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Vad är en detaljplan? 
Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas och utformas för 

ett geografiskt avgränsat område. En detaljplan består av plankarta, 

planbeskrivning och illustration. Plankartan är juridiskt bindande. 

Planbeskrivningen och illustrationen, som inte är juridisk bindande, förklarar 

plankartans innebörd.  

Planprocessen 
Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. I processen prövas om den 

föreslagna förändringen är lämplig utifrån läge, markens beskaffenhet och 

behov. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra.  

En detaljplan kommuniceras med berörda myndigheter och allmänhet under 

samråd och granskning innan den antas. Både under samråd och granskning 

finns tillfälle att skriftligen yttra sig över förslaget. Ett eventuellt överklagande 

sker efter att planen har antagits.  

Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där bland annat beslut om 

planuppdrag och antagande av detaljplanen fattas av kommunens politiker. 

  Vill du komma i kontakt med oss? 

Jenny Lindström 

Planingenjör 

Maria Milton 

Biträdande planchef 

Telefon: 046-359 50 00 

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

 

Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inte annat anges. 

  

mailto:stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att planlägga del av fastigheten Sandby 6:45 som inte 

är planlagd sedan tidigare för verksamhetsändamål samt att tillföra del av 

fastigheten Sandby 6:36 till Sandby 6:45 för att inrymma plats för 

dagvattenhantering. Detaljplanen prövar lämpligheten av en byggrätt för 

lagerlokal inom markanvändningen verksamhet. Fastigheten ägs av Beijer Bygg 

AB och företaget bedriver på platsen ett logistikcentrum och är i behov av ett 

varmlager.  

Marken används i dagsläget för utomhuslager och dagvattenhantering i form av 

en upphöjd damm dit dagvatten pumpas. Förslaget innebär att en lagerlokal 

uppförs och dagvattendammen ersätts med fördröjnings- och reningsåtgärder i 

form av diken och infiltrationsytor. Ombyggnaden av dagvattensystemet inom 

fastigheten är en förutsättning för att kunna genomföra planen. Skalan på 

lagerbyggnaden överensstämmer med befintlig bebyggelse på Östra Mölla 

verksamhetsområde. Ett fåtal bostadsfastigheter bedöms få viss visuell 

påverkan då de gränsar till planområdet. Planförslaget möjliggör uppförandet av 

vegetationsvägg med en höjd lika föreslagen byggrätt vilket begränsar den 

visuella påverkan.  

Efter genomförandet av planförslaget kommer godshanteringen att ske inne i 

lagerlokalen och ljud som alstras som följd av godshanteringen kommer därmed 

att dämpas och spridningen av ljud till intilliggande bostadsfastigheter 

begränsas. Olägenheter för bostadsbebyggelse i närområdet avseende 

godstransporter till verksamheten bedöms vara ringa då ett genomförande av 

planförslaget inte innebär fler godstransporter. 

Med föreslagna åtgärder bedömer stadsbyggnadskontoret att 

detaljplaneförslaget kan genomföras utan negativ påverkan på miljön eller 

olägenhet för intilliggande bostadsfastigheter vad gäller den visuella påverkan. 

Vad gäller verksamhetens påverkan på bostadsfastigheter avseende ljud från 

godshantering och dito transporter till verksamheten är bedömningen att ett 

genomförande inte leder till en försämring för dessa bostadsfastigheter.  

Planområdets area: 9 960 m2  

Verksamhetslokal för lager: 4 200 m2 
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Inledning 
Planens syfte  
Syftet med detaljplanen är att planlägga del av fastigheten Sandby 6:45 som inte 

är planlagd sedan tidigare för verksamhetsändamål samt att tillföra del av 

fastigheten Sandby 6:36 till Sandby 6:45 för att inrymma plats för 

dagvattenhantering. 

Detaljplanen möjliggör att befintlig verksamhet får byggrätt för en lagerlokal 

inom sin egen fastighet Sandby 6:45.  

Planförfarande  
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Planområdet ligger inom 

område markerat för landsbygdsutveckling i gällande Översiktsplan, ÖP 2018. 

ÖP 2018 visar en utveckling av verksamheter i området som angränsar öster om 

aktuell verksamhet. Att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet inom den 

egna fastigheten bedöms vara enligt översiktsplanens intentioner. 

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 

- Granskningsutlåtande 

Övriga handlingar  
- Beslut om betydande miljöpåverkan, 2021-09-06 

- 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 cirka 9 900 m2. 

Markägoförhållande 
Fastigheterna inom planområdet är privatägda. 

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

  



ANTAGANDEHANDLING 

PÄ 9/2020 

 

8 (25) 

 

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.  

 

Markanvändning enligt ÖP2018 (ljusgrön = landsbygdsutveckling, ljusblå = befintligt 

verksamhetsområde och  blå = nytt verksamhetsområde). 

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 meter samt en största byggnadsarea 

(BYA) om 60% av fastighetsarean.  
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Detaljplan för Sandby 6:45 m.fl. (utklipp) med föreslaget planområde markerat i rött. 
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Förutsättningar 
Markanvändning, bebyggelse och stadsbild/landskapsbild  

Ortofoto över bland annat fastigheten Sandby 6:45 (2019). 

Planområdet ligger i utkanten av Östra Mölla verksamhetsområde. I nordväst 

och norr angränsar planområdet till större bostadsfastigheter med skoglig 

vegetation och lantlig gles karaktär.  I öster angränsar resterande del av den 

egna fastigheten Sandby 6:45 och därefter jordbruksmark. I söder ligger flera 

andra företag inom Östra Möllas verksamhetsområde. 

Aktuell fastighet innehåller verksamhet i form av logistikcentral för 

byggmaterial. Verksamheten etablerade sig där 2018. Planområdet inom aktuell 

fastighet utgörs idag av en hårdgjord yta som används som ett utomhuslager 

samt en större vegetationsklädd yta med anlagda dagvattendammar i den västra 

och i den norra delen. 

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 
Planområdet är flackt med en mindre höjdskillnad varpå en av de befintliga 

dagvattendammarna är placerad.  
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Trafik och gator  

Gatunät och in-/utfarter  
Trafik till verksamheten på Sandby 6:45 går idag huvudsakligen från 

Revingevägen, Öståkravägen och Fogsvansen. Utfart sker på Borrsvängen via 

Vinkelhaken och Öståkravägen vidare till Revingevägen. Utfarten är försedd med 

en bom som sköts av personalen. Antal trafikrörelser till verksamheten uppgår 

till knappt 54 rörelser/dag. Av dessa utgör tung trafik 21 rörelser medan mindre 

varutransporter och personbilar står för 7 respektive 25 rörelser/dag.  

Öståkravägen är en av Södra Sandbys huvudgator tillsammans med 

Kyrkovångsvägen, Skattebergavägen, Räftvägen och Lindegårdsvägen. Dessa 

huvudgator utgör de leder dit tyngre trafik hänvisas. Öståkravägen trafikeras, i 

en punkt strax norr om gång- och cykelvägspassagen, enligt senaste mätningen 

(augusti 2021) av 1230 fordon per dygn varav knappt 10 % tung trafik. 

Kollektivtrafik  
Regionbuss trafikerar Revingevägen på sträckorna Södra Sandby - Lund 

respektive Revinge - Lund. Hållplatsläge Öståkravägen samt Skogstorpet ligger 

på drygt 500 respektive 300 meters avstånd från planområdet. 

Gång- och cykeltrafik  
Allmän gång- och cykelväg löper i östvästlig riktning genom Östra Mölla 

verksamhetsområde och ansluter mitt på fastigheten Sandby 6:45 för att sedan 

vika av åt sydöst ner mot Fogsvansens förlängning. Där slutar den kommunala 

gång- och cykelvägen men det går att fortsätta österut på enskild väg. Trottoarer 

finns endast längs Vinkelhaken och Borrsvängen och cykling sker i blandtrafik. 

Längs Öståkravägen finns ingen gång- och cykelväg alls. 

En vägsamfällighet löper längs med Sandby 6:45 i dess södra och västra gräns 

och används för gångtrafikanter, cyklister och ridekipage. Samfälligheten 

kopplar på den allmänna gång- och cykelvägen som ansluter mitt på fastigheten 

Sandby 6:45. 

Teknisk försörjning  

Vatten och spillvatten 
Planområdet ligger utanför verksamhetsområdet för dricksvatten och 

spillvatten. Vatten- och spillvattenledningar ansluter fastigheten vid infarten vid 

Borrsvängen. Längs planområdets nordvästra gräns löper en vattenledning. 

Dagvatten  
Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten.  

Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för 

Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22. Enligt denna bör 

fördröjning och rening av dagvatten från verksamhetsområden kunna anordnas 

inom den egna fastigheten. Genom exempelvis svackdiken, genomsläppliga 

markbeläggningar, gröna tak, makadammagasin eller mångfunktionella ytor kan 
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detta ske. Höjdsättning ska ske på ett sätt som underlättar omhändertagande av 

dagvatten. Föroreningar som uppstår på kvartersmarken på grund av pågående 

verksamhet bör åtgärdas så nära källan som möjligt, av den som orsakar 

föroreningen. För vissa verksamheter krävs någon form av olje- och/eller 

slamavskiljare. 

Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Kävlingeån men i första hand 

bedöms grundvattenförekomsten Eslöv – Flyinge vara recipient. Denna är 

skyddad enligt vattenförvaltningsordningen. 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 för hela fastigheten 

Sandby 6:45. En rinnvägsanalys som visar ytliga rinnvägar och instängda delar 

ligger till grund för föreslagen dagvattenhantering.  

Nuläge rinnvägar och instängda områden (Tyréns). 
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Avrinningen inom hela fastigheten är uppdelad 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 utanför 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. 

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). 
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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 - 50 meter. 

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 meter. Underliggande naturlig jord utgörs av sand, 

mellansand, med enstaka skikt av finsand, lerig sand, silt och lera till mer än 

undersökt djup, = 6,0 meter. Sanden tillhör materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 

1 enligt klassificering i anläggnings AMA. 

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 meters djup under markytan 

motsvarande nivåer mellan +20,8 och +21,9. Årstidsbundna variationer kan 

förväntas av storleksordningen 0,5–1,0 meter.   

Hälsa och säkerhet  

Buller 
Kommunens översiktliga bullerkartering visar att ljudnivåerna för 

bostadsfastigheter intill aktuellt planområde håller sig till <50 dBA ekvivalent 

ljudnivå respektive <65 dBA maximal ljudnivå vid fasad. Även för 

bostadsfastigheterna längs med huvudgatan Öståkravägen, som trafikeras med 

transporter av gods till verksamhetsområdet Östra Mölla, visar på ekvivalenta 

ljudnivåer <50 dBA och maximala ljudnivåer om <70 dBA. Då den översiktliga 

karteringen gjordes för ett tag sedan (2016) har kontrollmätning utförts i en 

punkt på Öståkravägen, Rödklövern 26, baserat på trafikmätningar gjorda i 

augusti 2021. Ljudnivåerna vid fasad beräknades till 53 dBA ekvivalent ljudnivå 

respektive 68 dBA maximal ljudnivå. De långsiktiga målen i 

infrastrukturpropositionen 1996/97:53 för god miljökvalitet används för att 

bedöma om god miljö råder. Riktvärden för buller vid befintliga bostäder uppgår 

enligt denna till 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och 70 dBA maximal 

ljudnivå vid uteplats. Riktvärdet vid uteplats får överskridas maximalt 5 

gånger/genomsnittlig maxtimme, kl 06-22. 

Luft 
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken, MB, 

gäller för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, 

bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Enligt 

kommunens översiktliga kartläggning av luft innehålls MKN för utomhusluft 

inom planområdet. 
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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 meter).  

Översvämning och skyfall  
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Översvämningsplan för 

Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22. Den översiktliga 

översvämningskarteringen visar att området delvis har vattendjup och flöden 

som kan innebära besvärande framkomlighet. 

Översvämningskartering, maxflöde (l/s/m). 

Översvämningskartering, maxvattendjup. 
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Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan 
Byggnadsnämnden har beslutat att planförslaget inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 5–8§§ miljöbalken, 

MB. Det innebär att miljöeffekterna inte redovisas i en strategisk 

miljöbedömning enligt 6 kap MB utan integreras i planbeskrivningen. I 

bedömningen av planförslagets miljöpåverkan har följande omständigheter 

vägts in i bedömningen; vid genomförandet av detaljplanen är det viktigt att ta i 

hänsyn befintliga markföroreningar och de risker som kan finnas förenade med 

hanteringen av dessa och de möjliga riskerna kopplade till påverkan på 

dagvatten och grundvattnet.  
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Planförslag 
Övergripande karaktär och disposition  
Planförslaget möjliggör anläggandet av en lagerlokal för att väderskydda det 

gods som behöver lagerhållas inomhus samt mark för omhändertagande av 

dagvatten. Lagerlokalen ersätter vissa av de tälthallar och varmcontainrar som 

idag används. Byggrätten för lagerlokalen föreslås placeras i den västra delen av 

fastigheten. Byggnaden föreslås få en liknande byggnadshöjd som 

omkringliggande bebyggelse på verksamhetsområdet. En vegetationsvägg i form 

av en växtvägg och/eller plantering kan minimera den visuella påverkan som 

lagerlokalen kan innebära för angränsande bostadsfastigheter i väster och norr. 

Planförslaget möjliggör uppförandet av sådan vegetationsvägg. Planförslaget 

innebär följande markanvändning; 

- kvartersmark för verksamhetsändamål. 

Perspektiven nedan visar möjlig utformning av föreslagen lagerlokal. 

Perspektiv från norr med föreslagen lagerlokal i mörkgrått (FOJAB arkitekter).
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Perspektiv från söder med föreslagen lagerlokal i mörkgrått (FOJAB arkitekter).  

Markanvändning, bebyggelse  
För aktuellt planområde föreslås markanvändningen verksamhet [Z] (4 kap. 5 § 

p. 3). Genom planbestämmelse som reglerar maximal bruttoarea [e] begränsas 

exploateringen. Den maximala bruttoarean föreslås uppgå till 4 200 m2 (4 kap. 

11 § p. 1). Byggnadens höjd regleras genom en högsta tillåtna byggnadshöjd 

samt en största taklutning (4 kap. 11 § p. 1). Den maximala byggnadshöjden 

föreslås begränsas till 7 meter och maximal taklutning får uppgå till 15°.  

Bestämmelse som reglerar att marken inte får förses med byggnad, så kallad 

punktprickad mark, föreslås (4 kap. 11 § p. 1) och motiveras med att byggnaden 

ska hållas indragen från fastighetsgräns för att skapa plats för åtgärder för 

dagvattenhantering. Bestämmelse som reglerar möjligheten endast få lov att 

förse marken med en viss typ av byggnadsverk, så kallad korsmark, föreslås (4 

kap. 11 § p. 1) och motiveras med att en vegetationsvägg utan genomsiktlighet 

och med viss höjd får uppföras. Höjden på vegetationsväggen föreslås 

sammanfalla med byggnadshöjden, det vill säga 7 meter.  

Trafik och gator  

Gatunät och in-/utfarter  
Trafikmängderna bedöms inte öka nämnvärt av att det uppförs en byggnad till 

på fastigheten eftersom godstransporterna redan sker idag. Befintliga in- och 

utfarter till området föreslås användas även fortsättningsvis. 
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Fastighetens in- och utfart samt interna trafik i framtiden (FOJAB arkitekter).

Teknisk försörjning 

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. 

Befintlig vattenledning längs den västra fastighetsgränsen förses med 

bestämmelse [u] att marken ska vara tillgänglig för allmän underjordisk ledning 

(4 kap. 6 §). 

Dagvatten 
Tillskottet av dagvatten är relativt lågt i förhållande till vad som redan idag tas 

om hand på fastigheten men ett genomförande av planen innebär ökad 

avrinning. Detta beror främst på att grönyta ersätts med takyta vilken har en 

högre avrinningskoefficient. Då fastigheten inte är ansluten till kommunalt 

ledningsnät föreslås att dagvattenhanteringen utvecklas och bygger vidare på 

redan befintligt dagvattensystem, det vill säga vattnet avleds till grönytor för 

fördröjning och sedan infiltration. Förutsättningarna för infiltration bedöms som 

goda utifrån bland annat jordartskartering och geoteknisk utredning. Största 

delen av dagvattnet som når infiltrationsytorna kommer från takytor som 

generellt sett inte är särskilt förorenade. Där utöver kommer en mindre andel 
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vatten från hårdgjorda ytor att rinna till föreslagen infiltrationsåtgärd. 

Föroreningar som noterats inom området kommer saneras innan bebyggelsen 

uppförs. Genom avskiljning och växtupptag i infiltrationsytan bedöms god 

rening kunna uppnås av föroreningar som följer med dagvattnet från de 

hårdgjorda ytorna. Satta miljökvalitetsnormer för vatten bedöms därmed inte 

påverkas negativt av planerad bebyggelse.  

Dagvatten som uppstår vid ett genomförande av byggrätten, samt del av 

dagvattnet från befintlig verksamhet, hanteras genom anläggande av två diken 

och tre infiltrationsytor. Dessa har i uppgift att både rena och fördröja 

dagvattnet samt att leda vattnet åt nordöst där avrinning sedan kan ske vidare 

över åkermarken och bort från närliggande bebyggelse. I dagsläget finns det 

redan en infiltrationsyta längst i norr. Denna kommer att utökas och ingå i 

fastigheten Sandby 6:45 efter fastighetsreglering. För att marken ska kunna 

anses lämplig för föreslagen markanvändning måste föreslagna åtgärder utföras 

så att fördröjningen och reningen av dagvattnet når de nivåer som krävs.   

Genom planbestämmelsen [m] föreskrivs plats för dagvattenanläggning. 

Föreslagen dagvattenhantering (Tyréns). Dagvatten från yta skrafferad med grått avleds åt annat 

håll. 

Skulle fastigheten i framtiden införlivas i verksamhetsområdet för dagvatten 

finns anslutningspunkt för dagvatten vid vändplanen på Borrsvängen.  
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Hälsa och säkerhet 

Buller 
Några särskilda bullerskyddande åtgärder bedöms inte nödvändiga. Riktvärdena 

innehålls vad gäller ljudnivåerna från trafiken. Lagerbyggnaden i sig kommer till 

stor del att medföra att ljud från verksamheten hindras att sprida sig till 

bostadsbebyggelsen i norr och nordväst. 

Översvämning och skyfall 
Höjdsättning av marken ska ske så att föreslagna rinnvägar enligt nedan kan 

hantera vattnet vid översvämning och skyfall. 

 
Föreslagna rinnvägar vid översvämning och skyfall (Tyréns). 

Förorenad mark 
Inför planerad byggnation behöver marken saneras avseende påvisade 

föroreningar. Detta säkerställs genom en administrativ planbestämmelse som 

innebär att avhjälpandeåtgärd ska vara slutligt utförd innan startbesked för 

uppförande av nya byggnader ges (4 kap. 14 § p. 4).  

Avvägning mellan motstående intressen  
Ett fåtal bostadsfastigheter får en viss visuell påverkan då de gränsar till 

planområdet. Planförslaget möjliggör uppförandet av vegetationsvägg med en 

höjd lika föreslagen byggrätt vilket begränsar den visuella påverkan.  

Efter genomförandet av planförslaget kommer ljud från godshanteringen i 

denna del av fastigheten att ske inuti lagerlokalen, vilket verkar begränsande av 

spridningen av ljud till intilliggande bostadsfastigheter. Olägenheter för 

bostadsbebyggelse i närområdet avseende godstransporter till verksamheten 

bedöms vara ringa då ett genomförande av planförslaget inte innebär fler 

godstransporter. 
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Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra sådan olägenhet för 

intilliggande bostadsfastigheter vad gäller den visuella påverkan. Vad gäller 

verksamhetens påverkan på bostadsfastigheter avseende ljud från 

godshantering och godstransporter till verksamheten är bedömningen att ett 

genomförande inte leder till en försämring för dessa bostadsfastigheter.   

Det enskilda intresset av att planlägga del av Sandby 6:45 för 

verksamhetsändamål med byggrätt för lagerlokal väger tyngre än det enskilda 

intresset om påverkan på närmiljön för angränsande bostadsfastigheter.  
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Genomförande 
Organisatoriska åtgärder 

Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum planen vinner laga kraft 

(4 kap. 21 §). 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 

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av gemensamma 
tekniska anläggningar som inte är kommunala 
Befintliga allmänna ledningar inom planområdet kan behöva flyttas. 

Undanflyttningsåtgärder av dessa bekostas av exploatören.  

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 föreslagen fastighetsreglering (FOJAB arkitekter). 

Avtal 
Ett överlåtelseavtal har tecknats mellan lagfarna ägare till Sandby 6:36 och 

Sandby 6:45 att i samband med att ny detaljplan för Sandby 6:45 vinner laga 

kraft ska del av Sandby 6:36 överlåtas till Sandby 6:45. 
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Konsekvenser  

Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen 

Ett fåtal bostadsfastigheter får en visuell påverkan då de gränsar till den nya 

lagerbyggnaden. Dock bedöms hanteringen av gods inuti lagerbyggnaden leda 

till en bättre ljudmiljö för dessa bostadsfastigheter.  

Konsekvenser för fysisk miljö 

Landskapsbild 
Lagerlokalen har viss visuell omgivningspåverkan. För att minska den visuella 

påverkan föreslås vegetationsväggar alternativt vegetation som skärmar av 

byggnaden gentemot närliggande fastigheter.  

Miljökvalitetsnormer 
Luftkvalitet  
Halter av luftföroreningar ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. 

Trafik från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra 

nivåerna. 

Vattenkvalitet 
Planerad bebyggelse bedöms inte öka föroreningsbelastningen från området då 

hårdgjorda ytor ersätts av takytor vilka generellt leder till lägre 

föroreningsbelastning, även om avrinningsvolymen blir något högre. Det 

innebär minskad risk för att föroreningar från trafik inom området sprids till 

grundvattnet. Vid ett genomförande av planförslaget måste marken saneras 

vilket leder till att markföroreningar schaktas bort och ytterligare minskar 

risken för att de skulle spridas ner till grundvattnet. Tillräcklig rening av 

dagvattnet bedöms uppnås genom föreslagna åtgärder. Ett genomförande av 

detaljplanen och föreslagna åtgärder leder till att möjligheterna att uppnå MKN 

för vatten i Kävlingeån och i grundvattenförekomsten inte försämras under 

förutsättning att dagvattenanläggningarna anläggs enligt förslaget och sköts för 

att bibehålla sin renande förmåga. Människors hälsa och säkerhet bedöms 

därför inte påverkas. 

Dagvatten 
Genom att utföra åtgärder för fördröjning och rening av dagvattnet bedöms 

påverkan nedströms vara försumbar. 

Konsekvenser för hälsa och säkerhet 

Buller 
Riktvärden för ljudnivåer från trafik innehålls för befintlig bostadsbebyggelse.  

Förorenad mark 
Den miljötekniska markundersökningen visar att saneringsåtgärder krävs för att 

kunna genomföra planen. All hantering av förorenad jord är anmälningspliktig 

verksamhet. Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
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(SFS 1998:899) skall en anmälan om avhjälpandeåtgärder lämnas in till och 

godkännas av tillsynsmyndighet en innan en eventuell efterbehandling påbörjas.  

Skyfall och översvämning 
Föreslagen bebyggelse bedöms inte påverkas av oönskat vatten under 

förutsättning att markhöjderna anpassas så att inga innestängda ytor skapas där 

vatten kan orsaka skada. Då rinnvägar föreslås åt nordöst och som mynnar till 

åkermark och bort från närliggande bebyggelse bedöms påverkan nedströms 

vara försumbar. 

Sociala konsekvenser 

Barnperspektiv  
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet då 

planförslaget innebär att aktuell fastighet förses med byggrätt för lagerlokal 

samt utrymme för hantering av dagvatten. 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 

Maria Milton   Jenny Lindström 

Biträdande planchef  Planingenjör 
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