdet totalt sett till en svag förbättring av möjligheterna att uppnå 
MKN för recipienten och ingen enskild kvalitetsparameter bedöms då 
försämras.  

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Vegetation avverkas för att ge plats åt ny bostadsbebyggelse men viss 
vegetation sparas. Borttagande av vegetation ger påverkan på lokalklimatet 
och förändrar livsmiljön för småfågel, insekter och mindre däggdjur vars 
habitat förändras eller tas bort. Genom anläggande av fördröjningsdammar 
och trädgårdar kan underlag och förutsättningar för biologisk mångfald 
skapas. 

Markradon 
Byggnader ska utföras radonskyddade då marken utgörs av så kallad 
normalriskmark. 

Markföroreningar 
Eftersom föroreningar har påträffats i ytlig jord kan det finnas risker för 
människor som vistas inom fastigheten att exponeras av påvisade 
föroreningar. Vid framtida markarbete kan felaktig hantering medföra att 
påvisade föroreningar sprids. Påvisade föroreningar är dock troligen hårt 
bundna till jorden och lakar inte i någon större mängd till den underliggande 
jorden eller grundvattnet. De förorenade jordmassor, innehållandes barium 
och PAH, som finns inom planområdet ska saneras innan bostäderna byggs. 

Hushållning med naturresurser 
Planförslaget innebär att bostäder uppförs på mark som redan är/har varit i 
anspråkstagen av bebyggelse. 

Stadsbild/landskapsbild 
Planförslaget innebär att bostadsbebyggelse uppförs på fastighet som idag 
ligger utanför stadsväven. I ett längre perspektiv föreslås, enligt 
översiktsplanen ÖP 2018, att denna mark används för stadens framtida 
utvidgning. Tillkommande bebyggelse samspelar med fastighetens största 
byggnad. Bebyggelsetätheten begränsas genom planbestämmelse. 

Arkeologi 
Det finns inga kända fornlämningar inom aktuellt område. Påträffas 
fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 
10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.  

Vindförhållanden 
Föreslagna bostäder ligger precis intill åkerlandskapet med öppna fält och få 
vinddämpande element. För att få en trivsam boendemiljö bör platser i lä 
skapas i anslutning till bostaden. 
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Teknisk försörjning 
Åtgärder för att fördröja dagvattnet och åtgärder för att kunna koppla på 
spillvattenledning till kommunalt ledningsnät måste utföras. I övrigt ansluts 
området till befintliga system för teknisk försörjning.  

Hälsa och säkerhet  
Planförslaget innebär att antalet trafikrörelser på Stora Råby Byaväg 
kommer att öka. Tillkommande bostäder bedöms alstra en trafikökning med 
maximalt 180 trafikrörelser/dygn. 

Sociala konsekvenser 
God bebyggd miljö 
De idag befintliga bostadstyperna inom och intill planområdet kompletteras 
med ytterligare bostäder i form av enbostads-, rad- och kedjehus. Det skapar 
förutsättningar för en blandad boendemiljö för människor med olika 
bakgrund och skeende i livet.  

Tillgång till rekreativ miljö 
Det omgivande landskapet som bjuder på generösa utblickar ger dessvärre 
ingen möjlighet att beträdas då marken används för odling. Till förslaget 
finns ingen allmän parkmark utan de boende hänvisas till privata uteplatser 
och gemensam gård. Närmsta park finns i Mariaparken i Södra Råbylund, 
cirka 800 meter åt nordväst. 

Befolkning och service 
Den befolkningsförändring som ett genomförande av detaljplanen ger 
upphov till bedöms inte medföra behov av utökad service. 

Barnperspektivet 
Barn berörs av planärendet eftersom detaljplanen prövar markens 
lämplighet för bostadsändamål. Fastighetens läge gör det möjligt för barn att 
växa upp i en miljö med lantlig anknytning men ändå närhet till både skola 
och aktiviteter. Inom fastigheten kommer lek för mindre barn att krävas då 
det till närmsta allmänna park- och lekplats, Mariaparken i Södra Råbylund, 
är cirka 800 meter. 
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och 
situation i enlighet med barnkonventionen tagits. 

Tillgänglighet 
Planförslaget förhindrar inte att kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. 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. 

Säkerhet och trygghet 
Planförslaget bedöms ge förutsättningar för en god miljö från trygghets- och 
säkerhetssynpunkt. De tillkommande bostäderna bidrar till att befolka 
området vilket kan påverka upplevd säkerhet och trygghet. 
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