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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? 

Christoffer Lindskov 
Planhandläggare 

Maria Milton 
Biträdande planchef 

Telefon: 046-359 50 00 
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 
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Sammanfattning 
Planområdets area: 340 kvm 
BTA bostäder: 47 kvm 

Syftet är att pröva möjligheten för bostadsändamål genom att utöka befintlig 
byggrätt för att kunna uppföra ett friliggande gårdshus längs med den södra 
tomtgränsen.  

Fastigheten Trädgården 2 består idag av ett bostadshus i 1,5 plan med 
slätputsad fasad och med ett sadeltak av eternitplattor. Byggnaden klassas som 
kulturhistoriskt värdefull med anor från 1874 enligt Lunds kommuns 
bevaringsprogram. Från innergården ges åtkomst till ett annex i ett plan. 

Planförslaget innebär att befintlig byggrätt utökas så att förrådet längs den 
södra tomtgränsen kan ersättas av ett nytt gårdshus i ett plan med sovloft. 
Planförslaget innefattar: 

- Kvartersmark med utökad byggrätt för bostadsändamål 
- Förråd i anslutning till nytt gårdshus 
- Varsamhetsbestämmelser för befintligt gathus 

Området kring kvarteret Trädgården är känsligt ur kulturmiljösynpunkt då det 
ligger inom Lunds stadskärna som i sin helhet är utpekad som fornlämning.  

Det finns ett allmänt intresse att värna om riksintresset för kulturmiljö som 
omfattar hela Lunds stadskärna. Med ett väl anpassat förslag kan tillbyggnaden 
på innergården inom fastighet Trädgården 2 bli ett positivt tillskott i den 
befintliga stadsmiljön och bidra med ytterligare en årsring genom omsorgsfull 
gestaltning och val av material.  

Det finns även ett allmänt intresse av att förtäta genom hållbara strategier. I 
gällande översiktsplan (ÖP 2010) anges att kommunen främst ska växa genom 
förtätning i en sammanhållen och resurseffektiv bebyggelsestruktur där 
jordbruksmarken så långt som möjligt bevaras. Genom förtätning ges 
möjligheten att stärka mötesplatser och stadslivet, att höja attraktiviteten och 
att stärka tätorternas identiteter. Att blanda olika bostadstyper, arbetsplatser, 
kultur och andra samhällsfunktioner genom förtätning i ett och samma område 
kan skapa med livskraftiga offentliga rum. En stor förtätningspotential i 
tätorterna utgörs av många små tillskott i den befintliga kvartersbebyggelsen. 
Det kan till exempel handla om påbyggnader, vindsomvandlingar och nya 
byggnader på parkeringsplatser.  

 



SAMRÅDSHANDLING 
PÄ 13/2019a 

 

6 (23) 

 

Inledning 
Planens syfte  
Syftet är att pröva möjligheten för bostadsändamål genom att utöka befintlig 
byggrätt för att kunna uppföra ett gårdshus inom fastigheten. Planförslaget 
innebär att befintlig byggrätt utökas så att förrådet längs den södra tomtgränsen 
kan ersättas av ett nytt, gårdshus i ett plan med sovloft. 

Planförfarande  
Detaljplanen omfattar ett mindre område och berör inga särskilt känsliga 
miljöer. Den är förenlig med gällande översiktsplan där förtätning utgör en 
central planstrategi och ny bebyggelse ska i första hand tillkomma inom den 
befintliga tätortsstrukturen. Ett genomförande av planen bedöms heller inte 
innebära en betydande påverkan på miljön, hälsan, hushållningen med mark, 
vatten eller andra resurser.  

Standardförfarande i delegation kan tillämpas om förslaget till detaljplan: 

• inte är av stor vikt eller har principiell betydelse 
• är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 

granskningsyttrande,  
• inte är 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 illustrationer 

Övriga handlingar  
- Grundkarta 
- Fastighetsförteckning  
- Undersökning om betydande miljöpåverkan  
- Barnchecklista 
- Miljöteknisk markundersökning 2021-03-03 
- Markteknisk undersökningsrapport 2021-03-03 

 



SAMRÅDSHANDLING 
PÄ 13/2019a 

 

7 (23) 

 

Plandata 

 
Orienteringskartor med planområdet markerat i rött. 

Läge 
Planområdet omfattar fastigheten Trädgården 2 vilken är belägen inom Lunds 
stadskärna och omfattar ca 340 kvm. Fastigheten gränsar mot Trädgården 1, 
Trädgården 3 och Trädgården 10 samt mot Stora Tvärgatan i norr.  

Markägoförhållande 
Fastigheten är privatägd. 

Initiativtagare till planen och ärendegång 
Sökande inkom med begäran om upprättande av detaljplan 2019-06-03. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande i delegation. 

Medverkande i planarbetet 
Maria Milton, biträdande planchef 

Christoffer Lindskov, planhandläggare 

Jenny Lindström, biträdande planhandläggare 

Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt 

Viola Lindgren, lantmätare 

Henrik Borg, stadsantikvarie 

Lena Ahlfors, bygglovsarkitekt 

 

På fastighetsägarens uppdrag har arkitekt Jakobsson Pusterla AB tagit fram 
förslag till nya byggnader.  
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Tidigare kommunala ställningstagande 
Planuppdrag  
Byggnadsnämnden, BN, beslutade 2019-11-21 att ge stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten att utöka byggrätten för 
bostäder inom Trädgården 2 i Lund.  

Översiktsplanering 
Enligt gällande översiktsplan från 2010, ÖP 2010, är området för detaljplanen 
utpekat för blandad, befintlig bebyggelse. En övergripande strategi i 
översiktsplanen är att Lunds kommun ska växa inifrån och ut där en tätare 
bebyggelse ger ett resurseffektivt samhälle med stärkt socialt och ekonomiskt 
syfte. 

 
Planområdet ligger enligt ÖP 2010 inom område för blandad bebyggelse. 

Gällande detaljplaner  
För området gäller detaljplanen 1281K-378:C2458 från 1976. För fastighet 
Trädgården 2 medges användningen bostadsändamål med en maximal 
byggnadshöjd om 3,5 meter i ett plan. Övrig mark utgörs av en mindre yta där 
komplementbyggnad får uppföras samt prickad mark som inte får bebyggas. 
Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.    
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Gällande detaljplan från 1976 med planområdet markerat i rött. 

Förutsättningar 
Markanvändning, bebyggelse och stadsbild  
Lunds stadskärna består av mångskiftande bebyggelse från olika tidsperioder 
och ett slingrande gatunät av medeltida ursprung. Även tomtstrukturen har 
medeltida anor och kännetecknas av smala, djupa tomter längs de större 
huvudstråken och större, mer oregelbundna tomter i utkanten.  Inom 
stadskärnan dominerar byggnadsbestånd av det sena 1800-talet och 1900-talet.  

Stora Tvärgatan med fastigheten Trädgården 2 till höger. 
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Trädgården 2 gränsar till fastigheterna Trädgården 1, Trädgården 3, Trädgården 
10 samt till Stora Tvärgatan i norr vilken har sitt ursprung i den medeltida 
stadsplanen. Omgivningen består både av låga 1800-talsbyggnader i liknande 
utformning men fastigheten gränsar även till ett trevåningshus från 1928 med 
brutet hörnparti i murverk av rött tegel. Själva gatan är belagd med kullersten 
och de lägre husen har en förgårdsmark, ofta bevuxen med stockrosor. 

Fastigheten bebyggdes av murargesällen J Lundqvist 1874, gathuset i 1,5 plan 
har byggts om 1960 och 2018. Fasaden är ändrad till en mörk rödaktig kulör 
men med spritputs och släta omfattningar, även den profilerade putsdragna 
takfotsgesimsen är bevarad. Taket är belagt med eternit i facett och avvattnas 
med ståndränna. Skorstenarna är delvis fortfarande teglade och på krönet 
försedda med Höganäsrör i saltglaserad keramik. Från innergården ges åtkomst 
till ett annex i ett plan vilket idag används som bostad. Annexet renoverades 
också under 2018 och  har fått en puts i ljus kulör, ett plåtbelagt tak samt en 
takkupa som vetter in mot innergården.  

Innergården är uppvuxen och lummig med inslag av gräsytor samt grus- och 
stenbelagda gångar. Gården avskärmas med en mur mot angränsande 
fastigheter i söder och öster.  

 
Innegård med annex. 

Historik och kulturmiljö  
Historik 
Fastigheten Trädgården 2 ligger i Lunds historiska centrum i den del som ofta 
kallas för Nöden. Om rådet var bitvis sankt och bebyggdes sent under 1800-talet 
och endast en del av gatorna har medeltida ursprung. Behovet att skapa fler 
bostäder till arbetare och mindre bemedlade var stort. Befolkningen 
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dominerades av arbetare och hantverkare och var tidvis mycket tätt befolkat. 
Området benämndes till en början Nya staden men kom senare att kallas Nöden. 
Under 1960 och 1970-talen pågick diskussioner om rivning eller varsam 
förnyelse av bebyggelsen i Nöden, några kvarter revs och bebyggdes med nya 
hus som var tänkta att ansluta till traditionella volymer och husformer. De äldre 
hus som finns i området är ofta uppförda med mindre lägenheter och 
uthyrningsrum på vinden, i några fall inreddes lägenheter i gårdshus och 
området var mycket tätt befolkat. 1970-talets saneringar och nya ekonomiska 
förutsättningar har lett till en annan befolkningssammansättning och att flera 
tidigare flerfamiljshus har gjorts om till enskilda bostäder.  

Riksintresse för kulturmiljövård  
Fastighet Trädgården 2 ingår i riksintresseområdet Lunds stadskärna (M:K 87). 
Planområdet berörs av följande uttryck för riksintresset för kulturmiljövård: 

- Oregelbundet, medeltida stadsplanemönstret med tillskott från senare 
tider, tomtstruktur och platsbildningar. 

- Bebyggelsens skala, volym och placering. 
- Den skandinaviska bebyggelsetraditionen med småskaliga hus i tegel och 

korsvirke från den förindustriella perioden, och den mer 
storstadsmässiga bebyggelsen från 1800-talets slut och 1900-talets 
början. 

- Gaturummens karaktär, platsbildningar och gårdsrummen. 

Fornlämning  
Den planerade exploateringen berör Lunds stadskärna vilken i sig är en 
fornlämning. Alla markingrepp kräver därför tillstånd från Länsstyrelsen enligt 
2 kap. Kulturmiljölagen.  

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

Bevaringsprogram  
Den befintliga bostadsbyggnaden inom Trädgården 2 redovisas som 
kulturhistoriskt intressant i bevaringsprogrammet ”Lunds stadskärna – 
bevaringsprogram – Vårfru rote" och är rödmarkerad. Byggnaden utgör del av 
de särskilt värdefulla byggnader som avses i 8 kap 13 § PBL, d v s byggnader 
som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär. 
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Bevaringsprogram för stadsdelen Vårfru Rote med Trädgården 2 markerat i blått och befintlig 
bostadsbyggnad i rött. 

Kulturmiljöprogram  
Lunds kommuns Kulturmiljöprogram lyfter fram historiska kvalitéer och värden 
i Lunds kulturmiljöer. I programmet pekas de enkla, låga gathusen längs Stora 
Tvärgatan ut som en stor kvalitet i stadskärnan. De representerar en enklare, 
historisk bebyggelse, särskilt ur ett social- och samhällshistoriskt perspektiv. 
Inom Vårfru Rote är en stor del av bebyggelsen av enkel karaktär med gathus 
och låg gårdsbebyggelse. Denna står i kontrast till den mer storstadsliknande 
bebyggelsen i den västra delen av stadskärnan.  

I tätorterna ska tidsdjupen i bebyggelsen värnas och de olika karaktärerna i 
bebyggelsen behandlas varsamt vid tillägg och ändringar i miljöerna. Det finns 
en enhetlighet i bebyggelsen som är en karaktär värd att behandla varsamt. 
Byggnadernas volymer och bredd samt takfotslinje är ofta reguljär, gårdarna är 
bebyggda med gårdsflyglar och gårdshus, ofta i tegel. Gårdshusen är ofta 
avfasade vid hörnen för att underlätta passage eller ljusspridning på de små 
gårdarna. Gatufasader är oftast enkla med en putsad eller teglad fasad, försedda 
med en eller ett par entrédörrar, spröjsade tvåluftsfönster, sadeltak belagda med 
tegel, skivtäckt plåt eller eternit i form av facettmönster, de traditionella 
ståndrännorna för takavvattningen ger möjlighet att se det profilerade 
takfotsgesimserna. Skorstenarna vittnar om mång eldstäder vilket antyder att 
flera lägenheter funnits.  

Service  
Förskolorna Grynmalaregården och Tvärflöjten ligger inom närliggande kvarter 
nordväst om planområdet. Då planområdet är beläget inom Lunds stadskärna 
finns ett stort utbud av kommersiell service inom gångavstånd.   
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Trafik  
Planområdet är kopplat till vägnätet via lokalgatan Stora Tvärgatan som är 
öppen för biltrafik. Kullerstensbelagda trottoarer löper längs båda sidorna av 
gatan. Cykling sker i blandtrafik. Öster om kvarteret ansluter sig Stora Tvärgatan 
till den något större lokalgatan Bankgatan. Parkering för boende löses i 
dagsläget genom hyrd plats i P-huset Dammgården. Det finns en 
korttidsparkering på Stora Tvärgatan precis öster om fastigheten.  

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

Enligt Åtgärdsplan för dagvatten ligger planområdet i ett avrinningsområde för 
dagvatten som avvattnas till Höje å i höjd med Knästorp via ledning med 
diameter 2000 mm. Dagvattenutflödena i Höje å orsakar stora erosionsproblem i 
samband med framförallt kraftiga sommarregn och snösmältning. 

I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån via 
dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Vattendragen, som fungerar som 
dagvattenrecipienter, har i dagvattenplanen klassificerats efter hur stort flöde 
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta emot 
beroende på deras speciella förutsättningar. Vattenmyndigheten har fattat 
beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för alla 
vattenförekomster.  

Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Höje å. Enligt dagvattenplanen är 
Höje å känslig för ökad vattenföring och närsalter samt mycket känslig för 
föroreningar. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och 
miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med kravet 
att uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive 
kvicksilver) är bedömd som god.  

Äldre bebyggda områden har i princip alltid dagvattenavledning direkt till 
ledningar i mark. Förtätning och exploatering av mark i befintliga områden är 
därför påfrestande för dagvattensystemen. Vattnet leds ofta till redan hårt 
belastade system inne i städerna och andelen hårda ytor ökar, och därmed även 
flöde och föroreningsbelastning. Dagvattenhanteringen bör därför alltid ses över 
även vid ombyggnad och tillbyggnad i befintliga områden. 

Enligt dagvattenplan för Lunds kommun bör dagvattenhantering på tomter för 
småhus inriktas på att leda takvatten ut över gräsmattor och hålla dagvattnet 
ytligt. I möjligaste mån ska dagvatten hanteras på kvartersmark, även vid 
förtätning. Exempel på lösningar kan vara gröna tak, svackdiken samt 
hårdgjorda ytor som utförs i genomsläppligt material.  
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Markens beskaffenhet  
En geoteknisk utredning har genomförts där jordlager och 
grundvattenförhållanden klargjorts. 

Vatten och spillvatten  
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar för att ta 
hand om dagvattnet. Planområdet är kopplat till nät för vatten och kombinerat 
vatten.   

Övriga ledningar 
Fastigheten är kopplad till befintligt el- och fjärrvärmenät. 

Renhållning  
Sophantering sker idag via enskild avfallshantering. 

Hälsa och säkerhet  
Buller  
Enligt Lunds kommuns bullerkartläggning 2016 uppgår buller inom hela 
planområdet till <55 dBA ekvivalentnivå. Inom området för föreslagen byggrätt 
uppgår maxnivån till <69,9 dBA vilket är inom riktvärdena.  

Markradon  
Planområdet klassificeras som ett normalriskområde, detta är baserat på 
översiktlig radonkartläggning.  

Förorenad mark 
Inom närliggande fastighet Trädgården 12 har tidigare verkstadsindustri utan 
halogenerade lösningsmedel förekommit. Enligt Länsstyrelsen kartläggning över 
misstänkt eller konstaterat förorenade områden pekas verksamheten ut som ej 
riskklassad.  

Miljöfirman AB har 2021-03-03 utfört en miljöteknisk markundersökning i två 
punkter inom kv Trädgården 2 i Lund. Jordlagren utgörs överst av 1,6 m fyllning 
med sand, lermorän och matjord med inslag av tegel. Fyllningen underlagras av 
lermorän. Totalt 16 jordprover uttogs och halter över riktvärdet för känslig 
mark påvisades i sex av åtta analyserade prover. Ett ytligt prov hade även halter 
över riktvärdet för farligt avfall avseende PAH med hög molekylvikt. 

Eftersom ytlig jord är förorenad kan det finnas risker för människor som vistas 
inom området. Vid framtida exploatering inom området behöver jord med halter 
över riktvärdet för känslig mark åtgärdas. Detta kan utföras genom urgrävning 
av all förorenad jord. Den förorenade jorden transporteras sedan till godkänd 
mottagare för vidare hantering. 

Översvämning och skyfall  
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Översvämningsplan för 
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22. Marken bör 
höjdsättas så att kraftiga regn avrinner mot gata eller ytor som tål att 
översvämmas.  



SAMRÅDSHANDLING 
PÄ 13/2019a 

 

15 (23) 

 

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.  

Planen innebär förtätning inom redan bebyggt område i linje med 
översiktsplanen. Med tanke på att området är en del av riksintresset för 
kulturmiljövård bör utformning av gårdshuset ske med omsorg. Planförslaget 
bedöms inte komma att påverka närmiljön negativt. Utifrån dessa 
förutsättningar bedöms att en formell miljöbedömning ej behöver genomföras 
enligt miljöbalken. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen 
kommer alltså inte att belysas i en separat miljökonsekvensbeskrivning.  
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Planförslag 
Övergripande karaktär och disposition  
Planförslaget innebär att befintlig byggrätt utökas så att förrådet längs den 
södra tomtgränsen kan ersättas av ett nytt, friliggande gårdshus i ett plan. 
Planförslaget innefattar: 

- Kvartersmark med utökad byggrätt för bostadsändamål 
- Förråd i anslutning till nytt gårdshus 
- Varsamhetsbestämmelser för befintligt gathus 

Gestaltning, fasad och utformning 
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är 0,8 
Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA (exklusive garage, källare och 
förråd) inom föreslagen kvartersmark dividerat med fastigheten samt halva 
omgivande, trafikförsörjande gata. Beräknat antal lägenheter inom planområdet 
är 4 stycken.   

Förslaget är att byggrätten inom fastighet Trädgården 2 utökas och ett gårdshus 
innehållande en lägenhetsbostad samt anslutande förråd placeras längs den 
södra tomtgränsen. Planförslaget föreslår en byggrätt i ett plan med sovloft som 
ligger i bakkant av fastigheten, vilket har varit ett traditionellt sätt att placera 
gårdsbebyggelse. Taket utformas som ett sadeltak täckt med skivlagd plåt med 
en nockhöjd om max 4,6 meter. Fasaden utförs i puts och fönster och dörrar i trä 
för att få ett samspel med övriga byggnader inom fastigheten. Åtkomst till 
bostaden sker via innergården.  

 
Förslag på ny tillbyggnad i form av gårdsbyggnad med bostad samt förråd till höger. 
(Jakobsson/Pusterla Arkitektkontor) 
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Det befintliga gathuset regleras till samma volym som idag, 3,5 meter 
byggnadshöjd i ett plan.  

Det befintliga annexet  bekräftas i planen med en byggrätt för bostäder med en 
nockhöjd om 4,8 meter.  

Skydd och hänsyn till kulturmiljö  
Befintligt gathus 
Gathuset som redovisas som kulturhistoriskt intressant bör skyddas mot 
rivning. Den har därför åsatts varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud i 
enlighet med 8 kap 13 § PBL.  

Varsamhetsbestämmelsen [k] (utformningsbestämmelser för befintliga 
byggnader) innebär att gathusets utformning ska bibehållas avseende material, 
volym och karaktär. Fasaderna utförs i spritputs med släta omfattningar och den 
profilerade takfotsgesimsen bevaras. Fönster och dörrar utförs i täckmålat trä. 
Sadeltakets nuvarande lutnings bevaras och beläggs med skivtäckt målad plåt, 
eller facettlagd fibercementplatta. Takkupor eller ytterligare takfallsfönster åt 
gatan tillåts inte. Skorstenarna med keramiska rör bevaras.  

Befintligt annex 
Annexet ges utformningsbestämmelser [f] som innebär att fasaden utförs i puts 
samt fönster och dörrar utförs i trä. Taket utformas som pulpettak täckt med 
skivlagd plåt i rött eller svart med slät papp. Inga ytterligare takkupor tillåts för 
att förstärka den enkla bebyggelsen i området. Nockhöjden regleras till 4.8 m 
meter med en taklutning mellan 34 och 36 grader.  

Trafik och gator  

Parkering 
Planförslaget innebär inga markanta förändringar i trafiken. Angöringsficka 
finns inom 25 meter från entréer. Parkering för boende förslås lösas genom hyrd 
parkeringsplats i P-huset Dammgården. Cykelparkering ryms inom gården. 
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas.  

Teknisk försörjning  
Dagvatten 
Dagvatten föreslås ledas till befintliga dagvattenledningar. Innergårdens grus- 
och gräsbelagda ytor förutsätts kunna bidra till att fördröja dagvattnet inom 
fastigheten. Planförslaget bidrar inte med ytterligare hårdgjord yta på mark. 

Renhållning 
Planförslaget förutsätts kunna utnyttja befintlig enskild avfallshantering. 
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Hälsa och säkerhet  
Buller  
Då ljudnivåerna inom planområdet underskrider bullerriktvärdena behövs inga 
åtgärder. 
 
Avvägning mellan motstående intressen  
Området kring kvarteret Trädgården är känsligt ur kulturmiljösynpunkt då det 
ligger inom Lunds stadskärna som i sin helhet är utpekad som fornlämning. Med 
hänsyn till dessa förutsättningar krävs att planförslaget är väl anpassat till sin 
omgivning, samt att befintliga byggnader inom fastigheten skyddas mot 
förvanskning. 

Det finns samtidigt ett allmänt intresse av att förtäta genom hållbara strategier. I 
gällande översiktsplan (ÖP 2010) anges att kommunen främst ska växa genom 
förtätning i en sammanhållen och resurseffektiv bebyggelsestruktur där 
jordbruksmarken så långt som möjligt bevaras. Genom förtätning ges 
möjligheten att stärka mötesplatser och stadslivet, att höja attraktiviteten och 
att stärka tätorternas identiteter. Att blanda olika bostadstyper, arbetsplatser, 
kultur och andra samhällsfunktioner genom förtätning i ett och samma område 
kan skapa med livskraftiga offentliga rum. En stor förtätningspotential i 
tätorterna utgörs av många små tillskott i den befintliga kvartersbebyggelsen. 
Det kan till exempel handla om påbyggnader, vindsomvandlingar och nya 
byggnader på parkeringsplatser.  

Det finns även ett enskilt intresse av att utöka byggrätten inom fastigheten 
Trädgården 2, men även andra enskilda intressen hos närboende och grannar 
rörande insyn, skuggning och bevarande av närområdets karaktär. 
Bedömningen är att förslaget genom omsorgsfull gestaltning kan se tillgodose 
både de allmänna intressena av hållbar förtätning och omhändertagandet av 
kulturmiljön, samt de enskilda intressena av att utöka byggrätten inom 
Trädgården 2. Med ett väl anpassat förslag kan tillbyggnaden på innergården 
inom fastighet Trädgården 2 bli ett positivt tillskott i den befintliga stadsmiljön 
och bidra med ytterligare en årsring genom omsorgsfull gestaltning och val av 
material. 
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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). 

Avtal 
Kommunen förutsätter att inga åtgärder beträffande allmän plats är nödvändiga 
till följd av att detaljplanen genomförs. Utgångspunkten är därför att ett 
exploateringsavtal inte behöver träffas. Skulle förutsättningarna ändras eller att 
exploateringen trots detta innebär kostnader för kommunen för åtgärder inom 
allmänplats, ska exploatören stå för dessa kostnader.  

Ersättning 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har 
fastighetsägaren rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte 
utnyttjas.  

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsbildning  
Inga fastighetsrättsliga åtgärder krävs.  
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Konsekvenser  
Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen  

Konsekvenser för intilliggande fastigheter 
Befintlig bebyggelse inom grannfastighet Trädgården 10 är placerad längs den 
södra tomtgränsen inom Trädgården 2. Föreslagen gårdsbyggnad längs denna 
tomtgräns är placerad mot grannfastighetens brandgavel. Brandgaveln har inga 
öppningar och gårdsbyggnadens totalhöjd överstiger inte brandgavelns takfot. 
Den föreslagna nockhöjden om ca 4,6 meter motsvarar ungefär en meter högre 
än det befintliga förrådet. Gestaltningen bedöms inte medföra negativa 
konsekvenser för grannfastigheterna vad gäller skuggning.  

 
Jämförelse av takhöjd på befintligt förråd och föreslagen gårdsbyggnad. (Jakobsson/Pusterla 
Arkitektkontor)  

Konsekvenser för fysisk miljö 
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse och miljö 
Då den befintliga bostadsbyggnaden inom Trädgården 2 redovisas som 
kulturhistoriskt intressant och utgör del av de byggnader som är särskilt 
värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
bör gestaltningen av ett tillägg i denna miljö göras med särskild omsorg. 
Planförslaget syftar till att motverka negativ påverkan på kulturmiljön genom 
omsorgsfull gestaltning och varsamhets- och utformningsbestämmelser. 
Gathuset, som bedöms som kulturhistoriskt intressant, skyddas med 
rivningsförbud och bestämmelser som reglerar vilka förändringar av byggnaden 
som kan ske. Kulturmiljön bedöms inte påverkas negativt.   
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Riksintressen  
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Gårdshuset regleras i 
detaljplanen för att motverka negativ påverkan på riksintresset. Inom gården 
tillåts en volym längs den södra tomtgränsen. Detta är ett traditionellt sätt att 
placera gårdsbyggnader och liknande grepp kan hittas inom samma kvarter. 
Stadsbilden bedöms bli opåverkad då gathuset skyddas med rivningsförbud och 
varsamhetsbestämmelser som reglerar vilka förändringar av byggnaden som 
kan ske. Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon 
betydande påverkan på riksintresset. 

Mikroklimat  
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Då innergården i 
dagsläget redan är delvis kringbyggd bedöms föreslagen gårdsbyggnad med 
förråd ha mycket begränsad påverkan på solförhållanden jämfört med idag. 
Studierna visar att innergården skuggas något mer under vårdagjämning men 
bidrar med mycket liten skuggning under sommarsolståndet.  

 

Solstudie vid sommarsolstånd klockan 09:00 klockan 12:00 och klockan 16:00 

 

 

Solstudie vid vår-och höstdagjämning klockan 09:00 klockan 12:00 och klockan 16:00 

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 
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ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. 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. 

Dagvatten 
Avrinningen av dagvatten från området bedöms öka marginellt då en mindre 
andel takyta tillkommer. Det vatten som avrinner från dessa ytor bedöms kunna 
tas om hand inom fastigheten genom infiltrering genom grusade och 
gräsbeklädda ytor.  

Konsekvenser för hälsa och säkerhet  

Buller 
Befintliga bullernivåer ligger inom riktvärden enligt översiktlig 
bullerkartläggning. Några bullerskyddåtgärder bedöms därmed inte behövas.  

Markradon  
De radonmätningar som utförts visar att fastigheten betraktas som 
normalriskmark varför byggnader utförs radonskyddade. 

Förorenad mark 
En miljöteknisk markundersökning har utförts 2021-03-03. I sex av åtta 
analyserade prover påvisades halter över riktvärdet för känslig 
markanvändning. Ett ytligt prov påvisade också halter över riktvärdet för farligt 
avfall avseende PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Inför exploatering 
inom området behöver jord med halter över riktvärdet för KM (känslig 
markanvändning) åtgärdas. 

Översvämning och skyfall  
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Översvämningsplan för 
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22. Marken bör 
höjdsättas så att kraftiga regn avrinner mot gata eller ytor som tål att 
översvämmas. Planförslaget bedöms inte ha en negativ påverkan på 
skyfallshantering. 

Sociala konsekvenser 
Barnperspektiv  
Syftet är att utöka byggrätten för att kunna uppföra ett gårdshus på en privat 
innergård. Marken är inte tillgänglig för lek eller annan barnverksamhet i 
dagsläget och en barnkonsekvensanalys bedöms därför inte vara relevant i 
ärendet.  
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Tillgänglighet  
Entréer ligger inom 25 meter från närmsta angöringsplats. Separat 
handikapparkering är inte möjlig att anordna inom 25 meter. 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  Christoffer Lindskov 

Biträdande planchef  planarkitekt 
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