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HANDLINGAR

Planhandlingar som påverkas av ändringen och som ersätts med uppdaterade dokument:
• Plankarta för byggnadsplan för Köpingebro, fastställd 13 mars 1965. Plankartan uppdateras med markering för ändring, antagningsförslag daterat 2022-0330. För äldre plan från 1965 och nu aktuell ändring gäller en plankarta.
• Planbeskrivning för byggnadsplan för Köpingebro, fastställd 13 mars 1965.
Planbeskrivningen uppdateras med markering för ändring, antagningsförslag
daterat 2022-03-30.
Planhandlingar som tillkommer:
• Planbeskrivning för ändring av byggnadsplan för Köpingebro, antagningsförslag daterat 2022-03-30. Detta dokument är en komplettering till tidigare planbeskrivning och ska läsas tillsammans med denna.
• Fastighetsförteckning för ändring. Ny fastighetsförteckning gäller för nu aktuell ändring.
• Undersökning av betydande miljöpåverkan för ändring.
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SYFTE OCH BAKGRUND
Syftet med ändringen
Syftet med ändringen av planen är att ändra den tillåtna exploateringsgraden till 40
procent av fastighetsarean samt att stryka gällande bestämmelse om att fastigheterna
endast får bebyggas med fristående hus. Planändringen syftar även till att reglera utformning av ny bebyggelse och att utfartsförbud läggs till mot del av Nybrovägen.
Planändringen omfattar fastigheterna Köpingebro 14:30, 14:111 och 14:49.
Bakgrund
Bolaget Köbingebridge AB har sökt planbesked för ändring av gällande byggnadsplan
för Köpingebro i syfte att uppföra ett flerbostadshus på fastigheterna Köpingebro
14:30, 14:111 och 14:49. Bolaget önskar bebygga en större andel av de tre fastigheterna än vad nu gällande plan medger och dess bebyggelse föreslås vara sammanbyggd
längs med Nybrovägen.
Gällande plan för området, byggnadsplan för Köpingebro, fastställdes den 13 mars
1965. Byggnadsplanen är ändrad genom tillägg till planbestämmelser för del av Köpingebro tätort, laga kraft den 10 april 1995, där syftet var att upprätta kommunalt
huvudmannaskap för allmän plats. Genomförandetiden för byggnadsplanen och tillägget har gått ut. Planen avses ännu gälla i allt utom det som nu föreslås att ändras. Det
innebär att det som prövas i detta planförslag bara är ändringen. Prövningen för allt
utom ändringen är redan gjord genom föregående planprocess.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 mars 2021, § 45 att ge positivt planbesked för upprättande av förslag till ändring av detaljplan för Köpingebro 14:30, 14:111
och 14:49.
Planprocessen
Planändringen handläggs med ett standardförfarande, eftersom planförslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är
av stor betydelse och inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planbesked
mars 2021

Samråd
sommar 2021

Granskning
januari 2022
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet
Planområdets läge och avgränsning
Området ligger mitt i Köpingebro tätort, som är kommunens största tätort utanför Ystad med drygt 1200 invånare. Planområdet gränsar i norr till stationsområdet och GeMa Livs, i väster till Nybrovägen och i övriga väderstreck till bostadsbebyggelse.
Området omfattar 2 387 kvadratmeter mark. Marken är plan och ligger cirka 10 meter över havet.
Byggnadsplan för Köpingebro omfattar stora delar av Köpingebro tätort. Avgränsningen för nu aktuell ändring omfattar endast fastigheterna Köpingebro 14:30,
14:111 och 14:49.

Tågstation
Ge-Ma Livs

Avgränsning för ändring.

Markägoförhållanden
Fastigheten Köpingebro 14:49 ägs av bolaget som sökt planbesked, Köbingebridge
AB. Fastigheterna Köpingebro 14:111 och 14:30 ägdes tidigare av en annan privat
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fastighetsägare, men Köbingebridge AB har förvärvat båda fastigheterna under planprocessen. Ystads kommun är huvudman för allmän plats i tätorten.
Markanvändning
Fastigheten Köpingebro 14:30 används för bostads- och handelsändamål. Lokalerna
för handel vetter mot Nybrovägen och är sammanbyggda över fastighetsgräns med
lokaler på Köpingebro 14:111. På fastigheten Köpingebro 14:30 finns också parkeringar och ett uthus. På Köpingebro 14:49 har det tidigare funnits ett bostadshus men
byggnaden brann ner 2010 och fastigheten står idag obebyggd.
Planområdet har historiskt varit jordbruksmark och har därefter bebyggts i samband
med sockerbrukets och stationssamhällets framväxt.
Geo- och miljöteknik
GeoSyd AB har gjort en översiktlig grundundersökning 1980 inom kvarteret ca 20–
50 meter öster om planområdet. Den visar att marken där består av ett lager på ca
1,2-1,5 meter fyllning och mullhaltig sand. Den ytliga jorden underlagras av ca 3 meter siltig lera med skikt av silt och sand. Geotekniska förhållandena inom planområdet bör undersökas närmare i samband med projektering för grundläggning.
De två norra fastigheterna Köpingebro 14:111 och 14:30 blev bebyggda med dagens
byggnader omkring 1949. Ursprungligen för att tillskapa boende och speceriaffär
med chark. När Köbingebridge AB köpte fastigheterna genomförde de en miljöinventering av befintliga byggnader. Under inventeringen identifierades elavfall som
bör sorteras ut och transporteras till avfallsstation, samt byggnadsmaterial som innehåller asbest. Exploatören har fått rivningslov för byggnaderna och kommer att hantera identifierat miljöfarligt avfall i samband med rivningen.
På den södra fastigheten, Köpingebro 14:49, stod tidigare ett bostadshus i tegel som
byggts i början av 1900-talet eller i slutet av 1800-talet. Huset brann sedermera ner
under 2010-talet. Rester av huvudbyggnaden revs och sanerades efter branden, inklusive ett trädgårdsförråd.
Med anledning av genomförd miljöinventering och historisk inventering bedöms det
inte finnas några indikationer gällande eventuella markföroreningar.
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplanen
I Översiktsplan 2005 för Ystads kommun är Köpingebro utpekad som en av kommunens mest intressanta utbyggnadsorter och planområdet är utpekat som tätort/bebyggelsegrupp. Kommunfullmäktige har i december 2016 tagit ställning för att översiktsplanen inte längre är aktuell i alla delar, vilket bör beaktas.
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Enligt fördjupad översiktsplan för Köpingebro från 2014 ska det skapas en stark
bykärna kring stationen i Köpingebro där byns befintliga kvaliteter tillsammans med
nya tillägg vävs ihop till en bärkraftig helhet. Enligt FÖP är det vidare viktigt att marken i tätorterna nyttjas bättre och Köpingebro ges som ett exempel på en stationsort
där det finns stor potential att bygga tätt och blandat nära stationen. Stationsläget ska
därför utnyttjas på bästa sätt och med en koncentration av bebyggelse i bykärnan vid
stationen skapas ett ökat underlag för resande. Att dra nytta av stationsläget och koncentrera bebyggelsen till denna är en viktig faktor för att uppmuntra kollektivtrafikåkandet och därmed minska koldioxidutsläpp och hushålla med energi. Vidare beskrivs
att ett ökat utbud av service, verksamheter och blandade boendeformer skapar attraktion för omkringliggande byar och småorter.
Nu aktuellt detaljplanområde betecknas på markanvändningskartan i FÖP som ”oförändrad markanvändning”. FÖP föreslår inga direkta förändringar i den befintliga bebyggelsen, men en positiv utveckling beskrivs vara ett större inslag av butiker och
verksamheter i det befintliga bostadsbeståndet. Föreslagen ändring är förenlig med
gällande översiktsplan och bedöms vara i linje med dess intentioner om att skapa blandade boendeformer i stationsnära läge i byn.
Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktige har antagit övergripande mål för 2020. De två målen som avser
god livskvalitet i en hållbar miljö är Kommunen växer genom attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationsmöjligheter och ett framgångsrikt näringsliv och Hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa och livskvalitet i hela kommunen. Planförslaget bidrar till att höja attraktiviteten i boendemiljön
och att främja hållbarheten genom att erbjuda nya bostäder i ett stationsnära läge,
med god tillgång till rekreation och natur.
Detaljplaner, områdesbestämmelser
För området gäller Byggnadsplan för Köpingebro, fastställd 13 mars 1965. De tre nu
aktuella fastigheterna är avsedda för bostäder och handel i två våningar, och pågående markanvändning är enligt gällande plan. En remsa av mark mot Nybrovägen
är punktprickad och får inte bebyggas. Byggnader ska vara fristående, men uthus får
placeras mot fastighetsgräns. Endast en huvudbyggnad och ett uthus får uppföras.
Högst en fjärdedel av fastighetens area får bebyggas. Huvudbyggnad får inte vara
större än 200 kvadratmeter och uthus får inte vara större än 80 kvadratmeter. Högsta
tillåtna byggnadshöjd är 5,7 meter. Genomförandetiden för planen har gått ut.
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Utsnitt ur Byggnadsplan för Köpingebro, fastställd 13 mars 1965. Område för ändring markerat i rött.

Byggnadsplanen är ändrad genom tillägg till planbestämmelser för del av Köpingebro
tätort, laga kraft den 10 april 1995. Ändringen avsåg ändrat huvudmannaskap, från
enskilt till kommunalt. Genomförandetiden för tillägget har gått ut.
Program, inventeringar m.m.
Det finns inget planprogram för området.
I Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun (1985) ges riktlinjer för Köpingebro.
Ortens äldre bebyggelse så som arbetarbostäder, egnahem och villor för sockerbrukets
tjänstemän är viktig att bevara. Planområdet ingår i det område som pekats ut som en
värdefull miljö och vid förändring av byggnader och vid nybyggnad är val av volym,
form, material och färg väsentligt. Ingen av de kvarvarande byggnaderna inom området för planändringen är utpekad som särskild värdefull.
Planområdet ryms inom området Högestad – Ö. Ingelstad i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. I motiv för bevarande nämns bland annat att området är ett utpräglat storgodslandskap uppkommet redan under medeltiden, men huvuddragen är från 1800talets agrara omvandlingar. Det nämns även att Köpingebro är ett bra exempel på järnvägs- och brukssamhälle etablerat under slutet av 1800-talet.
Planområdet inryms även i kulturmiljöstråket Ystad – Eslövs järnväg, utpekat i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Banan byggdes på 1860-talet. Vid stationerna bildades
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små samhällen och vid flera av dessa uppstod en jordbruksanknuten industri, där sockerbruket i Köpingebro var en av de största.
Riksintressen och förordningar
Riksintresse för kommunikationer (miljöbalken 3 kap. 8 §)
Planområdet gränsar till område som enligt 3 kap. 8 § är riksintresse för järnväg Österlenbanan. Detta är en viktig regional persontågförbindelse och vid stationen i
Köpingebro sker resandeutbyte för regional och lokal trafik, då banan i Ystad kopplas
samman med Ystadbanan.
Riksintresse för kustområdet (miljöbalken 4 kap. 4 §)
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 inom kustområdet komma till
stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Bestämmelserna i 4
kap. utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter.
Riksintresse för totalförsvaret (miljöbalken 3 kap. 9 §)
Planområdet är beläget inom påverkansområde för riksintresse för totalförsvaret (Kabusa skjutfält, TM0038): område med särskilt behov av hinderfrihet. Inom detta område riskerar höga objekt att påverka funktionen eller möjligheten att nyttja riksintresset.
Hälsa och säkerhet
Markradon
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Köpingebro ligger orten inte inom högriskområde för radon. Inga radonmätningar är gjorda inom aktuellt planområde. Radonmätning bör genomföras i samband med projektering.
Risker
Markanvändning bostad och handel är för de aktuella fastigheterna redan prövad i föregående planprocess, och ändras inte genom denna ändring. Området är inte utpekat
som något potentiellt förorenat område. Omgivande markanvändning är bostadsbebyggelse, handel och järnväg (Österlenbanan). Trafikverkets riktlinjer för bebyggelse
vid järnväg anger att ny bebyggelse inte bör tillåtas inom ett område på 30 meter från
järnvägen. Närmsta avstånd mellan aktuella fastigheter och Österlenbanan är cirka 50
meter och bedöms inte utgöra någon risk i förhållande till den ökade exploateringsgraden. Österlenbanan och omgivande vägnät är inte utpekat som en farligt gods-leder.
Naturmiljö
Ändringen berör inga befintliga naturvärden. Planområdet är i gällande plan redan
planlagt för bostads- och handelsändamål och nu gällande plan förhindrar inte att fastigheterna kan hårdgöras.
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Kulturmiljö
Köpingebro växte upp kring den gamla vägen mellan Nybro och Stora Köpinge, Nybrovägen. Bebyggelsen som vi ser idag är relativt ung, från 1800-talets slut och framåt.
Byns kulturhistoriska karaktärsdrag utgörs av att det är ett större stationssamhälle och
i den nordvästra delen av orten industrimiljö i det gamla sockerbruksområdet. Bostadsbebyggelsen är blandad, i 1,5 – 2 plan placerad utmed landsvägarna och matargator
med arbetarbostäder, egnahemsvillor, styckebyggda villor och flerbostadshus med
verksamheter i bottenvåningen. Bebyggelsen är placerad med långsida mot vägen där
den äldre bebyggelsen är placerad nära vägen medan den yngre bebyggelsen är mer
indragen på tomt. Den äldre bebyggelsen är framförallt uppförd i rött tegel med mönstermurade fasader. Putsade och avfärgade fasader i vitt eller ljusa, varma kulörer som
gult är också vanligt förekommande. Taken är sadeltak täckta med lertegelpannor,
även färgade i grönt, eller svart plåt alternativt papp. I det fall kupor finns är de små
och placerade mot vägen, likaså frontespiser.
I Köpingebro är det från 1900-talets andra hälft enbostadshusen i form av fristående
villor och gruppbyggda småhus som dominerar. Med undantag av en av bruksvillorna
i Bruksparken som inretts med lägenheter samt ett fåtal mindre flerbostadshus söder
om järnvägen finns inga andra flerbostadshus.
Arkeologi
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Service
Kommunal service finns i Köpingebro i form av förskola, skola, bibliotek och äldreboende. Kommersiell service utgörs av livsmedelsbutiken Ge-Ma Livs som angränsar planområdet i norr.
Trafik och infrastruktur
In- och utfart
Området är anslutet till det kommunala gatunätet och därigenom vidare till det allmänna vägnätet. Köpingebrovägen/Nybrovägen är huvudgatan genom byn och kopplar till väg 9 och vidare mot Nybrostrand söder om Köpingebro. Det lokala vägnätet
är välplanerat med smala krökta gator vilket håller hastigheterna nere på ett naturligt
sätt. Inom Köpingebros tätort är den skyltade hastigheten 40 km/h.
Kollektivtrafik
Köpingebro station ligger drygt 50 meter från planområdet, där pågatåg nummer 6
mellan Höör/Helsingborg-Simrishamn trafikerar en gång i timmen större delen av dygnet. Västerut tar det fem minuter till Ystad och till Malmö drygt en timme. Österut tar
det 8 minuter till Tomelilla och 35 minuter till Simrishamn.
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Cykel- och gångtrafik
Gång- och cykelnätet inom Köpingebro är relativt välutvecklat med asfalterade cykelstigar mellan och längs med delar av bebyggelsen. Längs med hela Nybrovägen går en
separerad gång- och cykelväg hela vägen ner till väg 9 och Nybrostrand. Dessutom är
många av lokalgatorna utformade så att bilarna kan samsas med cyklister och fotgängare. Cykelförbindelserna är även goda till Ystad i och med både den separerade cykelvägen längs Österleden (väg 9) mellan Nybrostrand och Ystad samt det så kallade
Stridsvagnsspåret som går parallellt med järnvägen, genom Sandskogen, in till Ystad.

PLANÄNDRING

Planändringen innebär att nu gällande bestämmelse om högsta tillåtna exploateringsgrad om 25 procent av fastighetsarean (§5 b) ändras till 40 procent av fastighetsarean
(e). Det innebär även att gällande bestämmelse om att huvudbyggnad inte får vara
större än 200 kvadratmeter och att uthus inte får vara större än 80 kvadratmeter (§5 b)
stryks. Även bestämmelsen om att fastigheterna endast får bebyggas med fristående
hus (§4) stryks.
Dessa ändringar innebär möjliggörande av en större byggnadsvolym. För att skapa en
känsla av variation i stadsrummet läggs bestämmelse till om att indrag/förskjutningar
ska göras i fasad mot Nybrovägen. Den sammanhängande fasaden utan indrag/förskjutning får vara maximalt 25 meter (f1).
För att tillkommande bebyggelse ska anpassas bättre till omgivningen och balkongerna
ska inte upplevas som stora och påtagliga regleras i planen att balkonger får kraga ut
1,6 meter från fasadliv (f2).
En placeringsbestämmelse reglerar att byggnader skall placeras på ett sätt som tillåter
att sikttriangel uppfylls. Mot Bagerivägen och Klampenborgsvägen skall det rymmas
sikttriangel på 5x5 meter vid infart och utfart. Mot Nybrovägen, som är mer trafikerad,
krävs det en sikttriangel på 10x10 meter där vägarna korsas. Syftet med bestämmelsen
är att säkerställa att byggnadernas placering inte äventyrar trafiksäkerheten genom att
försämra sikten (p).
Fler utfarter mot Nybrovägen ska i så stor utsträckning som möjligt undvikas på grund
av trafiksäkerhetsskäl. Längs Nybrovägen och de tre aktuella fastigheterna finns idag
även en bussficka för linje 304, som är en beställningslinje, samt för ersättningsbussar
för tåg. Längs denna sträcka krävs det utrymme för två bussar att kunna stanna och
busskantstöd för respektive buss är cirka 17 meter. Utfartsförbud mot Nybrovägen
läggs därför till för Köpingebro 14:30 och 14:49, då dessa fastigheter kan angöras från
Klampenborgsvägen i norr respektive Bagerivägen i söder. För Köpingebro 14:111
läggs utfartsförbud för norra halvan. På så vis skapas en cirka 17 meter lång bussficka
i norr samt i söder, samtidigt som Köpingebro 14:111 vid behov kan angöras.
Ändringarna omfattar endast fastigheterna Köpingebro 14:30, 14:111 och 14:49 och
övriga bestämmelser i gällande plan är fortsatt gällande. De tre fastigheterna är därmed
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fortsatt avsedda att användas för bostäder och handel i två våningar med en högsta
tillåten byggnadshöjd på 5,7 meter. Ändringen innebär en möjlig byggrätt på 955
kvadratmeter för de tre fastigheterna sammanlagt. Det är en ökning med 358 kvadratmeter, då möjlig byggrätt i nu gällande plan är 597 kvadratmeter. Parkering och avfallshantering ska lösas inom egen fastighet.
Föreslagen utbyggnad i enlighet med ändring av detaljplan
Det förslag på bebyggelse som exploatören har för avsikt att uppföra efter planändringen består av en byggnadsvolym bestående av tre byggnadskroppar som är förskjutna i olika avstånd till Nybrovägen (se bild nedan). Förslaget möjliggör cirka 18
lägenheter. Fastigheterna kommer fortsatt att angöras från Bagerivägen i söder och
Klampenborgsvägen i norr och en gemensam parkering planeras längs fastigheternas
östra sida.

Förslag på bebyggelse som ändringen av planen möjliggör. Bild: Bosses Bygg
AB/Köbingebridge AB.

Dagvattenhantering
Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten ska tas om
hand inom respektive fastighet. Det finns ingen lågpunkt inom område för planändringen.
Avfallshantering
Inom fastigheterna kommer exploatören upprätta gemensamma lösningar för avfallshantering. Dessa skall följa kommunens föreskrifter
för avfallshantering.
Ystads kommun ansvarar för hanteringen för så kallat kommunalt ansvar och kommunens avfallsenhet ska kontaktas för fastighetsnära insamling av bland annat rest11(18)
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och matavfall, returpapper samt trädgårdsavfall. Kommunen erbjuder dessutom sina
kommuninvånare att lämna utsorterat avfall på Hedeskoga återvinningscentral och
returpapper på de återvinningsstationer som finns i kommunen.
Lovplikt
Bygglov
Fastigheterna ingår i område där lovplikt gäller för Attefallshus, takkupor och 15
kvadratmeter tillbyggnad på grund av att bebyggelseområdet faller under 8 kap. 13 §
PBL.
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UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

När en detaljplan upprättas ska kommunen göra en bedömning av behovet att göra en
miljöbedömning. Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljöbedömning av planen
göras om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så
att en hållbar utveckling främjas.
Undersökningen av genomförandet av planen visar på följande omständigheter som
talar emot en betydande miljöpåverkan:
• Ändrade bestämmelser om exploateringsgrad bedöms inte medföra ökad risk
för allvarliga olyckor eller människors hälsa.
• Bostäder och handel är pågående markanvändning och berör inga stora opåverkade områden, våtmarker, strand- eller kustområden eller bergs- eller
skogsområden, inte heller något betydelsefullt kulturlandskap, tätbefolkat
område, eller något område som berörs i miljöbalkens sjunde kapitel.
• Planen berör inte ett sådant område där miljökvalitetsnormer inte följs eller
riskerar att inte kunna följas. Bostäderna kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet.
• Ny bebyggelse kommer att uppföras i anslutning till område av riksintresse
för kommunikationer. Den nya bebyggelsen tillkommer på mark som redan är
ianspråktagen för bebyggelse, och som har nytta av att finnas i ett stationsnära läge. Förslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt.
• Ny bebyggelse kommer att uppföras inom område av riksintresse för kustområdet. Bestämmelserna i miljöbalken 4 kap. utgör dock inget hinder för utveckling av befintliga tätorter, varför åtgärden inte kan anses medföra betydande påverkan på miljön.
• Åtgärden kan innebära ökad trafik på genomfartsgatan. Påverkan anses dock
försumbar i förhållande till befintlig trafik på gatan och genom samhället.
• Planområdet ingår i en värdefull miljö. Ändringarna av bestämmelser påverkar inte den värdefulla miljön negativt.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Sammantaget bedöms planändringen inte medföra betydande miljöpåverkan på omgivningen. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

13(18)

PLANBESKRIVNING

Dnr: SAM 2021/102

Ändring av detaljplan
2022-03-30
Antagandehandling

KONSEKVENSER

Ändringen av detaljplanen innebär att exploateringsgraden ökar för tre fastigheter, vilket innebär att mer bebyggelse kan tillkomma. Denna ökning anses dock vara av så
pass liten omfattning att inga större konsekvenser uppkommer för trafiksystemet eller
annan omgivningspåverkan.
Miljökvalitetsnormer
Planändringen bedöms inte medföra risk för att miljökvalitetsnormer överskrids då
markanvändningen fortsatt är densamma som nu gällande plan.
Hälsa och säkerhet
Buller
Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader ska enligt PBL 2010:900 4
kap. 33a § planbeskrivningen, om det inte anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller.
Enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) bör buller
från spårtrafik och vägar inte överskrida följande värden:
- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Om ljudnivån om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00
och 22.00, enligt 5 §.
En bullerutredning gjordes av Tyréns 2018 som omfattar bland annat bullerberäkningar för Österlenbanan. Enligt denna överskrids inte bullervärdena inom planområdet för ekvivalent ljudnivå. Gällande maximal ljudnivå för uteplats om 70 dBA, så
överskrids värdena i en mindre del i planområdets nordvästra hörn (se bild nedan).
Dock överskrids inte värdena med mer än 10 dBA och tåg trafikerar banan en gång i
timmen, varför den beräknade maximala ljudnivån om 75-80 dBA endast uppnås vid
detta tillfälle.
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Järnvägsbuller, ekvivalent ljudnivå nuläge och utbyggnadsalternativ (2018). Planområdet
markerat med röd linje.

Järnvägsbuller, maximal ljudnivå nuläge och utbyggnadsalternativ (2018). Planområdet markerat med röd linje.
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Antalet trafikrörelser kan i och med planändringen komma att öka något. Påverkan
anses dock försumbar i förhållande till befintlig trafik i Köpingebro och bedöms inte
bidra till några påtagbart ökade bullernivåer.
Solförhållanden
Planändringen bedöms inte tillskapa förändrade sol- och skuggförhållanden, då höjden
på bebyggelsen inte ändras i förhållande till befintlig plan.
Trafik
Antalet trafikrörelser kan i och med planändringen komma att öka något. Påverkan
anses dock försumbar i förhållande till befintlig trafik i Köpingebro och trafiksystemet
bedöms ha kapacitet för denna mindre ökning.
Natur- och kulturmiljö
Naturmiljö och biologisk mångfald
Ändringen bedöms inte påverka livsbetingelser för skyddsvärda växt- eller djurarter
eller beröra någon särskilt värdefull naturmiljö. Planändringen berör mark som redan
tagits i anspråk för bostads- och handelsändamål och nu gällande plan förhindrar inte
att fastigheterna kan hårdgöras. Ändringen påverkar således inte förhållandena gällande grönstrukturen inom fastigheterna.
Kulturmiljö
Planändringen innebär att bebyggelsen nu kan vara sammanbyggd på de tre fastigheterna och möjliggör för tillskapandet av ett flerbostadshus. Detta skapar en till viss del
ny karaktär som skiljer sig mot den övriga bebyggelsen i byn. Dock finns inom nu
aktuellt kvarter redan karaktären av sammanbyggd bebyggelse, då bebyggelsen som
gränsar mot de tre fastigheterna i öster består av radhusbebyggelse. Avseende höjder
på tillkommande bebyggelse är denna fortsatt densamma som tidigare och är inte högre
än övrig bebyggelse i byn.
I det förslag på bebyggelse som exploatören har för avsikt att uppföra är fasaden uppbruten och består av olika utskjutande partier av byggnadskroppar. Detta bidrar till att
skapa en känsla av variation i stadsrummet och till att byggnadsvolymen inte upplevs
så omfångsrik. Detta regleras även i planen genom bestämmelse. Även storlek på balkonger regleras.
Sammantaget bedöms den förändring av kulturmiljön som planändringen möjliggör
vara godtagbar.
Sociala konsekvenser
Planändringen innebär ett tillskott av bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, med god
tillgång till gång- och cykelvägar. Butiker, skola och förskola finns i närområdet och
kan nås på ett trafiksäkert sätt via gång- och cykelvägar.
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Planförslaget möjliggör även ett tillskott av flerbostadshus i byn som i övrigt domineras av fristående villor och gruppbyggda småhus. Ändringen bidrar således till ett mer
varierat utbud av boendeformer som kan attrahera flera samhällsgrupper.
Riksintressen och förordningar
Riksintresse för kommunikationer (miljöbalken 3 kap. 8 §)
Planområdet gränsar till område som enligt 3 kap. 8 § är riksintresse för järnväg Österlenbanan. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt.
Riksintresse för kustområdet (miljöbalken 4 kap. 4 §)
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. Planförslaget
bedöms inte påverka riksintresset negativt.
Riksintresse för totalförsvaret (miljöbalken 3 kap. 9 §)
Planområdet är beläget inom påverkansområde för riksintresse för totalförsvaret (Kabusa skjutfält, TM0038): område med särskilt behov av hinderfrihet. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Ansvarsfördelning
Fastigheterna Köpingebro 14:49, 14:111 och 14:30 ägs av exploatören som sökt
planbesked, Köpingebridge AB.
Huvudmannaskap för allmänna platser
Det finns ingen allmän plats inom nu aktuellt område för planändring. Ystads kommun
är huvudman för allmän plats i Köpingebro.
Tidplan för genomförandet
Om inga oförutsedda hinder uppkommer, kan ett beslut om att anta ändringen av detaljplanen förväntas fattas första kvartalet 2022.
Ekonomi
Planarbetet bekostas av exploatören, Köbingebridge AB, genom planavgifter enligt
PBL-taxa.
Genomförandetid
Ändringen av planen har en genomförandetid på fem år, från det datum den vinner
laga kraft.
Gemensamma tekniska anläggningar
Tillkommande bebyggelse kommer att anslutas till befintlig teknisk infrastruktur.
Fastighetsbildning
Köbingebridge AB ägde Köpingebro 14:49 när de ansökte om planbesked. Sedan dess
har de förvärvat de båda fastigheterna Köpingebro 14:111 och 14:30. Genom fastighetsbildning har de för avsikt att slå ihop de tre aktuella fastigheterna till en. Köbingebridge AB har meddelat att de ansökt om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten har meddelat att den sammanslagna fastigheten kommer att få beteckningen Köpingebro 14:383. Exploatören står för förrättningskostnaderna.
Medverkande
I planarbetet har från Stadsbyggnadsavdelningen planarkitekt Fredrik Malmquist och
planchef Nina Begovic medverkat.
Stadsbyggnadsavdelningen

Nina Begovic
planchef

Fredrik Malmquist
planarkitekt
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