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HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta med planbestämmelser 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Undersökning av betydande miljöpåverkan 

• Fastighetsförteckning 

PLANERINGSUNDERLAG 
Till detaljplanen finns följande underlag: 

• Geo- och miljöteknisk undersökning – Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) 
och Projekteringsanvisningar samt miljöteknisk rapport, 2019-05-13 (Peab Anläggning 
AB) 

• Riskutredning farligt gods Lotsen 1, Ystad, 2019-11-28 (Tyréns AB)  

• Transformatorstation, Kv. Lotsen, Ystad – Magnetfältsmätning, 2020-11-30, (WSP 
Sverige AB) 

• Vibrationer från tågtrafik – Lotsen 1 m.fl., Ystad, 2021-03-29 (Tyréns AB) 

• Trafikutredning – Kv. Lotsen 1 m.fl., 2021-05-04 (Tyréns AB) 

• Riskbedömning – Detaljplan för Lotsen 1 m.fl. 2021-05-20 (WSP Sverige AB) 

• Trafikbullerutredning – Lotsen 1 m.fl., Ystad, 2021-09-29 (Tyréns AB)  

• Gång- och cykelbana Edvinshemsvägen, Ystads kommun, 2022-01-25 (Sigma Civil 
AB) 

• Dagvatten- och skyfallsutredning Lotsen 1, 2, 9, 2022-05-23 (Tyréns AB) 
 

Rapporterna har sammanfattats i denna planbeskrivning. Rapporterna finns att tillgå i sin helhet och 
bifogas planhandlingarna.  
 
Foton och kartor: Ystad kommun om inget annat anges. 
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SYFTE OCH BAKGRUND 
 

Syfte 
Detaljplanens syfte är att fastigheten Lotsen 1 ska kunna användas dels för kontor, verk-
samheter samt besöksanläggning för kulturella ändamål, dels för bostäder. På fastighet-
erna Lotsen 2 och Lotsen 9 föreslås användningen centrum och skola. Planen syftar 
också till att reglera bebyggelsens omfattning, utformning och placering, särskilt med av-
seende på risker från järnvägen. Planen ska vidare göra det möjligt att indela Lotsen 1 i 
lämpliga fastigheter för respektive ändamål samt att ordna tillfarter till dessa.  
 

Bakgrund 
Begäran om detaljplan med syfte att kunna använda befintlig industribyggnad till kultur-
magasin, kontor och lager samt uppföra nya flerbostadshus på Lotsen 1 kom in från fas-
tighetsägaren, Svarte fastigheter, den 19 mars 2019. Fastigheten Lotsen 1 är i enskild ägo 
och avsedd för industriändamål, preciserat till industri med omgivningshänsyn. Fastig-
heten är bebyggd med en industrilokal i den norra delen, men verksamheten kommer att 
flytta och ägaren vill därför utveckla fastigheten för nya ändamål. 
Eftersom det finns bostäder både norr och öster om fastigheten, samtidigt som den har 
ett mycket attraktivt läge med möjlighet till havsutsikt har frågan om lämplighet för bo-
städer kommit upp. Fastighetsägaren har också haft kontakter med en presumtiv hyres-
gäst som önskar ett lager för samlingar av kulturhistoriska föremål, gärna med möjlighet 
att öppna samlingarna för besökare. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2019, §98 att ge positivt planbesked för 
upprättande av förslag till detaljplan för Lotsen 1 inom stadsdelen Västra industriområdet 
i Ystad.  
 
Därefter har en önskan från Svarte Fastigheter kommit in om att även fastigheterna Lot-
sen 2 och Lotsen 9 ska ingå i planarbetet. Planområdet har därefter utökats med att även 
innefatta Lotsen 2 och 9 med föreslagen användning centrum och skola. Fastigheterna är 
obebyggda och ligger direkt norr om Lotsen 1.  
 

Planprocessen 

 
Planarbetet bedrivs med utökat förfarande utan program. Planförslaget är genom inslaget 
av bostäder, kontor, besöksanläggning, skola och centrum inte förenligt med översikts-
planen. Planförslaget anses inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, och antas inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.  

 

Planbesked
juni 2019

Samråd
sept 2020

Granskning
juni 2022

Antagande
höst/vinter 

2022

Laga kraft
vinter 2022
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SAMMANFATTNING/HUVUDDRAG 
 

Områdets gestaltning och disposition (allmänt) 
På fastigheten Lotsen 1 möjliggörs användningen kontor, verksamheter samt besöksan-
läggning för kulturella ändamål. I fastighetens östra och södra del möjliggör planen för 
nya flerbostadshus. En ny gata föreslås ansluta till Kommendörsgatan/Erik Dahlbergsga-
tan.  

 
På de obebyggda fastigheterna Lotsen 2 och Lotsen 9 möjliggör planen för centrum och 
skola.  
 

Föreslagna åtgärder (sammanfattning) 
Planen innefattar: 

• Kvartersmark för: 
o Bostäder (B) 
o Kontor (K) 
o Verksamheter - dock ej handel med skrymmande varor (Z1) 
o Besöksanläggningar - preciserat till kulturella ändamål (R1) 
o Teknisk anläggning - transformatorstation (E1) 
o Skola (S) 
o Centrum (C) 

• Allmän plats: 
o Lokalgata (GATA1)  
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Planområdet 
Planområdets läge och avgränsning 
Planområdet ligger i västra delen av Ystad, i stadsdelen Västra industriområdet cirka 2,2 
km från centrala Ystad. På fastigheten direkt öster om Lotsen 9 finns en livsmedelsbutik 
med tillhörande parkeringsyta. Väster om planområdet finns handel och småindustrier 
och i norr avgränsas området mot småhusbebyggelsen av Edvinshemsvägen. Öster om 
planområdet finns bostadskvarter och i söder Ystadbanan. Planområdet omfattar drygt 
4,3 hektar mark.  
 
Marken ligger 4–6 meter över havet, och sluttar mot söder.  
 

 
Planområdets läge cirka 2,2 km från centrala Ystad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fastigheterna omfattar 33 816 m2 (Lotsen 1), 2463 m2 (Lotsen 2) och 4016 m2 (Lotsen   9).                        
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Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet är i privat ägo.  
 
Markanvändning 
Fastigheten Lotsen 1 är bebyggd med en industri- och lagerhall. Byggnaden är cirka 
4200 m2 stor.  Dessutom finns det en transformatorstation i den nordöstra delen.  
Fastigheterna Lotsen 2 och Lotsen 9 är obebyggda och gräsbevuxna med undantag för 
en asfalterad yta som går genom fastigheterna samt en hårdgjord parkeringsyta på Lot-
sen 2. 
 
 
 

                                 
                            Befintlig bebyggelse på fastigheten Lotsen 1. 

 

                        
                           Vy mot Lotsen 2 och 9.  
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Geoteknik 
Geoteknisk undersökning 
En geo- och miljöteknisk undersökning har utförts på fastigheterna Lotsen 1 och Lotsen 
9 i mars 2019 av Peab Anläggning AB. Resultatet av den geotekniska undersökningen 
visar att grunden under markytan består av ett löst lagrat matjordslager och/eller fyllning 
med ett djup på ca 0,4 – 1,5 meter. Lagret vilar på en löst lagrad sand på ca 1,5 – 2 meters 
djup varav sandens fasthet mot jorddjupet därefter ökar.  
 
Undersökningen visar också att dagvatten bör kunna omhändertas lokalt genom infiltrat-
ion eftersom marken består av genomsläppligt material. Grundvattenytan uppmättes till 
minst ca 2,1 meters djup under befintlig mark. Grundläggning av byggnad bedöms möjlig 
efter att nuvarande befintlig mark har komprimerats till fast lagring samt fyllts upp och 
komprimerats till fast lagring. Detta ska utföras med likvärdig jord, sand, till en lägsta 
godkänd nivå för grundläggning av byggnad i kustnära områden.  
 
Miljöteknisk undersökning 
I den geo- och miljötekniska undersökningen har 8 jordprover tagits. I de provgropar där 
nya bostäder planeras visar analysresultaten låga föroreningshalter i jorden. Förorening-
arna är under naturvårdsverkets generella riktvärde för KM1 (<MRR2). Jorden/matjorden 
samt MRR-massor kan användas fritt i samhället utan restriktioner. KM-massor är god-
kända att användas inom planerat bostadsområde men miljöförvaltningens godkännande 
krävs om massorna ska flyttas och återanvändas någon annanstans.  
 

Tidigare ställningstaganden 
Ystads kommun har ett övergripande mål om en årlig befolkningstillväxt på 1 %. För att 
nå det målet har man som strategiskt mål att bostadsbyggandet ska öka, vilket förslaget 
bidrar till. Ystads kommun har också antagit ett strategiskt mål om att stimulera och ut-
veckla turism och näringsliv, och ett om bärkraftigt och hållbart näringsliv. Att utveckla 
en fastighet genom att möjliggöra förändringar som krävs för nya verksamheter bedöms 
stödja det strategiska målet.  
 

Översiktsplanen 
Enligt fördjupad översiktsplan för staden Ystad 2030, antagen juni 2016, är pågående an-
vändning verksamheter. Någon annan användning anges inte. Förslaget strider därmed 
delvis mot ställningstagandet i den fördjupade översiktsplanen, eftersom det föreslås bo-
städer, kontor och besöksanläggning på fastigheten Lotsen 1 samt skola och centrum på 
fastigheterna Lotsen 2 och 9.  
 

Detaljplaner, områdesbestämmelser 
För området gäller Stadsplan för Lotsen 1 m.fl., fastställd 18 maj 1987. Stadsplanen gäller 
som en detaljplan och den har ingen återstående genomförandetid. Enligt planen är fas-
tigheterna Lotsen 1, 2 och 9 avsedda för industriändamål, med omgivningshänsyn. Tillå-
ten byggnadshöjd är 8,0 meter respektive 5,0 meter. Högsta totalhöjd är +15,0 meter över 

 
1 KM = känslig markanvändning 
2 MRR = mindre än ringa risk 
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grundkartans nollplan. Planen innehåller inga andra bestämmelser om utformning eller 
gestaltning. 
 
 

             
                 Utsnitt ur plankartan för Stadsplan för Lotsen 1 m.fl. 

 

 

Program, inventeringar m.m. 
Det finns inget planprogram för området, inte heller någon inventering av bebyggelse. 
 

Riksintressen och förordningar 
Riksintresse för kommunikationer (miljöbalken 3 kap. 8 §) 
Planområdet gränsar till område som enligt 3 kap. 8 § är riksintresse för järnväg (Svåger-
torp)-Ystad, Ystadbanan. Ystadbanan är en förbindelselänk till Ystad hamn och delen 
Lockarp-Ystad hamn ingår i det av EU utpekade TEN-nätet (Transporteuropeiska trans-
portnätet).  

 

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 kulturvär-
den. 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. 
 

Biotopskyddsområde (miljöbalken 7 kap. 11 §) 
Planområdet berör biotopskyddsområde för allé enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Allé defi-
nieras som lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem lövträd 
längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett övrigt öppet landskap. Träden 
ska till övervägande del utgöras av vuxna träd. Med vuxna träd avses träd som mäter minst 
20 cm i diameter i brösthöjd eller har uppnått en ålder av 30 år (det som först uppnås).  
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Befintlig trädallé utmed utfartsväg på Lotsen 1 består av 6 stycken lövträd och omfattas 
av generellt biotopskydd. För att få avverka biotopskyddade alléer krävs dispens från 
Länsstyrelsen. 
 

Miljökvalitetsnormer 
Enligt 5 kap. miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vat-
ten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller 
miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön 
(miljökvalitetsnormer). 
 
Miljökvalitetsnormerna anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor 
kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan 
belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. 
 
För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldi-
oxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), ozon, arsenik, kadmium, 
nickel och benspyren. 
 
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om miljökvalitetsnor-
mer för samtliga yt- och grundvattenförekomster i distriktet. Normen är att god ekologisk 
status ska ha uppnåtts till 2015 men för ytvattenförekomsterna i Ystads kommun har 
normen satts till 2027 på grund av det dåliga utgångsläget. 
 

Hälsa och säkerhet 
Markradon 
Den geo- och miljötekniska undersökningen (Peab 2019) redovisar uppmätta mätvärden 
av radonhalter inom nedre delen av normalriskintervallet (10–50 kBq/m3 luft). Halten kan 
dock vara högre vid annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering.  
 

Luftföroreningar  
Sedan 2017 ingår Ystads kommun i en samordnad kontroll av luftkvalitet inom samver-
kansområdet Skåne som drivs av Skånes Luftvårdsförbund. Resultaten redovisas i årliga, 
kommunspecifika rapporter. Enligt årsrapport från Skånes Luftvårdsförbund 2020 visar 
resultatet av mätningar och modellberäkningar inom kommunen att halter för samtliga 
parametrar ligger under miljökvalitetsnormen. 
 

Buller (vägtrafik, tågtrafik) 
Riktvärden för trafikbuller vid bostäder 
Enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) gäller följande 
värden vid bostadsbyggnader: 
 
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

− 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 
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För en bostad om högst 35 kvm bör bullret inte överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid bostadsbyggnadens fasad. 
 
Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör 

− minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden 

− minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden 

 
Vid ändring av en byggnad (enligt plan- och bygglagen 9 kap. 2 § 3 a) bör minst ett bo-
stadsrum i en bostad vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids 
vid fasaden. 
 
Om maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till byggnad ändå överskrider 70 dBA max-
imal ljudnivå bör nivån inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger 
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
 
En trafikbullerutredning för planområdet har utförts av Tyréns (2021) där beräknade tra-
fikbullernivåer för sammanvägd väg- och järnvägstrafik utomhus redovisas för prognos-
året 2040. Den skiss på byggnadernas placering som ligger till grund för beräkningarna är 
tillhandahållen av exploatören, Magnolia Bostad AB.  
 
Utredningen visar att trafikbullerförordningens grundriktvärde (Leq ≤ 60 dBA) uppfylls 
inom planområdet där byggrätter medges inom användningsområde för bostäder. Rikt-
värdena för uteplats (Leq ≤ 50 dBA respektive Lmax ≤ 70 dBA) överskrids vid fasaderna 
mot järnvägen och närmast Kommendörsgatan. Den maximala ljudnivån (Lmax ≤ 70 
dBA) överskrids för stora delar av området närmast järnvägen. För att tillåta placering av 
tex. balkonger här krävs det någon form av åtgärd. En sådan åtgärd kan vara att anlägga 
en gemensam uteplats i ett bullerskyddat läge. Om det finns tillgång till gemensam buller-
skyddad uteplats kan privata uteplatser planeras fritt utan bullerkrav. En lokal och buller-
skyddad skärm behöver vara tät, ca 2 meter hög och ha en ytvikt på minst 15 kg/m2.  
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Beräknade ljudnivåer (ekvivalent ljudnivå), prognosår 2040. Urklipp från rapport,  
Trafikbullerutredning – Lotsen 1 m.fl., Ystad (Tyréns, 2021). 
 

  
Beräknade ljudnivåer (maximal ljudnivå), prognosår 2040. Urklipp från rapport, 
Trafikbullerutredning – Lotsen 1 m.fl., Ystad (Tyréns, 2021). 
 

 
Riktvärden för skolgård och förskola 
Naturvårdsverket anger nedanstående riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny 
skolgård: 
 
På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekviva-
lenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som 
är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 
dBA underskridas på dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i för-
ordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör underskridas på en uteplats 
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vid nya bostadsbyggnader för att förebygga olägenhet för människors hälsa. En målsätt-
ning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA som ekvivalent 
nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig 
maxtimme under den tid som skolgården nyttjas. 
 
Enligt den redovisade trafikbullerutredningen ovan (Tyréns, 2021) uppfylls riktvärdena 
för skolgård avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet (Leq ≤ 50 dBA, Lmax ≤ 70 
dBA) för ungefär hälften av området där skola/förskola planeras. Riktvärdet överskrids 
för området närmast Edvinshemsvägen. Om sådan skolgård ska placeras här krävs någon 
form av åtgärd, tex. en bullerskyddsskärm. Riktvärdet för övriga vistelseytor inom skol-
gård (Leq 55 dBA, Lmax 70 dBA) överskrids inom ett område närmast Edvinshemsvägen. 
Beräknade ljudnivåer från trafik redovisas i illustrationerna ovan.  
 

Risker 
Farligt gods - Ystadbanan 
Planområdet gränsar till Ystadbanan som är en transportled för farligt gods. Enligt Rikt-
sam (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen), Länsstyrelsen Skåne 2007:06, ska 
avståndet från farligt godsled till flerbostadshus i flera plan vara minst 150 meter, om inte 
särskilda åtgärder eller analyser genomförs. En riskutredning med avseende på transpor-
terna av farligt gods har därför tagits fram av Tyréns (2019). I rapporten framhålls att inga 
krav på riskreducerande åtgärder krävs då riskerna kopplade till transport av farligt gods 
på Ystadbanan är acceptabla. Rapporten listar dock två rekommenderade riskreducerande 
åtgärder för att visa på god riskhänsyn: 
 
Bör-krav: 

- Samtliga byggnader där personer kommer uppehålla sig bör ha ventilation med 
friskluftsintag som är riktat bort från Ystadbanan. På så sätt minskar risken för 
att giftig gas sugs in i ventilationen. Friskluftsintag placeras med fördel på tak el-
ler fasad som vetter bort från Ystadbanan.  

- För samtliga byggnader inom planområdet bör möjligheten finnas att utrymma 
bort från Ystadbanan och bangården. Detta innebär att det bör finnas entréer 
eller andra öppningar som inte är riktade mot Ystadbanan och därför möjliggör 
förflyttning ut och bort från Ystadbanan (dock inte krav på utrymningsväg enligt 
BBR avsnitt 5). Detta innebär inte att dörrar inte får finnas mot Ystadbanan, 
utan enbart att det ska finnas andra vägar ut.  

 
Riskbedömning - risker förknippade med närliggande industriverksamheter, järnvägsspår och drivme-
delshantering 
Planområdet gränsar i väster till Västra industriområdet. I samband med upprättandet av 
denna detaljplan har WSP gjort en riskbedömning (2021) för att utreda lämpligheten, ut-
ifrån riskpåverkan, med planerad markanvändning. I uppdraget har det även ingått att 
efter behov ge förslag på åtgärder.  
 
I riskbedömningen belyses risker förknippade med närliggande industriverksamheter, 
järnvägsspår och drivmedelshantering. De risker som har beaktats är plötsligt inträffade 
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skadehändelser (olyckor) med livshotande konsekvenser för tredje man, dvs risker som 
påverkar personers liv och hälsa.  
 
I riskbedömning identifieras verksamheter som med hänsyn till rådande lagstiftning kan 
antas medföra en riskpåverkan på människor i omgivningen, exempelvis verksamheter 
som omfattas av LBE-lagstiftningen (Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor 
(2010:1011), tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken, 2.4 verksamheter (LSO) 
samt Sevesoverksamheter.  
 
Riskbedömningen utgår från en nulägessituation. Resultatet av riskbedömningen gäller 
under angivna förutsättningar.  
 
Rapporten redovisar, analyserar och värderar de potentiella riskkällor som har identifierats 
i anslutning till planområdet. Riskidentifiering har genomförts i samråd med Sydöstra Skå-
nes Räddningsförbund och Ystad-Österlenregionens Miljöförbund samt via kartstudier.  
 
Några tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken finns inte i anslutning till plan-
området. PMC Hydraulics är den enda, enligt miljöbalken, anmälningspliktiga verksam-
heten inom Västra industriområdet. Riskuppskattningen av riskkällorna är semi-kvalitativ 
och redovisas löpande under respektive avsnitt i rapporten.  
 
Potentiella risker förknippade med följande verksamheter inom Västra industriområdet 
har bedömts vara relevanta att belysa i aktuell riskbedömning: 
• PMC Hydraulics (tillstånd för brandfarlig vara samt anmälningspliktig enligt miljöbal-
ken) 
• Vossloh Nordic Switch Systems AB (järnvägstransporter på stickspåret) 
• Energifabriken AB (tankstation) 
 
PMC Hydraulics AB tillverkar och utvecklar hydrauliska system, bland annat hydrauliska 
pumpar och cylindrar. Företagets verksamhet på Lotsen 1 är en monteringsverkstad för 
hydrauliska aggregat. Verksamheten i Ystad är anmälningspliktig enligt miljöbalken samt 
innehar ett tillstånd för hantering av 2,6 m3 brandfarlig vätska klass 3 (flampunkt 55–100 
°C). Tillståndet avser de brandfarliga målarfärger som verksamheten hanterade tidigare.  
 
Rapporten redovisar rekommenderade avstånd mellan skyddsobjekt och brandfarlig 
vätska enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av 
brandfarliga vätskor med ändringar i SÄIFS 2000:5 (volym anges i m3). Enligt föreskriften 
rekommenderas ett skyddsavstånd till brandfarlig vätska på 9 meter för bostäder respek-
tive 12 meter för skola.  
 
Verksamheten hanterar även betydande mängder hydraulolja men produkten är svåran-
tändlig och klassas inte som brandfarlig vara. Förbrukad hydraulolja förvaras i en miljö-
container inom verksamhetsområdet och klassas som miljöfarlig då den efter användning 
kan innehålla spår av tungmetaller.  
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Inom fastigheten Lotsen 3 finns en tankstation för lastbilar som drivs av Energifabriken 
AB. Kortaste avståndet mellan bränsletanken (cistern ovan mark) och planområdet upp-
går till drygt 90 meter. På den aktuella tankstationen går det enbart att tanka biodiesel som 
består av 100 %-ig rapsmetylester (RME). Flampunkten för bränslet uppgår till 140 °C 
och produkten klassas således inte som brandfarlig vara. Med hänsyn till den höga flam-
punkten är sannolikheten för att eventuella spill ska antändas mycket låg.   
 
Vossloh Nordic Switch System AB:s verksamhet ligger inom fastigheten Tullen 1. Före-
taget är verksamma inom järnvägsteknik och verksamheten i Ystad är inriktad på tillverk-
ning av spårväxlar. Verksamheten hanterar inte några kemikalier som kan innebära risker 
för omgivningen. Strax söder om planområdet finns ett stickspår in till Vossloh Nordic 
Switch Systems AB:s verksamhetsområde. Avståndet mellan stickspåret och byggrätter 
inom detaljplanen för flerbostadshus uppgår till minst 33 meter. På stickspåret förekom-
mer inte några transporter av farligt gods. Järnvägstransporterna på stickspåret bedöms 
kunna medföra mekanisk påverkan på omgivningen vid händelse av en urspåring. Urspår-
ningar bedöms generellt ha ett konsekvensområde (med avseende på mekaniska skador) 
på maximalt ca 30 meter från spåret, vilket är det avstånd som urspårade vagnar i de flesta 
fall hamnar inom.  
 
Trafikeringen på stickspåret in till Vossloh Nordic Switch System AB:s verksamhetsom-
råde antas ske i växlingshastighet (≤ 40 km/h) och antalet tågrörelser är förhållandevis få. 
Givet de lokala faktorerna bedöms det ytterst osannolikt att fordon på stickspåret skulle 
kollidera med komplementbyggnaderna vid händelse av en urspårning. 
  

                 
                   Röd streckad linje = Ystadbanan, Blå streckad linje = Stickspår tillhörande Vossloh  
                   Nordic Switch Systems AB.  
      Verksamheternas placering i förhållande till planområdet. Illustration från rapport,   
                   Riskbedömning – Detaljplan för Lotsen 1m.fl. (WSP, 2021).  

 
 
Transformatorstation  
På Lotsen 1 finns en transformatorstation, i det nordöstra hörnet, som ägs av den sö-
kande/fastighetsägaren. Transformatorstationen tillgodoser befintlig industribyggnad på 
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Lotsen 1. En magnetfältsmätning har därför genomförts av WSP (2020). Mätningen ut-
fördes mellan kl 10-11, den 30 november 2020.   
 
Enligt rapporten bör med dagens installationsteknik värden mellan 0,2 – 0,4 μT kunna 
uppfyllas. Magnetfältens styrka mäts i enheten tesla (T) som är en mycket stor enhet, i 
praktiskt bruk används ofta mikrotesla (µT), en miljondels tesla.  
 
Vid mättillfället var samtliga värden låga (0,02 – 0,13 μT) fyra meter från transformator-
stationen, dvs väl under rekommenderade värden. Magnetfältet varierar dock med belast-
ningen (okänd vid mättillfället) på transformatorn men avtar samtidigt snabbt med av-
ståndet. Detta gör att transformatorstationen inte genererar några förhöjda magnetfält 
utanför det omedelbara närområdet.  
 
Antennbärare för mobiltelefoni 
I planområdets sydöstra hörn finns en antennbärare (monopole) för mobiltelefoni samt 
en teknikbod. Antennbäraren är en basstation som via antenn sänder ut och tar emot 
radiovågor.  
 
Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning innebär inte dessa radiovågor några hälso-
risker för allmänheten. Radiovågornas styrka minskar mycket snabbt med ökande avstånd 
till basstationsantennen. För de flesta antenner kan referensvärdet bara överskridas på 
någon eller några meters avstånd. Det gäller även om basstationen är maximalt belastad 
och man befinner sig i jämnhöjd med antennen åt det håll den är riktad. Bakom, under 
eller över antennen är exponeringen för basstationens radiovågor däremot låg. 
 
Vid de starkaste basstationerna kan referensvärdet överskridas inom ungefär tio meter 
från antennen förutsatt att man befinner sig mitt i antennens huvudlob, att basstationen 
är maximalt belastad samt att det är fri sikt till antennen. 
 
Det innebär att antenner som är placerade på master, tak eller en bit upp på fasader nor-
malt inte överskrider referensvärdet där allmänheten vistas. Strålsäkerhetsmyndighetens 
mätningar visar även att radiovågornas styrka i allmän miljö för det mesta är mycket svag. 
Vanligtvis är styrkan mellan en hundratusendel och en hundradel av referensvärdet. 
 
Enligt 3GIS Infrastracture, som äger antennen på Lotsen 1, besöker deras tekniker an-
läggningen vart tredje år för att utreda eventuellt behov av underhåll. 3GIS har även larm 
och övervakning på anläggningen. Vid underhåll spärras 2/3 av monopolens höjd av för 
att ingen ska kunna gå för nära eller riskera att få något tappat på sig.  
 
Antennbäraren planeras att monteras ner och ersättas med en anläggning för mobiltele-
foni på något av de nya flerbostadshusens tak på Lotsen 1. Antennbäraren säkras därför 
inte genom ett E-område i detaljplanen.  
 
Vibrationer från tågtrafik 
En utredning med avseende på vibrationer från Ystadbanan har tagits fram av Tyréns 
(2021).  
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Svensk standard SS 460 48 61, Vibrationer och stöt – Mätning och riktvärden för bedöm-
ning av komfort i byggnader, anger riktvärden för komfortvibrationer som bör tillämpas 
vid nyetablering av bostäder där vibrationer från trafik kan förekomma. 
 

 
Riktvärden för komfortvibrationer enligt SS 460 48 61. Urklipp från rapport, Vibrationer från tågtrafiken - Lotsen 1 m.fl. 
Ystad (Tyréns, 2021). 

 
Trafikverket redovisar riktvärden för komfortvibrationer och stomljud från trafik på järn-
väg i TDOK 2014:1021. Riktvärdena är en konkretisering av vad Trafikverket anser vara 
en god eller godtagbar miljö. 
 

 
Riktvärden för stomljud och komfortvibrationer enligt Trafikverkets TDOK 2014:1021, ver 3 som gäller från 2021-01-
01. Urklipp från rapport, Vibrationer från tågtrafiken - Lotsen 1 m.fl. Ystad, (Tyréns, 2021). 

 
Mätningar har utförts enligt Svensk Standard SS 460 48 61. Vibrationer i vertikalt led 
uppmättes den 2–9 mars 2021. En givare (enaxiell geofon, V10:3685, kalibrerad 2020-06-
08) monterades på fundamentet till antennbäraren vid planområdets sydöstra del, ca 30 
meter från järnvägen. 
 
Under mätperioden passerade 105 tåg som gav upphov till nivåer över 0,15 mm/s. Högsta 
vibrationsnivån uppmättes till 0,205 mm/s när ett persontåg passerade. 
 
Uppskattning av komfortvibrationer i planerade bostäder 
Komfortvibrationer har uppskattats genom schablonvärden och uppmätta markvibrat-
ioner. För redovisade schablonvärden hänvisas till rapporten i sin helhet.  
 
Om de planerade husen byggs med betongbjälklag blir de uppskattade vertikala komfort-
vibrationerna 0,3 mm/s vilket är under riktvärdet för måttlig störning (0,4–1 mm/s) och 
uppfyller Trafikverkets riktvärden (0,4 mm/s). De horisontella nivåerna blir ännu lägre. 
Om planerade hus byggs med lätt konstruktion, tex. med träbjälklag, finns risk att riktvär-
dena överskrids då lätta konstruktioner enklare sätts i gungning av markvibrationerna. 
Vibrationerna i bjälklaget kan då förstärkas med en faktor på upp till 10 gånger markvib-
rationerna, speciellt i höga trähus. 
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Uppskattning av stomljud i planerade bostäder 
Enligt SGU:s Jordartskarta består jordlagret av ca 20–30 meter postglacial sand ovanpå 
berggrund av kalksten, vilket indikerar att det är liten risk för stomljudsnivåer över rikt-
värdet. Stomljudsnivån i de planerade bostadsfastigheterna har uppskattats baserat på den 
utförda vibrationsmätningen samt branschpraxis och erfarenheter från tidigare utred-
ningar. 
 
Stomljudsnivån bedöms till ca Lmax,F 18-22 dBA förutsatt att de planerade byggnaderna 
uppförs med betongbjälklag. Trafikverkets riktvärde för maximal stomljudsnivå Lmax,F 
32 dBA uppfylls med marginal. 
 

Natur- och kulturmiljö 
Dagvatten- och skyfall  
En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram av Tyréns (2022). Syftet med utred-
ningen är att beskriva möjlig dagvattenhantering efter exploatering samt konsekvenser av 
att exploatera planområdet ur ett skyfallsperspektiv. Utredningen har behandlat dagvat-
ten- och skyfallsproblematik inom planområdet i sin helhet och inte per separat fastighet.  
 
Dagvatten 
I samband med planerad bebyggelse ökar andelen hårdgjorda ytor vilket också ökar 
avrinningen som genereras inom planområdet. Dimensionerande dagvattenflöde har 
beräknats för ett 20-årsregn med 10 minuters varaktighet och klimatfaktor 1,25. Flödet 
från planområdet kan förväntas öka med ca 80 % med planerad exploatering och klimat-
faktor. 
 
Önskemål finns från kommunen att begränsa flödet ut till kommunalt dagvattennät till 
20 l/s, ha, vilket ger ett flöde ut från planområdet på 80 l/s. En total fördröjningsvolym 
på 720 m3 krävs då inom planområdet för att inte överstiga tillåtet utflöde. 
 
Fördröjningen föreslås ske i nedsänkta grönytor och regnbäddar. Planområdet föreslås 
få två lokala ledningsnät för avtappning till kommunalt ledningsnät, ett i norr och ett i 
söder. Fördröjningsytorna kopplas till de lokala ledningsnäten inom fastigheten.  
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                       Illustration visar förslag på utformning där respektive åtgärd bör ses över i 
                       samband med detaljprojektering och vidare gestaltning av området. 

                      Urklipp från rapport, Dagvatten- och skyfallsutredning Lotsen 1, 2, 9, (2022).  
 
Planområdets recipient är Östra Sydkustens kustvatten. Recipienten når varken upp till 
satta ekologiska eller kemiska miljökvalitetsnormer på grund av näringsämnespåverkan 
samt antracen- och tributyltennföreningar. Med föreslagna åtgärder fås även en rening av 
dagvattnet i form av infiltration i regnbäddar och grönytor. Recipientens möjligheter att 
nå satta MKN anses därför inte påverkas. 
 
Skyfall 
Vid skyfall passerar ett större avrinningsstråk genom planområdet i dagsläget. Vattenmas-
sor samlas också upp i tre större lågpunkter inom området. Lågpunkterna motsvarar en 
volym av ca 880 m3. Planerad bebyggelse på Lotsen 1 är delvis placerad i befintliga låg-
punkter och avrinningsstråket.  
 
Illustration nedan visar huvudsaklig avrinning (svarta pilar) på markytan i anslutning till 
planområdet (röd linje). Färgmarkeringar visar översvämningsdjup i ett sent skede under 
regnets varaktighet. Lågpunkter är markerade med siffrorna 1–3. Bokstäver inom parentes 
är redovisade för att hänvisa text till bild i rapporten.  
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                 Urklipp från rapport, Dagvatten- och skyfallsutredning Lotsen 1, 2, 9, (2022). 
 
För att förhindra skador på byggnaderna krävs en kontrollerad avledning av skyfallsvatt-
net genom området. I tillägg behöver de volymer, i form av lågpunkter, som byggs bort 
samt den ökade hårdgöringsgraden kompenseras inom planområdet genom att skapa nya 
lågpunkter där vatten kan magasineras.  
 
Enligt överenskommet med Ystad kommun tillåts tillfälliga maximala översvämningsdjup 
inom planområdet motsvarande 0,3 meter. Gator och öppna ytor kan därför användas 
för tillfällig fördröjning av skyfall utöver de ytor som utformas för att fördröja större 
volymer. 
 
För att hantera skyfallet inom planområdet föreslås att en kontrollerad rinnväg skapas 
längs med planerad gata. L-stöd samt en förhöjd gatukorsning hindrar skyfallsvattnet 
för att rinna in på befintlig industrifastighet. Skyfallsvatten föreslås magasineras i volymer 
föreslagna för dagvattenhantering. Därutöver krävs ytterligare tre fördröjningsytor inom 
området för att hantera skyfallet.  
 
Illustration nedan visar översvämningar vid ett 100-årsregn, justerat för klimateffekter. 
Färger från blått till rött visar översvämningsdjup. Svarta pilar visar rinnvägar för skyfall. 
Svarta ringar visar de översvämningsytor som används för att fördröja skyfall, där siff-
rorna 4, 5 och 7 markerar var nedsänkta ytor, planerade för dagvattenhantering, föreslås. 
Röda linjer visar behov av L-stöd, markerat vid siffrorna 1 och 2, mot befintlig industri-
fastighet. Röda ringar avser kontrollpunkter där översvämningsdjup jämförts för nuläge 
och efter exploatering. Siffran 3 markerar var en delvis förhöjd lokalgata behövs för att 
säkerställa att skyfallsvatten avleds från norr mot söder på kvartersgata och inte avrinner 
in mot industrifastighet.  
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                          Urklipp från rapport, Dagvatten- och skyfallsutredning Lotsen 1, 2, 9, (2022). 
 
Skyfallsberäkningar med föreslagna åtgärder i verktyget MIKE 21 visar att redovisade 
åtgärder fungerar som tänkt, att översvämningsdjupet inte överstiger 0,3 m på mark 
samt att översvämningar som sker nedströms eller uppströms inte förvärras. 
 
Gällande höjdsättning bör planerad gata höjdsättas med fall från nordost till sydväst 
för att säkerställa avledningen av skyfall. Vidare bör färdig golvhöjd ligga +0,3 m över 
marknivå för byggnader i anslutning till ytor där vatten riskerar att ställa sig.                                                                                                      
             

Kulturmiljö 
Enligt Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram för Skåne ingår planområdet delvis i en särskilt 
värdefull kulturmiljö och i det utpekade kulturmiljöstråket som sträcker sig utmed den 
skånska kusten. Ystad är en av de bäst bevarade medeltida städerna i landet. Stadsplanen 
med sitt gatunät och fastighetsindelning, den äldre bebyggelsen samt planteringarna och 
torgbildningarna har starka kulturhistoriska värden. I kulturmiljöstråket har bland annat 
Grevebanan pekats ut som betydelsefull då järnvägssträckningen mellan Malmö och Ys-
tad som byggdes år 1874 visar adelns starka ställning och järnvägens betydelse för fram-
växten av samhällen och industrier på landsbygden.  
 

Arkeologi 
Ingen arkeologisk undersökning har utförts inom planområdet. Däremot har en arkeolo-
gisk undersökning tidigare gjorts av Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet, 
UV Syd, år 1986. I undersökningen ingick marken som idag är Edvinshemsvägen. Även 
marken direkt söder om planområdet samt ett större område väster om planområdet un-
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dersöktes, totala undersökningsområdet uppgick till över 50 000 m2. I den framtagna rap-
porten, Lilla tvären 2:1, 4:1 Hedeskoga, Skåne (1986), står det att tre härdar, under fem-
meters kurvan, påträffades i undersökningsområdets norra del. Fynden ska med största 
trolighet vara ett resultat av tillfällig vistelse och undersökningen fann inte fler spår av 
bosättningar.  
 

Stads- och landskapsbild 
Söder om planområdet finns ingen bebyggelse och utblickar mot omgivande öppna gräs-
fält och till havet i söder är goda. Omgivande bostadsbebyggelse samt angränsande han-
dels- och verksamhetsbyggnader är en till två våningar.  
 
På Lotsen 1 är industribyggnaden, på ca 4200 m2, samt transformatorstationen placerad 
längs fastighetens norra gräns. Marken närmast industribyggnaden består av hårdgjorda 
ytor. Längst med den ena in- och utfarten finns biotopskyddad allé. Övrig mark på fastig-
heten är obebyggd och gräsbevuxen, vilket även gäller för marken på fastigheterna Lotsen 
2 och 9, med undantag för en asfalterad yta och parkeringsyta på Lotsen 2.  
 

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga 
upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. 
 
Det finns fyra typer av ekosystemtjänster:  
 

• Stödjande (biologisk mångfald, ekologiskt samspel, upprätthållande av markens 
bördighet, habitat),  

• Reglerande (luftkvalitet, bullerreglering, skydd mot extremt väder, vattenrening, kli-
matanpassning, pollinering),  

• Försörjande (matproduktion, färskvatten, material, energi),  

• Kulturella (hälsa, sinnlig upplevelse, sociala interaktioner, naturpedagogik, symbo-
lik och andlighet).  

 
Inom planområdet finns gräsbevuxna ytor, buskar och ett fåtal träd. Området söder om 
Ystadbanan består av gräsmark. Grönstrukturerna bidrar bland annat till biologisk mång-
fald, pollinering, bättre luftkvalitet, minskade bullernivåer och omhändertagande av dag-
vatten. Närheten till kusten skapar rekreationsmöjligheter och bidrar till både hälsa, väl-
befinnande och kunskap för besökare och boende i området.   
 

Service 
Planområdet ligger cirka 2,2 km från centrala Ystad där butiker, restauranger och annan 
service finns. Strand med badplatser ligger ca 350 meter från området. 
 
En livsmedelsaffär finns på fastigheten Lotsen 8, direkt öster om Lotsen 9. Handel med 
sällanköpsvaror finns dels inom Västra industriområdet, dels vid Missunnavägen ca 1 km 
meter nordost om planområdet, där det även finns livsmedelsbutiker. Edvinhemsskolan 
med F-3 verksamhet finns ca 400 meter norr om området, och Edvinshusskolan med 4–
6 verksamhet samt en sporthall finns ca 700 m nordost om planområdet. 
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Trafik och infrastruktur 
In- och utfart 
In- och utfart till Lotsen 1 finns vid Kommendörsgatan och vid anslutningen Kommen-
dörsgatan/Erik Dahlbergsgatan. Kommendörsgatan övergår i Erik Dahlbergsgatan vid 
planområdets sydöstra hörn. Vägarna har en bredd på ca 7 meter och tillåter en hastighet 
på 40 km/h. Erik Dahlbergsgatan ansluter till Malmövägen i öster och Kommendörsgatan 
är sammankopplad till Edvinshemsvägen som gränsar till planområdet i norr. Via Dag 
Hammarskjöldsväg nås sedan E65 norr om Ystad.  
 
På fastigheten Lotsen 8 finns officialservitut för väg till förmån för 9. In- och utfart till 
Lotsen 8 är vid Kommendörsgatan. Officialservitut till förmån för Lotsen 2 finns på Lot-
sen 9. I gällande plan finns utfartsförbud utmed Edvinshemsvägen.  

 
Kollektivtrafik 
Stadsbusslinje 1 trafikerar varje halvtimme mellan stationsområdet och Västra sjöstaden, 
och stannar på busshållplatsen, Ystad Mjölnaregatan, på Edvinshemsvägen norr om 
planområdet. Regionbuss 190 mellan Ystad och Trelleborg stannar vid hållplatsen, Nya 
Kyrkogården, utmed Västerleden och går att nå via gång- och cykeltunneln söder om 
planområdet. Stationsområdet med tåg- och bussförbindelser ligger cirka 3 km från 
planområdet österut. 
 

Cykel-och gångtrafik 
Gång- och cykelbanan utmed Kommendörsvägen förbinder området med de norra de-
larna av Ystad och i söder ansluter vägen till en g/c-tunnel under järnvägen. Från tunneln 
fortsätter sedan g/c-banan mot Västerleden som har separat gång- och cykelväg.  
 
Från planområdet till centrala Ystad samt till tågstationen via Erik Dahlbergsgatan tar det 
cirka 8 minuter att cykla och 30–35 minuter att promenera.  
 
Edvinshemsvägen norr om planområdet saknar gång- och cykelväg. I kommunens cykel-
plan 2018–2028 är Edvinshemsvägen utpekad som en framtida länk som kopplar till det 
befintliga huvudvägnätet utmed Kommendörsgatan.  
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                  Utsnitt ur kommuns cykelplan 2018–2028.  

 
 
Trafikutredningar 
Gång- och cykelbana Edvinshemsvägen 
På uppdrag av Ystads kommun har Sigma (2021) utrett alternativ för hur en gång- och 
cykelbana längs Edvinshemsvägen kan utformas.  
 
Rapporten redovisar tre utformningsalternativ där en gång- och cykelbana går att möjlig-
göra både på den norra eller den södra sidan om Edvinshemsvägen. Utredningen föreslår, 
för alternativet med en g/c-bana på den norra sidan, att ett upphöjt övergångsställe an-
läggs för att korsa Edvinshemsvägen till planområdet. Körbanan föreslås avsmalnas där 
ett upphöjt övergångsställe placeras.  
 
Trafikutredning 
Tyréns har tagit fram en trafikutredning (2021) med syfte att utreda vilken trafikpåver-
kan, i form av trafikflöden, kapacitet och buller, den nya detaljplanen väntas ge i områ-
det. Trafikutredningen har tagit hänsyn till den förväntade trafikpåverkan som detaljpla-
nen för Vrakbåten 1 m.m., planbeskedet för Vrakbåten 5 samt detaljplanen för Lilla 
Tvären 1:3 - sydväst om Drottning Margarethas väg, genererar. 
 
Utöver kapaciteten på gatorna ska även parkeringsbehovet för Lotsen 1, 2 och 9 utredas, 
dels för de olika användningsområdena inom detaljplanen dels för hur samnyttjande av 
parkering kan komma att påverka parkeringsbehovet. Utredningen har också tittat på för-
slag till åtgärder i gatunätet. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.  
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Trafikflöden 
Ystad kommun genomför regelbundet trafikräkningar på gatunätet i staden. Nedan re-
dovisas det räknade trafikflödet från trafikräkningarna från november år 2017 och från 
november år 2020. I de senare räkningarna, år 2020, är trafikflödet lägre jämfört med 
år 2017 vilket antas bero på den pågående pandemin. I analyserna används därför 
trafikflödet från 2017 års trafikräkningar. För Kommendörsgatan har en justering av 
2020 års flöde gjorts för att motsvara trafik för 2017. Justeringen är baserad på ett ge-
nomsnitt av den relativa skillnaden mellan 2017 och 2020 års trafikräkningar på Erik 
Dahlbergsgatan och Edvinshemsvägens östra del, där 2017 års trafik är ca 26% högre 
än 2020 års trafik. Även Trafikverket genomför regelbundet trafikräkningar på det stat-
liga vägnätet. Trafikräkningarna för väg 9, Dag Hammarskjölds väg, har hämtats från 
Trafikverkets hemsida. 

 
Trafiken enligt trafikräkningarna har räknats upp till prognosåret 2040. På de kommu-
nala gatorna har trafiken räknats upp med 1% per år. På väg 9, Dag Hammarskjölds 
väg, som är statlig har trafiken räknats upp med Trafikverkets uppräkningstal för 
Skåne län, 1,4% per år för personbil och 1,7% per år för tung trafik.  
 
Vid prognosåret 2040 beräknas trafiken, utan tillskott från planerade utbyggnader, 
uppgå till följande:  
 

    
                      Urklipp från rapport, Trafikutredning – Kv. Lotsen m.fl., (Tyréns, 2021). 
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Vid prognosåret 2040 beräknas trafiken, med tillskott från planerade utbyggnader, 
uppgå till följande: 

 

   
                     Urklipp från rapport, Trafikutredning – Kv. Lotsen m.fl., (Tyréns, 2021). 
 
Totalt beräknas samtliga planerade utbyggnader i området ge ett trafiktillskott på gatunätet 
motsvarande drygt 3700 fordon/dygn, där detaljplanen för Lotsen 1 m.fl. beräknas alstra 
1870–2245 fordon/dygn beroende på vilken verksamhet som etableras i den norra delen 
av planområdet. Antalet bostäder som planeras inom Lotsen 1 och som ligger till underlag 
för trafikutredningen har minskat med ca 70 stycken efter framtagen utredning. 

 
Kapacitet 
Kapacitetsberäkningar har genomförts med hjälp av beräkningsprogrammet Capcal. Be-
räkningarna är gjorda för trafiksituationen vid prognosåret 2040 med samtliga planerade 
utbyggnader i området. Belastningsgraden bör ligga under 0,6 för god kapacitet vilket 
samtliga kapacitetsberäkningar i utredningen redovisar. För redovisning av kapacitetsbe-
räkningar hänvisas till rapporten i sin helhet.  

 
Trafikbuller 
Trafikbullerberäkningar har genomförts i tre punkter utmed Edvinshemsvägen och Erik 
Dahlbergsgatan vid den befintliga bebyggelsen som ligger närmast vägarna. Beräkning-
arna har gjorts för dagens trafik enligt kommunens trafikräkningar från år 2017 samt för 
trafik vid prognosåret 2040 med samtliga planerade utbyggnader. Beräkningar har även 
gjorts med avdrag för trafiken till/från kvarteret Lotsen.  
 
De beräknade trafikbullernivåerna ställs mot riktvärdet för befintlig miljö, 65 dBA ekvi-
valentnivå vid fasad redovisat i Naturvårdsverkets skrift, Riktvärden för buller från väg- 
och spårtrafik vid befintliga bostäder, juni 2017. För maximalnivån anges inga riktvärden 
för befintlig miljö.  
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Urklipp från rapport, Trafikutredning – Kv. Lotsen m.fl., (Tyréns, 2021). 

 
Beräkningarna visar att riktvärdet för befintlig miljö, 65 dBA, klaras överallt. Ekvivalent-
nivåerna beräknas öka med ca 3 dBA till följd av de planerade utbyggnaderna, där trafik-
tillskottet till följd av kvarteret Lotsens utbyggnad beräknas stå för ca 1 dBA.  
 
Även om riktvärdet 65 dBA klaras innebär utbyggnaderna att trafikflödena på gatorna 
drygt fördubblas jämfört med idag. Antalet störningstillfällen ökar därmed i samma om-
fattning, vilket i sin tur innebär en påfallande förändring för den befintliga bebyggelsen.  
 
Maximalnivåerna kan härröras till passagen av ett tungt fordon. Utbyggnaderna i området 
innebär att en del av dagens verksamhetsområden byggs om till bostäder. Detta kan för-
väntas medföra att antalet tunga fordon som trafikerar de aktuella gatorna i framtiden är 
färre än idag, dvs antalet störningstillfällen från tung trafik kan antas minska något.  
 
Parkering 
Parkeringsbehovet för bostäder och handel har beräknats utifrån parkeringstal från Ystad 
Kommuns Strategier och riktlinjer för parkering, antagen i februari 2021. För förskola, 
kontor och industri/lager har framför allt Policy och norm för mobilitet och parkering i 
Malmö, antagen i september 2020, varit vägledande.  
 
För övriga verksamheter har bedömningar gjorts av vad som kan vara ett rimligt parke-
ringstal med utgångspunkt i de verksamhetstyper som redovisas i Ystads parkeringsstra-
tegi. För redovisning av beräknat parkeringsbehov hänvisas till rapporten i sin helhet.  
 
Åtgärdsförslag 
Enligt kapacitetsberäkningarna kan in- och utfart mot Edvinshemsvägen anläggas. Enligt 
VGU (Vägar och Gators Utformning, Trafikverket) är, för en gata likt Edvinshemsvägen, 
en anslutningstäthet på 100–500 meter god standard. Befintliga korsningar närmast plan-
området är Kommendörsgatan och Förskeppsgatan. Om 100 meter mäts från respektive 
korsning kvarstår ett utrymme på 83 meter i anslutning till Lotsen. Inom detta område 
placeras lämpligen in- och utfarten. Sträckan här är rak och sikten god. 
 
Enligt kapacitetsberäkningarna kan anslutningsgata mot Kommendörsgatan anläggas. 
Anslutningsgatan placeras lämpligtvis i Erik Dahlbergsgatans förlängning. För att tydlig-
göra svängrörelser in- och ut från anslutningen föreslås en anpassning av befintliga 
överkörningsbara refuger i korsningen. Refugerna behålls till viss del för att motverka 
att södergående trafik genar i korsningen. Vid anslutningen föreslås att befintlig gång- och 
cykelbana görs upphöjd och genomgående där den passerar anslutningsgatan. Söder om 
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passagen ansluter gång- och cykelbanan till befintlig g/c-bana med något anpassad geo-
metri.  
 
Anslutningsgatan byggs upp med en sektionsindelning från söder till norr bestående 
av stödremsa (0,5 m), körbana (6 m), trädremsa (6 m) och gång- och cykelbana (4 m). 
Tvärsektionen och förslag på ny anslutningsgata visas nedan. Anslutningsgatan är ca 70 
meter lång och har en vändplats i västra delen. Vändplatsen har en radie på 9 meter och 
1,5 meter hinderfri svepyta. Från vändplatsen fortsätter in- och utfart västerut till befintlig 
fastighet på Lotsen 1. I vändplatsens södra del möjliggörs en koppling till kommande 
bostäder. Även norrut behövs en koppling och för att undvika påverkan på befintliga träd 
bör denna placeras så långt västerut som möjligt. Utformningen bestäms i samråd med 
Ystads kommun. 

                  
 
 

                                    
                         Urklipp från rapport, Trafikutredning – Kv. Lotsen m.fl., (Tyréns, 2021). 
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PLANFÖRSLAG 
 

Bebyggelse 
Bostäder (B) 
I planområdets södra och östra del är det möjligt att uppföra flerbostadshus inom an-
vändningsområde för bostäder.  
 
Användningsområde för bostäder i södra delen av planområdet 
Inom det södra användningsområdet möjliggörs det för fem byggrätter med en högsta 
nockhöjd på 20,5 meter. Hisschakt och övriga tekniska anläggningar tillåts överstiga an-
given nockhöjd med 0,5 meter. Planbestämmelsen innebär att bostadshusen kan bli upp 
till 7 våningar höga. Byggrätter regleras med en högsta byggnadsarea. Skärmtak, balkong 
eller inglasad uteplats under balkong, räknas inte in i byggnadsarean och tillåts kraga ut 
över kors- och prickmark inom användningsområdet.  
 
I den riskutredning som är framtagen av Tyréns (2019) redovisas inga krav på riskreduce-
rande åtgärder. För att visa på god riskhänsyn införs dock planbestämmelse som anger att 
entréer inte enbart får finnas i kortsida mot söder, dvs i riktning mot Ystadbanan. Plan-
bestämmelsen säkerställer därmed att byggrätterna närmast järnvägen kommer att ha en-
tréer som möjliggör utrymning i riktning bort från järnvägen i händelse av en olycka. Av-
ståndet mellan byggrätterna för flerbostadshusen och järnvägsspårets mitt (Ystadbanan) 
uppgår till minst 52 meter. Mellan byggrätterna och stickspårets mitt, tillhörande Vossloh 
Nordic Switch Systems AB, är avståndet minst 33 meter. Avståndet mellan område för 
komplementbyggnader och järnvägsspårens mitt uppgår till minst 30 meter respektive 
minst 11,9 meter.  
 
Mellan byggrätterna möjliggörs det för bostadsgårdar där endast komplementbyggnader 
med en högsta nockhöjd på 3,5 meter får uppföras. För att säkerställa gröna bostadsgårdar 
får endast 50 % av markytan hårdgöras inom egenskapsområdet. Planbestämmelser införs 
som reglerar hur stor andel av marken som ska vara genomsläpplig och att fördröjningsyta 
för dagvatten- och skyfallshantering ska finnas, se mer under avsnittet dagvatten/skyfall. 
 
Parkeringsgarage, med en högsta nockhöjd på 3,5 meter, möjliggörs längst i söder närmast 
järnvägen inom område som omfattas av korsmark.   
 
Enligt trafikbullerutredningen, framtagen av Tyréns (2021), överskrids riktvärdena för 
uteplats (Leq ≤ 50 dBA respektive Lmax ≤ 70 dBA) vid fasaderna mot järnvägen. Plan-
bestämmelse införs som anger att uteplats ska iordningställas som klarar gällande riktvär-
den för trafikbuller.  
 
Prickmark finns utmed användningsområdets norra gräns och möjliggör för anläggandet 
av en kvartersgata inom området. Kvartersgatan möjliggör en transportväg för renhåll-
ningsfordon. Utmed sträckan finns korsmark där miljöhus kan uppföras.  
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Utanför planområdets södra gräns löper idag en vattenledning. Åtkomst till ledningen 
säkerställs genom att ett u-område, markreservat för allmännyttiga underjordiska led-
ningar, införs i användningsområdet södra del.  
 
Användningsområde för bostäder i östra delen av planområdet 
Flerbostadshus möjliggörs inom användningsområdet för bostäder i planområdets östra 
del. Byggrätt närmast Kommendörsgatan medger en högsta nockhöjd på 7 meter, vilket 
innebär att en byggnad med två våningar kan uppföras. Byggrätt i det sydöstra hörnet av 
området medger en högsta nockhöjd på 10 meter och byggrätt närmast områdets södra 
gräns medger en högsta nockhöjd på 13 meter. Nockhöjderna innebär att byggnader mel-
lan 3 och 4 våningar kan uppföras. Byggrätter regleras med en högsta byggnadsarea. 
Skärmtak, balkong eller inglasad uteplats under balkong, räknas inte in i byggnadsarean 
och tillåts kraga ut över kors- och prickmark inom användningsområdet. Inom egenskaps-
området för korsmark tillåts endast komplementbyggnader med en högsta nockhöjd på 
3,5 meter uppföras.  
 
Planbestämmelser införs som reglerar hur stor andel av marken som ska vara genom-
släpplig och att fördröjningsyta för dagvatten- och skyfallshantering ska finnas, se mer 
under avsnittet dagvatten/skyfall. 
 
Enligt trafikbullerutredningen, framtagen av Tyréns 2021, överskrids riktvärdena för ute-
plats (Leq ≤ 50 dBA respektive Lmax ≤ 70 dBA) vid fasaderna mot Kommendörsgatan. 
Det finns flera bullerskyddade lägen inom användningsområdet där gemensam uteplats 
kan placeras.  
 
Längs användningsområdets västra gräns förses ett område med prickmark för att möj-
liggöra anläggandet av en utfartsväg från området. För att begränsa in- och utfarter mot 
Kommendörsgatan införs utfartsförbud, med undantag för servicetrafik, utmed gräns 
mot gatan. Med servicetrafik avses renhållningsfordon, flyttfordon och annan typ av 
större servicefordon som kräver yta för att kunna vända inom området. Med undantaget 
från utfartsförbudet behöver ingen vändplats anläggas inom bostadskvarteret. Servicefor-
don kommer därmed kunna köra in från Kommendörsgatan och ut på den nya lokalgatan. 
Utfartsförbudet fortsätter utmed planområdets södra gräns fram till tänkt utfartsväg i om-
rådets västra del.  
 
Utmed områdets norra gräns införs ett u-område, vilket säkerställer ett markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar. Ett u-område behövs för att kunna förlägga led-
ningar mellan Kommendörsgatan och Lotsen 2 och 9.  
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              Förslag på bebyggelse inom planområdet. Illustration (Magnolia, Landscape/Arkitektlaget, 2022). 

 
 
 

 
Förslag på nya flerbostadshus, vy från Kommendörsgatan. Illustration (Magnolia, Arkitektlaget, 2022). 
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Förslag på nya flerbostadshus, vy från sydvästra hörnet av planområdet. Illustration (Magnolia, Arkitektlaget, 2022). 

 
Illustrationerna nedan visar sol- och skuggförhållanden. Detaljplanen bedöms inte 
påverka omgivande fastigheter negativt med skuggbildning.  
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                     Illustration (Magnolia, Arkitektlaget, 2022)  
 
 

Kontor, Verksamheter, Besöksanläggning – kulturella ändamål, Bostäder (K, Z1, 

R1, B) 
Ett mindre område längs planområdets västra gräns planläggs för kontor, verksamheter, 
besöksanläggning preciserat till kulturella ändamål samt bostäder. Området förläggs med 
prickmark vilket innebär att marken inte får förses med byggnad. Skärmtak tillåts att upp-
föras. Syftet med användningsområdet är att möjliggöra att ytan kan användas för parke-
ring och vändplats. Ytan kan användas som vändplats för renhållningsfordon.  
 

Kontor, Verksamheter, Besöksanläggning – kulturella ändamål (K, Z1, R1) 
Planen möjliggör att befintlig industribyggnad, som är ca 4200 m2 stor, byggs om för nytt 
ändamål. Tillåten användning regleras till kontor, verksamheter samt besöksanläggning 
preciserat till kulturella ändamål. Användningen verksamheter tillåter att området används 
för service, lager och tillverkning med tillhörande försäljning, dock ej handel med skrym-
mande varor som vanligtvis kan ingå i användningen verksamhet. Användningen besöks-
anläggning för kulturella ändamål innefattar exempelvis museum och konsthall, vilket 
möjliggör ändamål enligt sökandes intentioner med ny detaljplan.  
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Högsta tillåtna nockhöjd är 10,5 meter. Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad 
är 35 procent av fastighetsarean inom användningsområdet. Komplementbyggnader får 
därtill uppföras med en högsta nockhöjd på 3,5 meter. Bebyggelse ska placeras minst 4 
meter från fastighetsgräns.  
 
Planbestämmelser införs som reglerar hur stor andel av marken som ska vara genom-
släpplig och att fördröjningsyta för dagvatten- och skyfallshantering ska finnas, se mer 
under avsnittet dagvatten/skyfall. 
 
Utmed områdets norra gräns införs ett u-område, vilket säkerställer ett markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar. Ett u-område behövs för att kunna förlägga led-
ningar mellan Kommendörsgatan och Lotsen 2 och 9. Området med prickmark sträcker 
sig fram till användningsgränsen i väster och reglerar att marken inte får förses med bygg-
nad. Prickmarken säkerställer att ett avstånd på minst 14 meter uppnås mellan området 
och användningsområdet för skola och centrum.  
 

Teknisk anläggning – transformatorstation (E1) 
På Lotsen 1 finns en transformatorstation, i det nordöstra hörnet, som ägs av den sö-
kande/fastighetsägaren. Transformatorstationen tillgodoser befintlig industribyggnad på 
Lotsen 1.  
 
Då fastigheten är tänkt att delas in i flera fastigheter planläggs ett område som kvarters-
mark för transformatorstation med beteckningen E1. För tillkommande bostadsbebyg-
gelse och skol- och centrumverksamhet inom planområdet krävs att en ny transformator-
station anläggs. Enligt Ystad energi finns möjlighet att uppföra en till transformatorstation 
bredvid den befintliga inom användningsområdet E1. 
 

Skola, Centrum (S, C) 
På de obebyggda fastigheterna Lotsen 2 och 9 möjliggör planen för centrum och skola. 
Högsta tillåtna nockhöjd är 10 meter och högsta tillåtna byggnadsarea är 1000 m2 inom 
egenskapsområdet. Inom användningsområdet går det att tillgodose friytor för lek och 
utevistelse.  
 
Planbestämmelser införs som reglerar hur stor andel av marken som ska vara genom-
släpplig och att fördröjningsyta för dagvatten- och skyfallshantering ska finnas, se mer 
under avsnittet dagvatten/skyfall. 
 
Enligt trafikutredningen (Tyréns 2021) kan in- och utfart mot Edvinshemsvägen anordnas 
100 meter från närmsta vägkorsning. Ett utfartsförbud införs för del av sträckan mot 
Edvinshemsvägen. Begränsningen av placeringen av in- och utfart säkerställer en sam-
manhållen förskolegård, om en förskola uppförs. Området längst i öster förses med prick-
mark och möjliggör yta för parkeringar och vändplats. U-område, som säkerställer ett 
markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, införs för befintlig opto- och 
fjärrvärmeledning utmed användningsgräns i norr och öster.  
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GATA (Lokalgata) 
För att möjliggöra tillfarter till respektive användningsområde på Lotsen 1 införs allmän 
plats för lokalgata i anslutningen till Kommendörsgatan/Erik Dahlbergsgatan i planom-
rådets östra del. Lokalgatan blir 16,5 meter bred vilket säkerställer att den befintliga bio-
topskyddade trädallén kan bevaras samt att en 4 meter bred gång- och cykelbana utmed 
gatan i norr kan anläggas. I slutet på lokalgatan möjliggörs för en vändplats med en radie 
på 9 meter och 1,5 meters hinderfri svepyta. In- och utfart till det norra bostadskvarteret 
möjliggörs i slutet på lokalgatan.  
 
Två sträckor planläggs som allmän plats för lokalgata för att kunna införa utfartsförbud 
mot Edvinshemsvägen och Kommendörsgatan. Områdena för allmän plats överensstäm-
mer med gällande planer.   
 

Grönstruktur och parker 
Söder om planområdet utmed havet finns goda rekreationsstråk och badmöjligheter.  
 

Ekosystemtjänster 
Planförslaget möjliggör att flerbostadshus kan uppföras på fastigheten Lotsen 1 där det 
idag är gräsbevuxna ytor. Det finns goda möjligheter att anlägga gröna utemiljöer mellan 
de tillkommande byggnaderna, viket också regleras genom planbestämmelse där endast 
50 % av markytan får hårdgöras. Gröna utemiljöer kan bidra till hälsa och rekreation samt 
platser att vistas på och som kan stimulera till sociala interaktioner mellan de boende. 
Växtlighet främjar positiva effekter på ekosystemet såsom biologisk mångfald, förbättrad 
luftkvalité, minskade bullernivåer och fördröjning av dagvatten. På fastigheterna Lotsen 
2 och 9 möjliggör detaljplanen för centrum- och skolverksamhet. Bebyggandets omfatt-
ning regleras genom utnyttjandegrad och uppförs en förskola går det att tillskapa goda 
utemiljöer för lek, rekreation och pedagogik för eleverna.   
 

Trafik 
Biltrafik 
En ny lokalgata föreslås ansluta till Kommendörsgatan/Erik Dahlbergsgatan i planområ-
dets östra del. Gatan möjliggör tillfart till de planerade bostäderna och till den befintliga 
verksamhetsbyggnaden på Lotsen 1.  
 
Det utfartsförbud som finns i gällande plan utmed Edvinshemsvägen föreslås delvis upp-
hävas för fastigheten Lotsen 9 och helt för fastigheten Lotsen 2. Detaljplanen möjliggör 
att in- och utfart kan anordnas till Edvinshemsvägen.  
 

Gång- och cykeltrafik 
Den nya lokalgatan med separerad gång- och cykelbana ansluter till den g/c-bana som 
finns utmed Kommendörsgatan. Gång- och cykelbanan blir 4 meter bred och går utmed 
gatans norra sida.  
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Parkering 
Bilparkering ska ordnas inom kvartersmark. I kommunens, Strategi och riktlinjer för 
parkering (antagen i februari 2021), redovisas grundtal för bilparkering för flerbostads-
hus med lägenheter större än 35 m2 till 0,7 bilplatser + 0,1 besöks bilplatser. Minimikra-
vet kan reduceras om fastighetsägaren genomför ett paket av mobilitetsåtgärder såsom 
exempelvis bilpool och kollektivtrafik- och cykelfrämjande åtgärder. Strategin redovisar 
också grundtal för cykelparkering för flerbostadshus. I bygglovsskedet ska parkerings-
lösning redovisas.  
 

Teknisk försörjning 
Energiförsörjning, tele, elektronisk kommunikation samt vatten och avlopp 
Försörjning av energi, tele, elektronisk kommunikation samt vatten och avlopp sker ge-
nom anslutning till befintliga nät. Den befintliga transformatorn på Lotsen 1 ägs av sö-
kande/fastighetsägaren och tillgodoser befintlig industribyggnad på Lotsen 1. För tillkom-
mande bostadsbebyggelse och skol- och centrumverksamhet inom planområdet krävs att 
en ny transformatorstation anläggs. Enligt Ystad energi finns möjlighet att uppföra en till 
transformatorstation bredvid den befintliga inom användningsområdet E1.  
 
Ett u-område, vilket säkerställer ett markreservat för allmännyttiga underjordiska led-
ningar, införs mellan Kommendörsgatan och fastigheterna Lotsen 2 och 9. Ett u-område 
behövs för att kunna förlägga ledningar mellan Kommendörsgatan och fastigheterna.  
 
Befintlig optoledning som löper söder om Edvinshemsvägen på Lotsen 2 och 9 samt 
befintlig fjärrvärmeledning som löper utmed östra fastighetsgränsen på Lotsen 9 säkras 
genom ett u-område.  
 
Utanför planområdets södra gräns löper idag en vattenledning och åtkomst till ledningen 
säkerställs genom ett u-område.  
 

Dagvattenhantering/skyfall 
För att kunna omhänderta dagvatten inom planområdet införs planbestämmelse om att 
fördröjningsyta för dagvatten- och skyfallshantering ska finnas. Erforderlig fördröjnings-
volym ska uppnås i enlighet med den framtagna dagvatten- och skyfallsutredningens be-
räkningar (Tyréns 2022). Enligt utredningen föreslås nedsänkta grönytor för att fördröja 
dagvatten och skyfall. Även regnbäddar föreslås för att fördröja dagvatten.  
 
Planbestämmelse införs också som reglerar hur stor andel av marken som ska vara ge-
nomsläpplig. Marklov krävs för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. 
Administrativ bestämmelse om ändrad lovplikt tillämpas för ökad marklovplikt då hård-
göring av mark normalt inte är en lovpliktig åtgärd.  
 
I den östra delen av fastigheten Lotsen 1 finns en anslutning till kommunens dagvatten-
ledningsnät. Ytterligare en anslutningspunkt föreslås förläggas i Kommendörsgatan och 
ansluta till det befintliga ledningsnätet. Ett u-område, vilket säkerställer ett markreservat 
för allmännyttiga underjordiska ledningar, möjliggör för att kunna förlägga ledningar mel-
lan Kommendörsgatan och Lotsen 2 och 9.   
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Avfallshantering 
Ystads kommun sköter hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från 
verksamheter. Avfall som ska källsorteras hanteras genom FTI AB (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen). Avfallsutrymmen ska vara placerade i anslutning till farbar väg och 
ska vara dimensionerade för de avfallsfraktioner som enligt lag ska sorteras ut från rest-
avfallet. Det krävs att öppningen till avfallsutrymmen är mot vägen där renhållningsfor-
don avser att stanna. De regler och riktlinjer som finns kring avfallsutrymmen, dragväg 
med mera i kommunens avfallsföreskrifter ska beaktas. Sysav Kemi hanterar miljöfarligt 
avfall. 
 

Skydd mot störningar 
Enligt trafikbullerutredningen, framtagen av Tyréns 2021, överskrids riktvärdena för ute-
plats (Leq ≤ 50 dBA respektive Lmax ≤ 70 dBA) vid fasaderna mot järnvägen och närm-
ast Kommendörsgatan. Planbestämmelse införs, inom det södra användningsområdet för 
bostäder, som anger att uteplats ska iordningsställas som klarar gällande riktvärden för 
trafikbuller. 
 
I den riskutredning som är framtagen av Tyréns (2019) redovisas inga krav på riskreduce-
rande åtgärder. För att visa på god riskhänsyn införs dock planbestämmelse som anger att 
entréer inte enbart får finnas i kortsida mot söder, dvs i riktning mot Ystadbanan. Plan-
bestämmelsen säkerställer därmed att byggrätterna närmast järnvägen kommer att ha en-
tréer som möjliggör utrymning i riktning bort från järnvägen i händelse av en olycka.  
 

Tillgänglighet 
Planens genomförande ska avse att skapa en miljö som är tillgänglig och användbar för 
alla samhällsgrupper. Krav på tillgänglighet enligt 8 kap PBL ska tillgodoses i bygglovs-
skedet.  
 

Lovplikt 
Bygglov 
Marklov krävs för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. Någon ytter-
ligare ändring av bygglovplikten föreslås inte. De bestämmelser om krav på bygglov som 
finns i 9 kap 2, 3c § PBL och 6 kap 3 § PBF bedöms som tillräckliga för att bevaka be-
byggelsens utformning. 
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UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
När en detaljplan upprättas ska kommunen undersöka om genomförandet av planen kan 
medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en strategisk mil-
jöbedömning göras om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller pro-
grammet så att en hållbar utveckling främjas. 
 

Undersökningen 
Undersökningen av genomförandet av planen visar på följande omständigheter som talar 
för eller emot en betydande miljöpåverkan:  
 

• Åtgärden kommer att genomföras inom område av riksintresse för kustområdet. Be-
stämmelserna i miljöbalken 4 kap. utgör dock inget hinder för utveckling av befintliga 
tätorter, varför åtgärden inte kan anses medföra betydande påverkan på riksintresset 
för kustzon.  
 

• Planområdet gränsar till område som enligt 3 kap. 8 § miljöbalken är riksintresse för 
järnväg (Svågertorp)-Ystad, Ystadbanan. Ett bebyggelsefritt avstånd på minst 52 meter 
införs mellan järnvägsspårets mitt och byggrätt för flerbostadshus. Planförslaget be-
döms inte medföra betydande påverkan på riksintresset. 

 

• Genomförande av planen kommer inte att medföra att miljökvalitetsnormerna över-
skrids. 

 

• Planförslaget berör biotopskyddsområde för allé. Inga ytterligare befintliga och/eller 
identifierade natur- eller kulturvärden berörs då området redan är ianspråktaget för 
industriändamål.  

 

• Planområdet ligger inom sammanhållen bebyggelse och möjliggör hushållning med 
markresurser och användning av utbyggd infrastruktur.   

 
Bedömningen efter undersökningen är att planen inte medför någon betydande miljöpå-
verkan. Konsekvenserna av planens genomförande beskrivs i avsnittet Konsekvenser i plan-
beskrivningen. 
 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Sammantaget bedöms planens föreslagna markanvändning och dess konsekvenser inte 
medföra betydande miljöpåverkan på omgivningen. En miljökonsekvensbeskrivning be-
höver därför inte upprättas.  
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KONSEKVENSER 
Riksintressen och förordningar 
Riksintresse för kommunikationer (miljöbalken 3 kap. 8 §) 
Planområdet gränsar till område som enligt 3 kap. 8 § är riksintresse för järnväg (Svåger-
torp)-Ystad, Ystadbanan. Ystadbanan är en förbindelselänk till Ystad hamn och delen 
Lockarp-Ystad hamn ingår i det av EU utpekade TEN-nätet (Transporteuropeiska trans-
portnätet). Ystadbanan är en transportled för farligt gods. Ett bebyggelsefritt avstånd på 
minst 52 meter införs mellan järnvägsspårets mitt och byggrätt för flerbostadshus. I den 
riskutredning som är framtagen av Tyréns (2019) redovisas inga krav på riskreducerande 
åtgärder. Planförslaget bedöms inte medföra betydande påverkan på riksintresset. 
 

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 kulturvär-
den. 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, varför planförslaget inte kan anses medföra betydande 
påverkan på riksintresset.  
 

Biotopskyddsområde (miljöbalken 7 kap. 11 §) 
Planområdet berör biotopskyddsområde för allé enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Befintlig 
trädallé utmed utfartsväg på Lotsen 1 består av 6 stycken lövträd och omfattas av generellt 
biotopskydd. Allén planläggs inom allmän plats för GATA där föreslagen gatusektion har 
tagits fram för att kunna bevara de biotopskyddade träden.  
 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplanen 
Detaljplanen strider delvis mot ställningstagandet i den fördjupade översiktsplanen, ef-
tersom det föreslås bostäder, kontor och besöksanläggning på fastigheten Lotsen 1 samt 
skola och centrum på fastigheterna Lotsen 2 och 9. Även om delar av planområdet avviker 
från den fördjupade översiktsplanen bedöms planförslaget som helhet medverka till 
Ystads kommuns övergripande mål om en årlig befolkningstillväxt på 1 %. För att nå 
målet ska bostadsbyggandet öka, vilket detaljplanen bidrar till genom planläggning för 
bostäder i redan tätbebyggt område. Planläggningen av bostäder görs i område där befint-
lig bostadsbebyggelse finns. Vidare ställer ett ökat bostadsbyggande krav på samhällsser-
vice som exempelvis tillräckligt med förskoleplatser, vilket detaljplanen möjliggör för.  
 
Ystads kommun har också antagit ett strategiskt mål om att stimulera och utveckla turism 
och näringsliv, och ett om bärkraftigt och hållbart näringsliv. Detaljplanen bidrar till detta 
genom att planlägga för fler ändamål inom fastigheterna Lotsen 1, 2 och 9, som i gällande 
plan begränsas till industriändamål. Planläggningen av kontor, besöksanläggning och cent-
rumverksamhet bidrar till att utveckla näringslivsetableringar i västra delen av Ystad.  
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Miljökvalitetsnormer 
Planerad bebyggelse bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
och yt- och grundvattenförekomster överskrids. 
 

Hälsa och säkerhet 
Markradon 
Utförd markradonmätning visar att markradonvärdena ligger inom nedre delen av nor-
malriskintervallet (10–50 kBq/m3 luft). Halten kan dock vara högre vid annan årstid med 
lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det behövs radonskyddat byggande vid ny-
byggnation.   
 

Buller (vägtrafik, tågtrafik) 
Den trafikbullerutredning som har utförts av Tyréns (2021) visar att trafikbullerförord-
ningens grundriktvärde (Leq ≤ 60 dBA) uppfylls inom planområdet där byggrätter med-
ges inom användningsområde för bostäder. Riktvärdena för uteplats (Leq ≤ 50 dBA re-
spektive Lmax ≤ 70 dBA) överskrids vid fasaderna mot järnvägen och närmast Kommen-
dörsgatan. Den maximala ljudnivån (Lmax ≤ 70 dBA) överskrids för stora delar av om-
rådet närmast järnvägen. Inom det östra användningsområdet för bostäder finns flera bul-
lerskyddade lägen inom området där gemensam uteplats kan placeras. Planbestämmelse 
införs i det södra användningsområdet för bostäder som anger att uteplats ska iordnings-
ställas som klarar gällande riktvärden för trafikbuller. 
 
Med rätt konstruktion av ytterväggar, fönster och eventuella ventiler kan man uppfylla 
Boverkets riktvärden för trafikbuller inomhus. Fönster, fasader och övriga byggnadsdelar 
bör dimensioneras mot buller vid ett senare skede när byggnadernas exakta utformning 
och planlösning är känd. 
 
Riktvärdena för skolgård avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet (Leq ≤ 50 dBA, 
Lmax ≤ 70 dBA) uppfylls för ungefär hälften av området där skola/förskola planeras. 
Ekvivalentnivå över 55 dBA överskrids först ca 15 meter från Edvinshemsvägen. Ett 
mindre område uppnår ekvivalenta ljudnivåer mellan 50–55 dBA. Tillräckliga friytor be-
döms gå att tillgodose för lek och utevistelse inom området.  
 
Riktvärdet för övriga vistelseytor inom skolgård (Leq 55 dBA, Lmax 70 dBA) överskrids 
inom ett område närmast Edvinshemsvägen.  
 

Risker/störningar 
Farligt gods - Ystadbanan 
En riskutredning har tagits fram av Tyréns (2019). I utredningen redovisas rekommende-
rade riskreducerande åtgärder, för att visa på god riskhänsyn, med avseende på planom-
rådets närhet till farligt godsled (Ystadbanan). De rekommenderade åtgärderna är att 
samtliga byggnader bör ha ventilation med friskluftsintag som är riktat bort från Ystad-
banan samt att samtliga byggnader bör ha entréer eller andra öppningar som inte är riktade 
mot Ystadbanan.  
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Planförslaget möjliggör att flerbostadshus kan uppföras minst 52 meter från järnvägsspå-
rets mitt, varav riskerna i samband med transport av farligt gods anses som acceptabla 
och inga krav på riskreducerande åtgärder krävs enligt utredningen. För att visa på god 
riskhänsyn införs dock planbestämmelse som anger att entréer inte enbart får finnas i 
kortsida mot söder, dvs i riktning mot Ystadbanan. Planbestämmelsen säkerställer därmed 
att byggrätterna närmast järnvägen kommer att ha entréer som möjliggör utrymning i rikt-
ning bort från järnvägen i händelse av en olycka. 
 
Riskbedömning - risker förknippade med närliggande industriverksamheter, järnvägsspår och drivme-
delshantering 
Enligt riskbedömningen (WSP 2021) bedöms att den planerade utformningen av planom-
rådet är acceptabel ur ett riskhänseende. Riskbedömningen baseras på samrådsförslaget. 
Om PMC Hydraulics AB skulle återuppta sin hantering av brandfarlig vara skulle ett 
skyddsavstånd på 9 meter behöva upprätthållas gentemot de planerade flerbostadshusen 
inom Lotsen 1 och lagringsutrymmet för målarfärgerna. Motsvarande skyddsavstånd mel-
lan lagret och den planerade skolverksamheten inom Lotsen 2 och 9 skulle behöva uppgå 
till 12 meter.  
 
Detaljplanen medger byggrätter för bostäder minst 15 meter från byggrätter inom an-
vändningsområdet för verksamheter. Motsvarande avstånd till byggrätt för skola uppgår 
till 14 meter. Detaljplanen bedöms därför acceptabel ur ett riskhänseende med hänvisning 
till riskbedömningen.  
 
Mellan byggrätterna för flerbostadshus och stickspårets mitt, tillhörande Vossloh Nordic 
Switch Systems AB, är avståndet minst 33 meter. Enligt riskbedömningen bedöms ur-
spårningar generellt ha ett konsekvensområde (med avseende på mekaniska skador) på 
maximalt cirka 30 meter från spåret, vilket är det avstånd som urspårade vagnar i de flesta 
fall hamnar inom. Ett avstånd på minst 33 meter motsvarar således det maximala konse-
kvensavståndet för mekanisk påverkan.  
 
Avståndet mellan område för komplementbyggnader och stickspårets mitt uppgår till 11,9 
meter. Trafikeringen på stickspåret in till Vossloh Nordic Switch System AB:s verksam-
hetsområde antas ske i växlingshastighet (≤ 40 km/h) och antalet tågrörelser är förhållan-
devis få. Vidare redogör utredningen för att givet de lokala faktorerna bedöms det ytterst 
osannolikt att fordon på stickspåret skulle kollidera med komplementbyggnaderna vid 
händelse av en urspårning. 
 
Transformatorstation  
Detaljplanen tillåter uppförandet av flerbostadshus på ett avstånd av minst 12,5 meter 
från område för transformatorstation. Enligt WSP:s rapport (2021) var samtliga värden 
vid mättillfället låga och väl under rekommenderade värden redan 4 meter från transfor-
matorbyggnaden. Magnetfältet varierar dock med belastningen (okänd vid mättillfället) på 
transformatorn men avtar samtidigt snabbt med avståndet. Detta gör att transformator-
stationen inte genererar några förhöjda magnetfält utanför det omedelbara närområdet. 
 
 



 

 

PLANBESKRIVNING 
2022-06-03 
Granskningshandling 

               Dnr: SAM 2019/177 

 

41(47) 

 

Antennbärare för mobiltelefoni 
I planområdets sydöstra hörn finns en antennbärare (monopole) för mobiltelefoni samt 
en teknikbod. Antennbäraren planeras att monteras ner och ersättas med en anläggning 
för mobiltelefoni på något av de nya flerbostadshusens tak på Lotsen 1. Antennbäraren 
säkras därför inte genom ett E-område i detaljplanen.  
 
Enligt Strålskyddsmyndigheten överskrider normalt inte antenner på tak referensvärdet.  
Vid de starkaste basstationerna kan referensvärdet överskridas inom ungefär tio meter 
från antennen förutsatt att man befinner sig mitt i antennens huvudlob, att basstationen 
är maximalt belastad samt att det är fri sikt till antennen. 
 
Vibrationer från tågtrafik 
Enligt Tyréns framtagna rapport (2021) blir de uppskattade vertikala komfortvibration-
erna, om de planerade husen byggs med betongbjälklag, 0,3 mm/s vilket är under riktvär-
det för måttlig störning (0,4–1 mm/s) och under Trafikverkets riktvärde på 0,4 mm/s. 
De horisontella nivåerna blir ännu lägre.  
 
Stomljudsnivån bedöms till ca Lmax,F 18-22 dBA förutsatt att de planerade byggnaderna 
uppförs med betongbjälklag. Trafikverkets riktvärde för maximal stomljudsnivå Lmax,F 
32 dBA uppfylls med marginal. 
 
Föreslagna flerbostadshusen planeras att uppföras med betongbjälklag, vilket följer utred-
ningens rekommendation för att inte överstiga angivna riktvärden för komfortvibrationer 
och för maximal stomljudsnivå.  

 

Trafik 
Gång- och cykelbana Edvinshemsvägen 
I dagsläget saknar Edvinshemsvägen separat gång- och cykelbana. I kommunens cykel-
plan 2018–2028 (antagen av kommunfullmäktige 2018-02-15) är sträckan utmed Edvins-
hemsvägen utpekad som en framtida länk som kopplar till det befintliga huvudvägnätet 
utmed Kommendörsgatan. Enligt Sigmas trafikutredning går det att anlägga en g/c-bana  
på både den norra och den södra sidan om Edvinshemsvägen. Även ett upphöjt över-
gångsställe med en avsmalnad körbana går att anlägga för att kunna ta sig till och från 
planområdet trafiksäkert.  
 
Trafikutredning 
Enligt den framtagna trafikutredningen (Tyréns 2021) visar kapacitetsberäkningar för tra-
fiksituationen vid prognosåret 2040, med samtliga planerade utbyggnader i området, att 
kapacitetsresultat ligger väl under 0,6, dvs gränsen för god kapacitet. För en fullständig 
redovisning av underlaget till beräkningar av trafikflöden hänvisas till rapporten i sin hel-
het. Enligt kapacitetsberäkningarna kan in- och utfart mot Edvinshemsvägen anläggas 
som uppnår god standard (en anläggningstäthet på 100–500 meter). Detaljplanen regler 
att in- och utfart från Edvinshemsvägen kan anläggas, minst 100 meter från närmsta väg-
korsning.  
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Enligt kapacitetsberäkningarna kan även en anslutningsgata mot Kommendörsgatan/Erik 
Dahlbergsgatans förlängning anläggas. Detaljplanen säkerställer tillfarter till området ge-
nom att planlägga ett område för allmän plats för lokalgata som ansluter till Kommen-
dörsgatan/Erik Dahlbergsgatan.  
 
Tillräckliga parkeringsplatser för respektive ändamål går att tillgodose inom planområdet.  
 
De trafikbullerberäkningar som utförts på tre punkter vid den befintliga bebyggelsen ut-
med Edvinshemsvägen och Erik Dahlbergsgatan visar att riktvärdet för befintlig miljö, 65 
dBA, klaras överallt för prognosåret 2040. För redovisning av uppmätta bullernivåer se 
sidan 22. Ekvivalentnivåerna beräknas öka med ca 3 dBA till följd av de planerade ut-
byggnaderna, där trafiktillskottet till följd av kvarteret Lotsens utbyggnad beräknas stå för 
ca 1 dBA.  
 
För prognosåret 2040 är alla planerade utbyggnadsområden, som ligger till grund för tra-
fikutredningen, inkluderade. Totalt beräknas samtliga planerade utbyggnader i området ge 
ett trafiktillskott på gatunätet motsvarande drygt 3700 fordon/dygn, varav aktuell detalj-
plan ger upphov till ca 50 % av det ökade trafiktillskottet. Antalet bostäder som planeras 
inom Lotsen 1 och som ligger till underlag för trafikutredningen har minskat med ca 70 
stycken efter framtagen utredning. Trafikflödena kommer drygt fördubblas jämfört med 
idag och antalet störningstillfällen öka i samma omfattning. Antalet störningstillfällen från 
tung trafik kan antas minska något när dagens verksamhetsområden byggs om till bostä-
der.  
 

Natur- och kulturmiljö 
Dagvatten- och skyfall 
I samband med planerad bebyggelse ökar andelen hårdgjorda ytor vilket också ökar 
avrinningen som genereras inom planområdet. Enligt den framtagna dagvatten- och sky-
fallsutredningen kan flödet från planområdet förväntas öka med ca 80 % med planerad 
exploatering och klimatfaktor. I dagsläget passerar ett större avrinningsstråk genom plan-
området vid händelse av ett skyfall. Vattenmassor samlas också upp i tre större lågpunkter 
inom området. Planerad bebyggelse på Lotsen 1 är delvis placerad i befintliga lågpunkter 
och avrinningsstråket.  
 
Utredningen visar att marken har god genomsläpplighet och att dagvatten går att fördröja 
inom planområdet genom nedsänkta grönytor och regnbäddar.  
 
Vidare visar utredningen att det inom planområdet går att skapa en kontrollerad avledning 
av skyfallsvattnet genom området. Lågpunkter som byggs bort samt den ökade hårdgö-
ringsgraden kompenseras inom planområdet genom att skapa nya lågpunkter där vatten 
kan magasineras i nedsänkta grönytor. Planbestämmelse har införts på plankartan som 
anger att fördröjningsyta för dagvatten- och skyfallshantering ska finnas. Planbestäm-
melse införs också som reglerar hur stor andel av marken som ska vara genomsläpplig. 
Marklov krävs för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. 
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Natur- och kulturmiljö 
Planområdet berör biotopskyddsområde för allé, se beskrivning under avsnittet riksintres-
sen och förordningar. Detaljplanen berör i övrigt inga befintliga och/eller identifierade 
natur- eller kulturvärden då området redan är ianspråktaget för industriändamål.  
 

Arkeologi 
I området finns inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med mark-
arbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas.  
 

Stads- och landskapsbild 
Stadsbilden påverkas genom att ny bostadsbebyggelse tillkommer i planområdets södra 
och östra del. Bebyggelsen blir därmed delvis högre men förhoppningsvis mer tilltalande 
och anpassad till kringliggande bostadsbebyggelse.  
 
Den norra delen av planområdet påverkas genom att de obebyggda fastigheterna tillåts 
bebyggas med centrum- och skoländamål.  
 

Ekosystemtjänster 
Planförslaget innebär att en del av den befintliga vegetationen försvinner. Gröna utemil-
jöer mellan planerad bebyggelse kan kompensera detta och tillskapa ytor för rekreation, 
lek och social samvaro. Grönska och vegetation mellan bebyggelse bidrar till biologisk 
mångfald, pollinering, bättre luftkvalitet, minskade bullernivåer och omhändertagande av 
dagvatten. Planbestämmelser som reglerar markens genomsläpplighet har införts på 
plankartan.  
 

Klimat/Havsnivåhöjning 
Området ligger till övervägande del mer än 4 meter över havet och är därmed inte ett 
utsatt område när det gäller havsnivåhöjningar.  
 

Sociala konsekvenser 
Befolkning och service 
Detaljplanen möjliggör bland annat att nya bostäder kan uppföras i ett attraktivt läge nära 
havet. Planområdet gränsar till befintlig bostadsbebyggelse och närhet finns till både ser-
vice, skolor, förskolor samt kollektivtrafik.  
 

Barnperspektivet    
Vid utarbetande av detaljplanen har hänsyn tagits till barns intressen, behov och situation 
i enlighet med barnkonventionen. Planen möjliggör att fler bostäder och att en skola/för-
skola uppförs i den västra delen av Ystad. I stadsdelen Edvinshem finns flera grönområ-
den som erbjuder lek- och rekreationsmiljöer för barn. Utbyggda gång- och cykelvägar 
gör det möjligt för barn att nå exempelvis närliggande skolor och havet med badplatser i 
söder på ett trafiksäkert sätt. Enligt trafikutredning framtagen av Sigma (2021) går det att 
anlägga gång- och cykelbana utmed Edvinshemsvägen. Planområdets norra del kommer 
därmed att nås trafiksäkert med utbyggnad av gång- och cykelbana.   
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Säkerhet och trygghet 
Tillkomsten av ny bostadsbebyggelse gör att fler människor vistas i området, vilket skapar 
trygghet för boende och de som rör sig i området. Den planskilda korsningen under järn-
vägen och separerade gång- och cykelbanor bidrar till att det går att ta sig till och från 
området trafiksäkert.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR    
 

Ansvarsfördelning 
Exploatören ansvarar för genomförandet av detaljplanen. 
 

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Ystads kommun ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet.  
 

Tidplan för genomförandet 
Planen beräknas antas fjärde kvartalet 2022.  
 

Avtal 
Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal ska tecknas med fastighetsägaren till Lotsen 1, 2 och 9 avseende flytt 
av befintliga ledningar, reglering av kostnader samt reglering av mark enligt nedan.  
 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt behöver anslutande gata, Kommendörsgatan/Erik Dahl-
bergsgatan, byggas om. Detta ska ske i samband med anläggandet av allmän plats inom 
exploateringsområdet. I enlighet med 6 kap. 40 § plan- och bygglagen kan åtagande för 
fastighetsägaren avse finansiering för anläggande av gator, vägar och andra allmänna plat-
ser som är nödvändiga för genomförandet av detaljplanen.  
 
Exploateringsavtalet ska tecknas innan antagande av detaljplanen.  
 

Inlösen och ersättningar  
Kommunen får lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas 
för en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för enligt 6 kap. 13 § plan- och 
bygglagen. En mindre del av fastigheten Lotsen 1 övergår från privatägd mark till allmän 
plats för att anlägga tillfarter och vändplats inom området. Avtal mellan markägare och 
Ystads kommun upprättas i samband med tecknande av exploateringsavtal. 
 

Ekonomi 
Exploatören ansvarar för kostnader för planens genomförande.  
 

Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år, från det datum detaljplanen får laga kraft. 
 
En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon 
fastighetsägare som berörs motsätter sig det, såvida inte ändringen eller upphävandet be-
hövs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid 
planläggningen eller om införande av bestämmelser om fastighetsindelning m.m. behövs. 
 
De rättigheter som har uppkommit genom detaljplanen hindrar inte att detaljplanen änd-
ras eller upphävs efter genomförandetidens utgång. (4 kap 39–40 §§ PBL) 
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Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: 
 

• Ny lokalgata inom planområdet. Gatan ska ansluta till Kommendörsgatan/Erik Dahl-
bergsgatan.  

• Ombyggnad av korsningen Kommendörsgatan/Erik Dahlbergsgatan.  
 

Fastighetsbildning 
För genomförande av detaljplanen kan nya fastigheter bildas genom avstyckning från 
Lotsen 1. Exploatören ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäteriet 
och exploatören står för förrättningskostnaderna. Lotsen 1 föreslås delas i mindre fastig-
heter där område för kontor, verksamheter och besöksanläggning ska utgöra en fastighet 
och område för bostäder kan delas i mindre fastigheter.  
 
Den mark inom planområdet som är utlagd som allmän plats för GATA ska genom fas-
tighetsreglering tillföras Ystads kommuns intilliggande fastighet, Edvinshem 2:1. Berörd 
fastighet är Lotsen 1. Kommunen ansöker om fastighetsbildning hos Lantmäteriet när 
detaljplanen fått laga kraft. Exploatören står för förrättningskostnaderna. 
 
 

Fastighet Konsekvenser Fastighetsbildning Berörd yta i 
kvadratmeter (m2) 

Lotsen 1 Aktuell del av fas-
tigheten är idag 
planlagd som kvar-
tersmark för indu-
stri.  
 
 

Mark för allmän 
plats (GATA) ska 
överföras från Lot-
sen 1 till Edvins-
hem 2:1.   

ca 1404 m2 

 
 

 
 
Grå markering = mark som överförs från Lotsen 1 till Edvinshem 2:1. 
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Servitut, ledningsrätt m.m. 
Rätt att dra fram ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt eller servitut. 
Ledningsrättshavare som ansöker om att bilda ledningsrätt ska betala förrättningskostna-
derna.  
 
Befintlig vatten-, fjärrvärme- och optoledning säkras med markreservat för allmännyttiga 
ledningar, vilka betecknas u på plankartan. 
 
Flytt eller andra åtgärder av befintliga ledningar inom planområdet ska bekostas av explo-
atören.  
 
Inom planområdet finns följande servitut: 
 
1286–719.1 – Officialservitut för väg till förmån för Lotsen 2 och 8 och som belastar 
Lotsen 1. Servitutet kan komma att upphävas eller ändras då in- och utfart möjliggörs via 
Edvinshemsvägen.  
 
12-IM4-77/11498.1 – Avtalsservitut för vattenledning till förmån för Birger Östra 1 och 
som belastar Lotsen 1 och 8. 
         
1286–1895.1 – Officialservitut för väg till förmån för Lotsen 2 och som belastar Lotsen 
8 och 9. Servitutet kan komma att upphävas eller ändras då in- och utfart möjliggörs via 
Edvinshemsvägen.   
 
1286–2418.1 – Officialservitut för väg till förmån för Lotsen 9 och som belastar Lotsen 
8. Servitutet kan komma att upphävas eller ändras då in- och utfart möjliggörs via Edvins-
hemsvägen. 
 

Ansökan om fastighetsbildning m.m. 
Kommunen ansöker om fastighetsbildning i enlighet med detaljplanen när detaljplanen 
fått laga kraft. Övrig fastighetsbildning ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lant-
mäterimyndigheten ansöka om erforderlig fastighetsbildning. Exploatören står för för-
rättningskostnaderna. 
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