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Antagen av: SAMBN 2008-08-21, § 107
Laga Kraft: 2009-04-09
Genomförandetiden slutar: 2014-04-09

Detaljplan för

del av Lilla Tvären 1:3 m.fl.
(norr om kvarteret Riddar Cato)
i Ystad
Ystads kommun, Skåne län

SYFTE

Detaljplanens syfte är att på del av fastigheten Lilla Tvären 1:3 i Ystad möjliggöra ny bostadsbebyggelse med gator och grönområden.

PLANFÖRSLAG
Områdets gestaltning och disposition (allmänt)
En markanvisningstävling har genomförts och kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om markanvisning för byggande av bostäder m.m. Enligt
förutsättningarna för markanvisningstävlingen har förslagen utformats i enlighet med det gestaltningsprogram för Västra Stadsdelarna som antogs av
kommunfullmäktige 2002. Enligt detta ska området ha en tydlig förankring i
Ystads centrala delar såväl vad gäller bebyggelsestruktur och gestaltning
som materialval. Strukturen i området ger olika bostadsformer möjlighet att
samsas i en helhet. Det är också viktigt att ge möjlighet till andra aktiviteter
än boende, såsom lokaler för förskola, små verksamheter, mindre butiker, så
att området blir en levande miljö dygnet runt. Detaljplanen bygger på de förslag som vann markanvisningstävlingen och på gestaltningsprogrammet.
Föreslagna åtgärder (sammanfattning)
Planen innefattar:
• Kvarter för nybyggnad av bostäder, skola, omsorgsboende samt centrumverksamheter som småbutiker, kontor och samlingslokaler.
• Nya gator, bl.a. förlängning av Drottning Margarethas väg.
• Ny utformning av korsningen Missunnavägen-Kommendörsgatan och
dess anslutning till Västra Sjöstaden.
• Nya grönområden.
Bebyggelse
Bostäder
I området planeras både friliggande småhus, sammanbyggda småhus (radhus och kedjehus) och flerfamiljshus. Området rymmer totalt ca 230 bostäder, varav ca hälften i flerfamiljshus. Planen ger en största bruttoarea i kva-
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dratmeter. Bebyggelsen ska placeras och utformas i enlighet med illustrationsplanen och gestaltningsprogrammet. (Husfasader visas i bilaga.)
Omsorgsboende
Det flerfamiljshus som planeras i sydöstra delen av området kan även innehålla omsorgsboende.
Skola
I nordvästra delen av området läggs en skoltomt med en bruttoarea på 2000
m2. Byggnadsarean är begränsad till 1000 m2 för att tillgodose behovet av
friytor. Tomten kan inrymma skolverksamhet, förskoleverksamhet och fritidsverksamhet. Läget i kanten på grönområdet ger goda förutsättningar för
lek och utevistelse.
Handel och kontor
I sydöstra delen av området finns möjlighet till småbutiker och kontor.
Grönstruktur och parker
De genomgående grönområdena i väster och öster utgör en del av de stora
sammanhängande grönområden som planeras i Västra Sjöstaden. Där kommer att finnas möjligheter till promenader, lek och idrott. För att markera att
man kommer in i ett nytt område utformas entrén till Västra Sjöstaden vid
korsningen Missunnavägen-Kommendörsgatan som ett torg med planteringar, vilket ansluter till bebyggelsen i sydöstra delen av området och till grönområdet med mer naturlik karaktär i norr.

Illustration av entréområde, mot väster
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Trafik
Biltrafik
Området nås via Missunnavägen i söder och en förlängning av Drottning
Margarethas väg i norr. En nord-sydlig gata binder samman dessa båda gator. Till den nord-sydliga gatan ansluter entrégator, kring vilka bostadskvarteren ligger.
Gång- och cykeltrafik
En gång- och cykelväg anläggs i grönområdet i väster. I övrigt går cykeltrafiken blandad med biltrafiken på gatorna som utformas för låga hastigheter.
Förbindelser skapas med omgivande gång- och cykelvägnät, bl.a. till Backaleden i öster, vilken får en ändrad sträckning i söder och där går genom
planområdet. Backaleden korsar därigenom Missunnavägen längre västerut
och lutningen blir mindre, vilket ökar trafiksäkerheten.
Kollektivtrafik
Busshållplats för stadsbuss finns på Kommendörsgatan ca 100 m från planområdet. På sikt planeras en busslinje genom området.
Utformning av gator
Alla gator är avsedda för lokaltrafik inom området. Gatorna utformas i enlighet med riktlinjerna i gestaltningsprogrammet. Vid platsbildningar förskjuts gatan, vilket dämpar hastigheten. Korsningen MissunnavägenKommendörsgatan utformas så att det tydliggörs att huvudstråket är Missunnavägen-Kommendörsgatan och att man svänger av in i Västra Sjöstaden.
Hörnavskärningar i korsningarna mellan den nord-sydliga gatan och Missunnavägen respektive Drottning Margarethas väg förbättrar sikten.
Parkering
För flerfamiljshusen sker parkering i underjordiska garage. Småhusen har
parkering på respektive tomt eller i gemensamma garage. Biluppställningsplats på den egna tomten ska vara så lång att parkerad bil där inte kommer
utanför tomten och hindrar framkomligheten på gångbanan.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp
Försörjning av energi, tele samt vatten och avlopp sker genom anslutning
till befintliga nät. Uppvärmning sker med fjärrvärme. Befintligt u-område i
norra delen av Vindrosen 1 utgår eftersom de elledningar som det skapades
för har lagts om. Nytt u-område för fjärrvärmeledning skapas i sydöstra
hörnet av det södra området.
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Dagvattenhantering
Dagvatten leds i den mån det är möjligt till den bäck som planeras i grönområdet väster om bebyggelsen. Det vatten som inte kan ledas dit tas omhand i kommunens ledningsnät. Det är viktigt att tomterna utformas så att
inte dagvatten rinner in till grannarna.
Renhållning
Sophantering sköts av Ystads kommun.
Lovplikt
Bygglov
Någon ändring av bygglovplikten föreslås inte. De bestämmelser om krav
på bygglov som finns i 8 kap 3 § PBL samt planbestämmelse om utformning i enlighet med gestaltningsprogrammet bedöms som tillräckliga för att
bevaka bebyggelsens utformning.
Marklov
Marklov krävs för fällning av befintlig ask och pilrad med beteckningarna
n1 respektive n2 i södra delen av området.
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KONSEKVENSER
BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING
När en detaljplan upprättas ska kommunen göra en bedömning av behovet
att göra en miljöbedömning. Enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen ska bestämmelserna i 6 kap. 11-18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om planen
kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § ska en miljöbedömning av planen göras om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Behovsbedömning
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning behöver därför inte göras.
Behovsbedömningen grundas på följande:
• Planområdet berör område av riksintresseområde för naturvården (Bergsjöholms – Marsvinsholmsområdet, N79). Planerad bebyggelse bedöms
vara förenlig med riksintresset.
• Planområdet är beläget inom riksintresseområde enligt 4 kap 1 § miljöbalken. Bestämmelserna där utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Planerad bebyggelse ligger i anslutning till befintlig bebyggelse inom tätorten Ystad, varför riksintresset inte påverkas.
• Planen medför att åkermark tas i anspråk för bebyggelse. En befintlig pilrad kommer delvis att behöva tas bort men bebyggelsen kommer att omges av grönområden med träd- och buskplanteringar, vilket kommer att
öka den biologiska mångfalden på den f.d. åkermarken. Bebyggelsen bedöms endast ge en begränsad miljöpåverkan.
• Detaljplanen bygger på ett gestaltningsprogram, vilket har en tydlig struktur med bebyggelse som omges av stora sammanhängande grönområden.
Landskapsbilden bedöms inte påverkas negativt.
• Föreslagen utbyggnad beräknas medföra en ökning av trafiken med ca 700
fordon/dygn. Påverkan från buller och utsläpp bedöms inte utgöra något
problem.
• Värdena för markradon i intilliggande områden ligger inom normalradonintervallet. Förhållandena bedöms vara desamma i planområdet.
• Genomförande av planen kommer inte att medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.
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• Befintligt verksamhetsområde i söder utgörs av småindustri som inte bedöms vara störande för planerad bebyggelse.
• Planområdet ligger i ett arkeologiskt intressant område och arkeologiska
undersökningar har gjorts. En boplats skyddas som fornlämningsområde i
planen. Ytterligare arkeologiska insatser har inte ansetts nödvändiga.
Planen bedöms dock medföra viss påverkan på omgivningen och den berörs
också av förhållanden i omgivningen samt riksintressen m.m., vilket redovisas i följande avsnitt.
Mark, luft och vatten
Markradon
Mätning av markradon har inte gjorts inom planområdet men mätningar har
gjorts i intilliggande områden. Mätvärdena ligger där inom normalradonintervallet. Förhållandena bedöms vara desamma i planområdet. Grundläggning ska utföras radonskyddande.
Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kväveoxider, kvävedioxid, bensen, kolmonoxid och partiklar (PM 10).
Någon redovisning av avgashalterna kan inte göras eftersom tillgång till beräkningsmodell saknas. En viss jämförelse kan dock göras med mätningar i
centrala Ystad. Under åren 1991 – 2002 mättes halterna av svaveldioxid,
kvävedioxid och ozon. Mätvärdena låg då lägre än normen, bortsett från
ozon som vid ett tillfälle uppmätte 160 μg/m³, vilket överskrider gränsvärdet. Under 2006 har nya mätningar i Ystad påbörjats. Mätningar görs av
svaveldioxid, kvävedioxid och partiklar (PM10). Hittills visar mätningarna
att halterna av svaveldioxid och kvävedioxid ligger under miljökvalitetsnormen. Halterna av partiklar (PM10) har vid några tillfällen varit för höga
men inte av den omfattningen att det bedöms utgöra hinder för bostäder.
Planerad bebyggelse bedöms inte påverka halterna.
Hälsa och säkerhet
Vägtrafikbuller
Följande av riksdagen antagna riktvärden för vägtrafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen.
Bostäder, vård- och undervisningslokaler:
ekvivalentnivå
ute, frifältsvärde
inne
maxnivå
ute, frifältsvärde
inne

6(11)

55 dBA (vid uteplats)
30 dBA
70 dBA (vid uteplats)
45 dBA (nattetid)

PLANBESKRIVNING
2008-05-22
Tillhör revidering 2008-08-13

Dnr 2006.1659-214

Föreslagen utbyggnad medför en ökning av trafiken med ca 700 fordon/dygn, enligt den trafikutredning som redovisas i gestaltningsprogrammet. Buller från trafiken bedöms inte utgöra något problem. Trafiken fördelar sig på omgivande gator.
Risker
Planområdet omges av bostäder och åkermark. Närmast liggande verksamheter finns söder om Edvinshemsvägen, ca 300 m söder om planområdet.
Befintliga verksamheter utgörs av småindustrier som inte bedöms vara
störande för planerad bebyggelse.
Riksintressen och förordningar
Riksintresse för naturvården (plan- och bygglagen 3 kap. 6 §)
Planområdet berör område av riksintresse för naturvården (Bergsjöholms –
Marsvinsholmsområdet, N79). Länsstyrelsen finner i sitt yttrande över gestaltningsprogrammet att hänsyn har tagits till befintliga naturvärden. Planerad bebyggelse bedöms vara förenlig med riksintresset.
Riksintresse för kustområdet
Planområdet är beläget inom område som enligt 4 kap 1 § miljöbalken är av
riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området.
Exploateringsföretag och andra ingrepp får komma till stånd endast om det
inte möter något hinder enligt 2-8 §§ i 4 kap och det kan ske på ett sätt som
inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Enligt 4 § får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig
bebyggelse. Bestämmelserna i 4 kap utgör inget hinder för utvecklingen av
befintliga tätorter. Planerad bebyggelse ligger inom område som enligt
överskiktsplanen är avsett för bostäder och som behandlas i gestaltningsprogram för västra stadsdelarna, varför riksintresset inte påverkas.
Natur- och kulturmiljö
Naturmiljö och biologisk mångfald
Området utgörs av åkermark. Högre vegetation finns längs en gammal ägogräns mitt i området, där det växer en pilrad, samt i östra delen, där det står
en solitär ask. Asken bevaras och får en bestämmelse som säger att den endast får fällas eller beskäras av biologiska eller säkerhetsmässiga skäl. En
större, sammanhängande, del av pilraden kan sparas. Denna del får en bestämmelse som säger att pilraden ska bevaras. Pilraden har tidigare hamlats
och bör även fortsättningsvis skötas på detta traditionella sätt. Bebyggelsen
kommer att omges av grönområden med träd- och buskplanteringar, vilket
kommer att öka den biologiska mångfalden på den f.d. åkermarken.
Hushållning med naturresurser
Påverkan på jordbruket bedöms som liten med hänsyn tagen till områdets
beskaffenhet och läge.
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Arkeologi
Inom planområdet har tidigare gjorts arkeologiska undersökningar. En
mycket fyndrik och komplex boplatslämning i östra delen av planområdet
skyddas som fornlämningsområde i detaljplanen. I samband med att anläggningsarbeten sker i angränsande områden ska fornlämningsområdet hägnas
in så att det inte av misstag skadas. Ytterligare arkeologiska insatser inom
området har inte ansetts nödvändiga.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa, i enlighet
med 2 kap 10 § kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen
underrättas.
Sociala konsekvenser
Befolkning och service
Planförslaget innebär ett tillskott av bostäder innanför Dag Hammarskjölds
väg i västra delen av Ystad. Det flerfamiljshus som planeras i sydöstra delen
av området kan även innehålla omsorgsboende, småbutiker, kontor och samlingslokaler. Skoltomten i nordvästra delen av området kan inrymma både
skol- och förskoleverksamhet.
Barnperspektivet
Vid utarbetandet av detaljplanen har hänsyn tagits till barns intressen, behov
och situation i enlighet med barnkonventionen.
Säkerhet och trygghet
Både butiker, skola och förskola i närområdet kan nås på ett trafiksäkert sätt
via gång- och cykelvägar.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet
Planområdet ligger i västra delen av Ystad, norr om kvarteren Riddar Cato
och Patentsegelt samt väster om Backaleden.
Markanvändning
Planområdet utgörs av åkermark. Högre vegetation finns längs en gammal
ägogräns mitt i området, där det växer en pilrad, som tidigare hamlats, samt
i östra delen, där det står en solitär ask.
Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av Ystads kommun.
Geoteknik
Området ingår i ett större område, i vilket en översiktlig geoteknisk undersökning utfördes 1979. Organiska jordarter på mer än en meters djup påträffades i planområdets nordöstra och sydöstra delar. Ytterligare en, mer detaljerad, geoteknisk undersökning kommer att genomföras i planområdet inför
försäljning av marken.
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Enligt Översiktsplan för Ystad 2005 ligger planområdet inom område som
är avsett för bostäder.
Detaljplaner
För korsningen Missunnavägen-Kommendörsgatan gäller detaljplan Ystad
124, laga kraft 1974-04-03, enligt vilken denna del är avsedd för gata och
park. För nordöstra delen av planområdet gäller detaljplan Ystad 202, laga
kraft 1995-10-20, enligt vilken området är avsett för idrottsändamål. Genomförandetiden slutade 2000-12-31. För sydöstra delen av planområdet
gäller detaljplan Ystad 236, laga kraft 2001-02-21, enligt vilken området är
avsett för bostäder. Genomförandetiden slutar 2011-06-30. Resten av området (västra delen) är inte planlagt.
Gestaltningsprogram
Ett gestaltningsprogram för västra stadsdelarna upprättades 2002. Programmets syfte är att visa områdets huvudstruktur samt de arkitektoniska och gestaltningsmässiga principer och grundläggande kvaliteter som gäller för
stadsdelen.
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Markanvisningstävling
En markanvisningstävling har genomförts och kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om markanvisning för byggande av bostäder m.m. Peab
och Bosses Bygg AB kommer att bebygga var sin del av området.
Kulturmiljö och arkeologi
Arkeologi
Inom planområdet har tidigare gjorts arkeologiska undersökningar. Norra
och nordvästra delen av planområdet ingår i ett område inom vilket en arkeologisk utredning gjordes 2001. Ytterligare arkeologiska insatser ansågs inte
nödvändiga inom den del som ingår i planområdet. En arkeologisk förundersökning gjordes i östra delen av planområdet 1995. En mycket fyndrik
och komplex boplatslämning påträffades. Boplatsen är välbevarad och har
ett stort vetenskapligt värde. Den bedöms vara unik i ett nationellt perspektiv. I sydvästra delen av planområdet gjordes en slutundersökning av en del
av området 2002. Undersökningen visade boplatslämningar och en järnframställningplats från äldre järnålder.
Service
Skola och förskola
På Edvinshemsskolan, som ligger ca 350 m sydost om planområdet, finns
klasser från förskoleklass till år 6, fritidshem och fritidsklubb. Förskola
finns ca 300 m öster om planområdet (Nektarinen).
Handel
Två större matvarubutiker finns i Abrahamslunds handelscentrum ca 800 m
öster om planområdet och en mindre livsmedelsbutik finns på Statoilmacken
ca 500 m norr om planområdet.
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HANDLINGAR

Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser
• Illustrationsplan
• Planbeskrivning (denna handling)
• Genomförandebeskrivning
• Samrådsredogörelse
Medverkande
I planarbetet har från Plan o Bygg planarkitekt Eva Nygren, stadsplanechef
Dick Bengtsson och karttekniker Ewa Engström medverkat.
Plan o Bygg
Dick Bengtsson
Dick Bengtsson
stadsplanechef

Eva Nygren
Eva Nygren
planarkitekt
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Detaljplan för

del av Lilla Tvären 1:3 m.fl.
(norr om kvarteret Riddar Cato)
i Ystad
Ystads kommun, Skåne län

SYFTE
Detaljplanens syfte är att på del av fastigheten Lilla Tvären 1:3 i Ystad möjliggöra ny bostadsbebyggelse med gator och grönområden.
ORGANISATORISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på fem 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 (5 kap 11 § PBL).
Upphävande av detaljplan
Den del av gällande detaljplan (Ystad 202) som ligger norr om planområdet
och utgörs av idrottsområde upphävs.
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Ystads kommun ska vara huvudman för allmän platsmark. För kvartersmark
ansvarar exploatören.
Exploateringsavtal
Mellan Ystads kommun och exploatören ska exploateringsavtal upprättas
innan planen förs till antagande.
Särskilt avtal
Särskilt avtal avseende genomförande av allmän yta vid entrén till området
från Missunnavägen ska tecknas mellan Ystads kommun och Peab.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER
Fastighetsbildning
Genomförande av detaljplanen innebär bildande av ett antal fastigheter. Fastighetsbildningen ska motsvara detaljplanens indelning i byggnadskvarter
och allmän platsmark (natur, gata). Kvarteren indelas i tomter, i huvudsaklig
överensstämmelse med illustrationsplanen.
Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för skötsel och underhåll av gemensam gård och garage i kvarteren i mitten. I gemensamhetsanläggningen i söder ska även flerfamiljshuset i sydöstra delen ingå.
Ledningsrätt m.m.
Rätt att dra fram ledningar genom kvartersmark kan regleras med ledningsrätt eller servitut.
Ansökan om fastighetsbildning m.m.
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i
Ystad ansöka om erforderlig fastighetsbildning, bildande av gemensamhetsanläggning och bildande av ledningsrätt eller servitut.
TEKNISKA FRÅGOR
Spillvattenledning
Befintlig spillvattenledning som går genom planerad bebyggelse i nordöstra
delen av planområdet läggs om så att den går i gatan i stället.
Geoteknisk undersökning
Exploatören ansvarar för att en detaljerad geoteknisk undersökning genomförs innan byggnation påbörjas.
MEDVERKANDE
I planarbetet har från Plan o Bygg planarkitekt Eva Nygren och stadsplanechef Dick Bengtsson medverkat.
Plan o Bygg
Dick Bengtsson
Dick Bengtsson
stadsplanechef

Eva Nygren
Eva Nygren
planarkitekt
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