
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (5) 
2022-11-17  PÄ 13/2019a 
 
 
 
Detaljplan för Trädgården 2 i Lund 
 
BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING  
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. Under 
samråds- och granskningsskedet ges möjlighet att skriftligen yttra sig. I 
detta dokument redovisas en sammanfattning av de synpunkter som 
inkommit. Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 
Stadsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande redovisas 
i kursiv stil efter varje yttrande. 

Samråd 
Enligt byggnadsnämndens delegationsbeslut 2019-11-21 har 
rubricerad detaljplan, upprättad 2021-05-25, varit föremål för samråd 
under tiden 2 juni – 23 juni 2021. 

Samlad bedömning 
Under detaljplanens samrådsskede har frågor dykt upp rörande 
markens möjlighet att saneras, bevarandefrågor samt 
bullerkartläggning.  
I samråd med fastighetsägare, miljöförvaltning och 
stadsbyggnadskontoret har en plan tagits fram för sanering av 
tomtmarken.  
En högre byggrätt i form av en takkupa har införts på det föreslagna 
gårdshuset för att kunna åstadkomma ett riktigt rum med full ståhöjd 
på andra våningen. Dock tillåts takkupan endast på 45% av 
fasadlängden.  
En bullerutredning visade att planområdet klarar av gällande 
bullerriktvärden utan åtgärder.  
Efter revideringar bedöms detaljplanen vara redo för granskning. 

YTTRANDEN  

Myndigheter, statliga verk m fl 

Länsstyrelsen Skåne  
Yttrande i samråd (aktbilaga 29) 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att föreslagen 
detaljplan inte innebär någon betydande påverkan/påtaglig skada på 
riksintresset för kulturmiljö. Det nya planerade gårdshuset förhåller sig 
i placering och volymer till skalan på omgivande bebyggelse och får 
därmed begränsad påverkan på omgivningen.  
 
Planbeskrivningen hänvisar till kommunens bullerkartläggning från 
2016 där det framgår att hela planområdet utsätts för ekvivalenta 
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ljudnivåer lägre än 55 dBA samt maximala ljudnivåer som är lägre än 
69,9 dBA.  
Länsstyrelsen menar att kommunen behöver utveckla sitt resonemang 
kring buller. Det behöver framgå vilken indata som ingått i kommunens 
bullerkartläggning 2016. Det ska framgå om hänsyn tagits till framtida 
trafik. Kommunen behöver också redovisa om tillgång till uteplats med 
högst 50dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå kan 
säkerställas i plan.  
Om planområdet skulle visa sig vara bullerutsatt och om gällande 
riktvärden överskrids måste nödvändiga skyddsåtgärder säkerställas 
genom planbestämmelser i plankartan.  
 
Det konstateras att det finns markföroreningar inom planområdet. Den 
nya användningen för bostäder är att likställa med känslig 
markanvändning (KM). Plankartan har försetts med villkor om att 
startbesked inte får lämnas förrän markföroreningar åtgärdas.  
För att använda bestämmelsen i 4 kap. 14 § PBL ska det vara säkerställt 
att marken genom avhjälpande åtgärder blir lämplig för sitt ändamål, 
samt att åtgärderna är realistiska och genomförbara. Åtgärderna ska 
vara så preciserade som möjligt för att den enskilda fastighetsägaren 
ska kunna förutsäga vilka fysiska åtgärder som krävs och hur mycket de 
kan kosta. Av underlaget framgår inte varför det gjordes en 
miljöteknisk undersökning från första början, och det är inte angivet 
vilken typ av verksamhet som givit upphov till föroreningarna. Därmed 
är det svårt att bedöma och tillräckligt många och rätt ämnen har 
analyserats. Planhandlingarna bör kompletteras med denna 
information och en bedömning behöver göras av analysomfattningen, 
det vill säga om huruvida den är tillräckligt omfattande.  
 
Den nya bebyggelsen berör en känd fornlämning som är registrerad 
som L1988:5459 och omfattar den historiska stadskärnan i Lund. I 
samband med tillståndsprövning av byggnation inom fastigheten 
kommer krav ställas på genomförande av en arkeologisk 
förundersökning. Förundersökningen ska ta reda på omfattning, 
bevarandegrad och vetenskapligt värde för lämningarna.  
 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens 
lämplighet för sitt ändamål gällande buller och markföroreningar så att 
det visas att platsen är lämplig för den förändring som föreslås, har inte 
länsstyrelsen några synpunkter.  
 
Kommentar 
Stadsbyggnadskontoret noterar Länsstyrelsens synpunkter. Detaljplanen 
har inför granskning fått en uppdaterad bullerkartläggning med 
förtydligat resonemang. 
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Utredningen visar att Trafikbullerförordningens riktvärde kan följas 
utomhus vid fasad för samtliga fasader. Föreslagen uteplats klarar 50 
dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå. 
Den prognostiserade trafikökningen ligger på dagens nivåer. Det bedöms 
alltså att gatans trafikbelastning inte kommer att öka till prognosåret 
2040 från 2016 då mätningen utfördes.  
 
För att kunna konstatera att marken kan saneras till KM-nivå har 
ytterligare dialog förts mellan Stadsbyggnadskontoret, 
Miljöförvaltningen och med konsult inom miljötekniska utredningar och 
sanering. Samtliga parter inklusive fastighetsägaren har kommit fram till 
en lösning som är ekonomiskt och fysiskt genomförbar, för att hantera 
markföroreningarna. Det innebär en sanering innan nybyggnation.  
 
 

Region Skåne  
Yttrande i samråd (aktbilaga 27)  
Region Skåne har inget att erinra. 

 

Nämnder och styrelser 

Tekniska nämnden  
Yttrande i samråd (aktbilaga 25)  
Tekniska nämnden har inget att erinra. 
 

Miljönämnden  
Yttrande i samråd (aktbilaga 26)  
En miljöteknisk markundersökning har genomförts inom planområdet. 
Av åtta analyserade markprover påvisade sex prover halter över 
Känslig markanvändning (KM) och i en provpunkt med ytlig jord även 
över riktvärdet för Farligt avfall (FA). I rapporten rekommenderas 
vidare att halter över KM behöver åtgärdas. I detaljplankartan står i 
planbestämmelser att marken ska saneras innan starbesked för 
byggnader ges. 
Miljöförvaltningen har tagit del av planförslaget och delar 
miljökonsultens bedömning att marken ska saneras innan byggnation 
sker inom planområdet. Då aktuell fastighet ligger i centrala Lund så 
vill miljöförvaltningen påpeka att det kan finnas risk för buller i form 
av fläktar och värmepumpar i närområdet vilket kan påverka 
negativt på planerad byggnation av bostäder. 
 
Kommentar 
Stadsbyggnadskontoret noterar miljöförvaltningens synpunkter. Vid 
platsbesök har inte buller från fläktar eller andra tekniska installationer 
uppmärksammats.  
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VA SYD  
Yttrande i samråd (aktbilaga 23)  
Sidan 15 angående ”vatten och spillvatten” kan med fördel skrivas om 
till: Området ligger inom verksamhetsområde för vatten, spill- och 
dagvatten. I anslutning till planområdet finns dricksvattenledningar 
samt kombinerat ledningsnät för spillvatten och dagvatten. 
 
Det är positivt att detaljplanen avser förbättra situationen rörande 
dagvatten och skyfall i området genom att öka andel grönytor. Detta 
behöver dock regleras i detaljplanekarta för att anses gälla.  
 
Kommentar 
Planbeskrivningen har fått redaktionella ändringar. Detaljplanen 
reglerar inte andel hårdgjord yta på fastigheten.  

Ledningsrättshavare m fl  

Kraftringen 
Yttrande i samråd (aktbilaga 24)  
Vid önskemål om anslutning till fjärrvärmenätet har Kraftringen en 
tillgänglig servis i gatan utanför. Nödvändig marksanering och 
arkeologi i samband med grävarbete ansvarar fastighetsägaren för.  
 
Kommentar 
Stadsbyggnadskontoret noterar Kraftringens synpunkter.  
 

Lunds renhållningsverk  
Yttrande i samråd (aktbilaga 20)  
LRV har inget att erinra. 
 

Organisationer och föreningar 

Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige 
Yttrande i samråd (aktbilaga 22)  
De utformningsbestämmelser som anges i planbeskrivningen bör 
återfinnas på detaljplanekartan.  
I planbeskrivningen anges att befintligt annex ges 
utformningsbestämmelse (f) men i plankartan anges 
varsamhetsbestämmelse (k). Det är positivt att gathuset förses med 
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Beskrivningen om att 
”skorstenar med keramiska rör bevaras” bör föras in i detaljplan för att 
säkerställa detta. 
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Kommentar 
Plankartan har justerats vad gäller varsamhetsbestämmelserna. 
Skorstenarna med keramiska rör finns inte kvar längre, utan 
beskrivningen byggde på ett missförstånd i samrådsskedet. De synliga 
skorstenarna som syns är i lätt konstruktion och används för 
frånluftsystem. Det finns ingen kamin eller murad skorsten kvar längre.  
 

Föreningen gamla Lund  
Yttrande i samråd (aktbilaga 28)  
Föreningen gamla Lund har inget att erinra.  
 
 

SAMLAD BEDÖMNING 
Under detaljplanens samrådsskede har frågor dykt upp rörande 
markens möjlighet att saneras, bevarandefrågor samt 
bullerkartläggning.  
I samråd med fastighetsägare, miljöförvaltning och 
stadsbyggnadskontoret har en plan tagits fram för sanering av 
tomtmarken.  
En högre byggrätt i form av en takkupa har införts på det föreslagna 
gårdshuset för att kunna åstadkomma ett riktigt rum med full ståhöjd 
på andra våningen. Dock tillåts takkupan endast på 45% av 
fasadlängden.  
En bullerutredning har visat att gällande bullerriktvärden kan 
innehållas utan åtgärder.  
Efter revideringar bedöms detaljplanen vara redo för granskning. 
 
Följande justeringar har gjorts efter samrådet: 

 
Plankarta: 
Takkupa möjliggörs på den föreslagna gårdsbyggnaden i sydöstra 
hörnet.  
Uppdatering kring taklutningar och höjdbestämmelser. 
 
Planbeskrivning: 
Nya illustrationer för att bättre belysa det uppdaterade planförslaget 
med en högre takkupa på gårdshuset.  
Planbeskrivningen har fått generella redaktionella revideringar.  
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
Maria Milton  Christoffer Lindskov 
Planchef   Planarkitekt 
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