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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: 
• Riskutredning farligt gods Lotsen 1, Ystad, Granskningskopia 2019-11-27 (Tyréns)  
• Trafikbullerutredning till detaljplan, 2019-09-17 (Tyréns)  
• Geo- och miljöteknisk undersökning – Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) 

och Projekteringsanvisningar samt miljöteknisk rapport, Reviderad upplaga: 190513–
2 (Peab Anläggning AB) 

 
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, be-
söksanläggning för kulturella ändamål och verksamheter, 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
mars 2021

Antagande
oktober 2021

Laga kraft
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SAMMANFATTNING/HUVUDDRAG 
 
Områdets gestaltning och disposition (allmänt) 
På fastigheten Lotsen 1 möjliggörs användningen kontor, besöksanläggning för kulturella 
ändamål samt verksamheter. I fastighetens östra och södra del möjliggör planen för nya 
flerbostadshus upp till 6 våningar. En ny gata föreslås ansluta till Kommendörsgatan/Erik 
Dahlbergsgatan.  
 
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 Besöksanläggningar - preciserat till kulturella ändamål (R1) 
o Verksamheter - dock ej handel med skrymmande varor (Z1) 
o Skola (S) 
o Centrum (C) 
o Teknisk anläggning - transformatorstation (E1) 

• Allmän platsmark: 
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. Fastigheten Lotsen 1 omfattar 
cirka 33 816 kvadratmeter mark, Lotsen 2 ca 2463 m2 och Lotsen 9 ca 4016 m2. 
 
Marken ligger 4–6 meter över havet, och sluttar mot söder.  
 

 
                  Planområdets läge cirka 2,2 km från centrala Ystad.  

 
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 väg som går genom fastigheterna samt en hårdgjord parkeringsyta på Lot-
sen 2. 
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                                      Befintlig bebyggelse på fastigheten Lotsen 1. 

 

                       
                                      Vy mot Lotsen 2 och 9.  
 
 
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 
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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. Pla-
nen innehåller inga andra bestämmelser om utformning eller gestaltning. 
 
 

 
1 KM = känslig markanvändning 
2 MRR = mindre än ringa risk 
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                    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 (Svågertorp)-
Ystad, Ystadbanan. Ystadbanan är en förbindelselänk till Ystad hamn och delen Lockarp-Ys-
tad hamn ingår i det av EU utpekade TEN-nätet (Transporteuropeiska transportnätet).  
 
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. 
 
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. 
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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  
Kommunen bedrev mellan 2010 och 2014 omfattande luftkvalitetskontroller i samarbete 
med Ystad Hamn Logistik AB (YHLAB). Parametrarna som kontrollerades var kväveox-
ider (NOx), svavel(di)oxid (SOx), partiklar (PM10 och PM2,5), flyktiga organiska före-
ningar (VOC) och under sommarhalvåret marknära ozon (O3). Värdena låg under miljö-
kvalitetsnormen i samtliga fall och i vissa fall även under nedre utvärderingströskeln 
(NUT). För en del av ämnena uppnåddes miljömålet. Under 2015–2016 fortsatte mät-
ningar i YHLABs regi med fokus på partiklar.  
 
Sedan 2017 ingår Ystads kommun i en samordnad kontroll av luftkvalitet inom samver-
kansområdet Skåne som drivs av Skånes Luftvårdsförbund. Resultaten redovisas i årliga, 
kommunsspecifika rapporter på luftvårdsförbundet Skånes hemsida. Kontinuerliga mät-
ningar görs av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10 och PM2,5), svaveldioxid (SO2), 
kolmonoxid (CO) samt bensen. Mätningarna kompletteras med modellberäkningar för 
samtliga medlemskommuner för att ge en geografiskt heltäckande emissionskunskap av 
föroreningarna kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och PM2,5) och svaveldioxid (SO2).  
 
Under 2017 har indikativa mätningar utförts av flyktiga organiska föreningar (VOC) med 
fokus på bensen i samtliga medverkande kommuner. Resultaten visar att miljökvalitets-
målet för bensen uppnås och att samverkansområdet inte har skyldighet att mäta bensen 
i framtiden. Samtliga beräknade värden för kvävedioxid ligger långt under miljökvalitets-
normen på såväl landsbygden som i tätorten, men tangerar eller ligger över den nedre 
utvärderingströskeln inom hamnområdet. De beräknade värdena för partiklar (PM10) lig-
ger under miljökvalitetsnormen och nedre utvärderingströskeln på såväl landsbygden som 
i tätorten. Kompletterande mätningar av PM10 har utförts under våren 2018 i Ystad. Då 
partikelhalter kan överstiga värden högre än den nedre utvärderingströskeln (NUT) i ga-
tumiljö och vid hamnområdet är uppföljande mätningar att rekommendera.  
 
Mätning av tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) har utförts under 
våren 2018 i Ystad. Uppmätta halter för samtliga tungmetaller ligger långt under nedre 
utvärderingströskeln (NUT). 
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För svaveldioxid finns inget miljökvalitetsmål eftersom halterna har sjunkit avsevärt och 
målet redan anses vara uppnått. Även för kolmonoxid har halterna sjunkit avsevärt och 
inga ytterligare mätningar behövs.  
 
Under 2019 utfördes mätning av både kvävedioxid (NO2) och kväveoxider (NOx) på två 
punkter i gatumiljö och urban bakgrund i samtliga kommuner. Uppmätta halter låg under 
miljökvalitetsnormer i samtliga kommuner under mätperioden dvs. tolv sammanhäng-
ande veckor. Under höst och vinter 2020 planeras kartläggning av NO2 för hela Skåne. 
 
Buller (vägtrafik, tågtrafik) 
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 
 
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 fastigheten Lotsen 1 har utförts av Tyréns (2019) där beräk-
nade trafikbullernivåer för sammanvägd spår- och gatutrafik utomhus redovisas för pro-
gnosåret 2040. Trafikbullerberäkningar är utförda i 13 beräkningspunkter utomhus vid 
fasad. Den skiss på byggnadernas placering som ligger till grund för beräkningarna är 
tillhandahållen av den sökande, Svarte Fastighets AB. Med visad placering av punkthusen 
erhålls dygnsekvivalenta trafikbullernivåer på upp till Leq 56 dBA, vilket innebär att tra-
fikbullerförordningens grundriktvärde (Leq ≤ 60 dBA) inte överskrids. Planförslaget möj-
liggör att flerbostadshus placeras längre ifrån järnvägen än vad den skiss som ligger till 
grund för trafikbullerutredningen baseras på, och bör därmed inte förändra bullernivåerna 
negativt.   
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Undersökningen redovisar också trafikbullernivåer för en gemensam uteplats per punkt-
hus. Trafikbullerförordningens riktvärden för uteplats (Leq ≤ 50 dBA respektive Lmax 
 ≤ 70 dBA) överskrids inte vid de redovisade beräkningspunkterna.  
 
Risker 
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.  
 

Natur- och kulturmiljö 
Vatten 
Enligt Länsstyrelsens kartskikt (vatten och klimat) samt den markavrinningsmodell fram-
tagen av Tyréns finns lågpunkter (0,1–1 m) på fastigheten Lotsen 1 i väster, söder och 
öster om industribyggnaden. Även på fastigheterna Lotsen 2 och 9 redovisas lågpunkter 
(0,1–0,3 m).  
 
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, 
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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-
dersöktes, totala undersökningsområdet uppgick till över 50 000 m2. I den framtagna rap-
porten står det att tre härdar, under fem-meters kurvan, påträffades i undersökningsom-
rådets norra del. Fynden ska med största trolighet vara ett resultat av tillfällig vistelse och 
undersökningen fann inte fler spår av bosättningar3.  
 
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 trädplanteringar. 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 väg och parkeringsyta på Lotsen 2.  
 
Ekosystemtjänster 
Regeringen har beslutat om ett etappmål i miljömålssystemet, som innebär att betydelsen 
av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska vara allmänt kända 
och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i 
samhället där så är relevant och skäligt.  
 
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.   
 

 
3 Rapport – Lilla tvären 2:1, 4:1 Hedeskoga, Skåne, 1986 
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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 direkt öster om Lotsen 9. Handel med sällan-
köpsvaror 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 verk-
samhet samt en sporthall finns ca 700 m nordost om planområdet. 
 
Trafik och infrastruktur 
In- och utfart 
Två in- och utfart till Lotsen 1 finns vid Kommendörsgatan/Erik Dahlbergsgatan. Kom-
mendörsgatan 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 Edvins-
hemsvägen som gränsar till planområdet i norr. Via Dag Hammarskjöldsväg nås sedan 
E65 norr om Ystad.  
 
På fastigheten Lotsen 8 finns ett servitut för infart/angöring till Lotsen 2 och 9. In- och 
utfart till Lotsen 8 är vid Kommendörsgatan. 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 plan-
området. Regionbuss 190 mellan Ystad och Trelleborg stannar vid hållplatsen, Nya Kyr-
kogården, utmed Västerleden och går att nå via gång- och cykeltunneln söder om plan-
området. Stationsområdet med tåg- och bussförbindelser ligger cirka 3 km från planom-
rådet österut. 
 
Cykel-och gångtrafik 
Gång- och cykelvägen 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-vägen 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.  
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PLANFÖRSLAG 
 
Bebyggelse 
Bostäder (B) 
I planområdets södra och östra del är det möjligt att uppföra flerbostadshus med en 
högsta nockhöjd på 20,5 meter och en största taklutning på 20 grader. Planbestämmel-
serna innebär att bostadshusen kan bli upp till 6 våningar höga. Fastigheten Lotsen 1 
föreslås delas in i 3 bostadskvarter där byggnadsarea för huvudbyggnad får vara högst 30 
procent av marken inom den byggrätt som avgränsas av egenskaps- eller användnings-
gränser. Därutöver får komplementbyggnader med en högsta byggnadshöjd på 3 meter 
och en största taklutning på 20 grader uppföras. Flerbostadshusen i söder får placeras 
minst 30 meter från närmsta järnvägsspår medan komplementbyggnader tillåts uppföras 
mellan bostäderna och spåren. Bebyggelse ska placeras minst 4,5 meter från fastighets-
gräns.  
 
Kontor, Verksamhet, Besöksanläggning – kulturella ändamål (K, Z1, R1) 
Planen möjliggör att befintlig industribyggnad, som är ca 4200 m2 stor, byggs om för nytt 
ändamål. Tillåten användning föreslås till kontor, besöksanläggning preciserat till kultu-
rella ändamål samt verksamhet. Användningen verksamhet 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. De bestämmelser om 
byggnadshöjd som finns i gällande detaljplan överförs till den nya detaljplanen, vilket in-
nebär en högsta byggnadshöjd på 8,0 meter samt en högsta totalhöjd på 15 meter. Största 
tillåtna byggnadsarea är 35 procent av fastighetsarean inom användningsområdet för hu-
vudbyggnad. Komplementbyggnader får därtill uppföras med en högsta byggnadshöjd på 
3 meter och en största takvinkel på 20 grader. Bebyggelse ska placeras minst 8 meter från 
fastighetsgräns. 
 
Teknisk anläggning – transformatorstation (E1) 
På Lotsen 1 finns idag i det nordöstra hörnet en transformatorstation. Då fastigheten är 
tänkt att delas in i flera fastigheter planläggs ett område som kvartersmark för transfor-
matorstation med beteckningen E1.  
 
Centrum, Skola (C, S) 
På de obebyggda fastigheterna Lotsen 2 och 9 möjliggör planen för centrum och skola. 
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8,0 meter och största tillåtna takvinkel är 45 grader. För 
ändamålet centrum tillåts en högsta byggnadsarea på 25 procent av fastighetsarean för 
huvudbyggnad inom användningsområdet. För skolverksamhet är högsta tillåtna bygg-
nadsarea 1000 m2 för huvudbyggnad inom användningsområdet för att tillgodose friytor 
för lek och utevistelse. Utöver tillåten byggnadsarea för huvudbyggnad för respektive än-
damål får komplementbyggnader uppföras med en högsta byggnadshöjd på 3 meter och 
en största taklutning på 20 grader.  
 
Grönstruktur och parker 
Söder om planområdet utmed havet finns goda rekreationsstråk och badmöjligheter.  
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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. 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 föreslås centrum- och skolverksamhet. Bebyggandets omfattning regleras i plan 
och uppförs en skola och/eller förskola går det att tillskapa goda utemiljöer för lek, re-
kreation och pedagogik för eleverna.   
 
Trafik 
Biltrafik 
En ny gata föreslås ansluta till Kommendörsgatan/Erik Dahlbergsgatan i planområdets 
östra del. Gatans bredd blir 14 meter med plats för befintliga träd att bevaras och en 
separerad gång- och cykelbana. 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 upphävas 
för fastigheterna Lotsen 2 och Lotsen 9. Detta möjliggör att tillfarter kan anordnas till 
fastigheterna från Edvinshemsvägen.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Den nya gatan med separerad gång- och cykelbana ansluter till den g/c-väg som finns 
utmed Kommendörsgatan. Gång- och cykelbanan blir 4 meter bred och går utmed gatans 
norra sida.  
 
 

 
 
 
Parkering 
Bilparkering ska ordnas inom kvartersmark. I kommunens remissutgåva av Strategi och 
riktlinjer för parkering, föreslås ett grundtal för bilparkering för flerbostadshus med lä-
genheter större än 35 m2 till 0,7 b-pl + 0,1 besöks b-pl. Minimikravet kan reduceras om 
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fastighetsägaren genomför ett paket av mobilitetsåtgärder såsom exempelvis bilpool och 
kollektiv- och cykelfrämjande åtgärder. I remissutgåvan finns även förslag på grundtal 
för cykelparkering för flerbostadshus. I bygglovsskedet ska parkeringslösning 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. Fjärrvärme finns inom området. Befintliga fjärrvärme-
ledningar säkras med markreservat för allmännyttiga ledningar, vilka betecknas u på 
plankartan.  
 
Dagvattenhantering/skyfall 
Enligt den geotekniska undersökningen utförd av Peab (2019) bör dagvatten kunna om-
händertas lokalt genom infiltration eftersom marken består av genomsläppligt material. 
Grundvattenytan uppmättes till minst ca 2,1 meters djup under befintlig mark. Det finns 
en anslutning till kommunens dagvattenledningsnät i östra delen av fastigheten Lotsen 1. 
 
Då det enligt Länsstyrelsens kartskikt (vatten och klimat) samt den markavrinningsmodell 
framtagen av Tyréns finns lågpunkter (0,1–1 m) på fastigheten Lotsen 1 samt lågpunkter 
på fastigheterna Lotsen 2 och 9 (0,1–0,3 m) kommer en dagvattenutredning tas fram till 
granskningsskedet av detaljplanen. 
   
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 
Stängsel eller liknande ska finnas mot järnvägen till skydd mot olyckor.  
 
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 
Någon 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 § är riksintresse för järnväg (Svå-
gertorp)-Ystad, Ystadbanan. Ett bebyggelsefritt avstånd på minst 50 meter införs mel-
lan spårets mitt och flerbostadshus. Planförslaget bedöms inte medföra betydande på-
verkan på riksintresset. 

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

skrids. 
 
• Planförslaget berör inga befintliga och/eller identifierade natur- eller kulturvärden 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 50 meter införs mellan järnvägsspårets mitt och flerbostadshus. I den riskutredning 
som är framtagen av Tyréns (2019) redovisas inga krav på riskreducerande åtgärder. Ge-
nomförd trafikbullerutredning (Tyréns 2019) visar att trafikbullerförordningens riktvär-
den för uteplats (Leq ≤ 50 dBA respektive Lmax ≤ 70 dBA) och riktvärde för trafikbul-
lernivå vid fasad (Leq ≤ 60 dBA) inte överskrids. Planförslaget bedöms inte medföra be-
tydande 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.  
 
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.   
 
Luftföroreningar 
Sedan 2017 ingår Ystads kommun i en samordnad kontroll av luftkvalitet inom samver-
kansområdet Skåne som drivs av Skånes Luftvårdsförbund. Kontinuerliga mätningar görs 
av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10 och PM2,5), svaveldioxid (SO2), kolmonoxid 
(CO) samt bensen. Mätningarna kompletteras med modellberäkningar för samtliga med-
lemskommuner för att ge en geografiskt heltäckande emissionskunskap av föroreningarna 
kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och PM2,5) och svaveldioxid (SO2).  
 
De mätningar av luftkvaliteten som gjorts i Ystad mellan 2010 och 2019 visar att värdena 
har legat under miljökvalitetsnormen (se sid 8–9). Planerad ny bebyggelse förväntas inte 
medföra någon påtaglig påverkan på värdena.  
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Buller (vägtrafik, tågtrafik) 
Den trafikbullerutredning som har utförts av Tyréns (2019) visar att dygnsekvivalenta tra-
fikbullernivåer på upp till Leq 56 dBA erhålls utanför fasader, vilket innebär att trafikbul-
lerförordningens grundriktvärde (Leq ≤ 60 dBA) inte överskrids. Det medför att lägen-
heternas planlösning kan väljas helt fritt utan några bullerskyddsåtgärder. Planförslaget 
möjliggör att flerbostadshus placeras längre ifrån järnvägen än vad den skiss som ligger 
till grund för trafikbullerutredningen baseras på, och bör därmed inte förändra bullerni-
våerna negativt.   
 
Vidare visar trafikbullerutredningen att trafikbullerförordningens riktvärden för uteplats 
(Leq 50 ≤ dBA respektive Lmax ≤70 dBA) uppfylls vid de redovisade beräkningspunk-
terna. Då riktvärden för buller uppfylls på gemensam uteplats finns inget riktvärde för 
buller på eventuella privata balkonger och/eller altaner, vilka därför kan vara komplement 
till de gemensamma uteplatserna.  
 
Boverkets grundkrav för trafikbullernivå inomhus uppfylls med de i rapporten föreslagna 
ljudkraven för fönster, fönsterdörr och yttervägg.  
 
Risker/störningar 
I den framtagna riskutredningen (Tyréns 2019) redovisas rekommenderade riskreduce-
rande åtgärder för att visa god riskhänsyn med avseende på planområdets närhet till farligt 
godsled (Ystadbanan). De rekommenderade åtgärderna är att samtliga byggnader bör ha 
ventilation med friskluftsintag som är riktat bort från Ystadbanan samt att samtliga bygg-
nader bör ha entréer eller andra öppningar som inte är riktade mot Ystadbanan.    
 
Planförslaget möjliggör att flerbostadshus är tillåtna att uppföras minst 50 meter från järn-
vägsspårets mitt, varav riskerna i samband med transport av farligt gods anses som accep-
tabla och inga krav på åtgärder krävs.  
 
Trafik 
Planförslaget kommer att medföra ökad trafik i området. En trafikutredning kommer där-
för att tas fram till granskningsskedet av detaljplanen.  
 
Planens möjliggörande av skoländamål på fastigheterna Lotsen 2 och Lotsen 9 får konse-
kvenser av att Edvinshemsvägen saknar gång- och cykelvägar. Uppförs en skola och/eller 
förskola går det inte i dagsläget att ta sig trafiksäkert utmed Edvinshemsvägen. I kommu-
nens cykelplan 2018–2028 (antagen av kommunfullmäktige 2018-02-15) är sträckan ut-
med Edvinshemsvägen utpekad som en framtida länk som kopplar till det befintliga hu-
vudvägnätet utmed Kommendörsgatan.  
 
Natur- och kulturmiljö 
Vatten 
Då det enligt Länsstyrelsens kartskikt (vatten och klimat) samt den markavrinningsmodell 
framtagen av Tyréns finns lågpunkter (0,1–1 m) på fastigheten Lotsen 1 samt lågpunkter 
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på fastigheterna Lotsen 2 och 9 (0,1–0,3 m) kommer en dagvattenutredning tas fram till 
granskningsskedet av detaljplanen. 
 
Natur- och kulturmiljö 
Planförslaget berör inga befintliga och/eller identifierade natur- eller kulturvärden då om-
rådet 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 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.  
 
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 skola och fler bostäder uppförs i 
den västra delen av Ystad. I Edvinshem finns grönområden bland bostadshusen som er-
bjuder lek- och rekreationsmiljöer för barnen. Utbyggda gång- och cykelvägar gör det 
möjligt för barn att nå exempelvis skolor och havet med badplatser i söder på ett trafik-
säkert sätt. Då Edvinshemsvägen saknar gång- och cykelbanor innebär ett uppförande av 
skola och/eller förskola på Lotsen 2 och 9 att elever inte kan ta sig trafiksäkert till platsen 
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i dagsläget. Edvinshemsvägen är utpekad som en framtida länk i kommunens cykelplan 
2018–2028.  
 
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 med undantag för Edvinshemsvägen som saknar g/c-väg. Staket mot 
järnvägen skyddar mot olyckor.  
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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 2021.  
 
Avtal 
Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal ska upprättas för fastighetsreglering och gatuersättning. Exploate-
ringsavtal upprättas innan detaljplanen antas.  
 
Ekonomi 
Exploatören ansvarar för kostnader för planens genomförande. 
 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år, från det datum den vinner 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) 
 
Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: 
 
• Ny lokalgata. Gatan ska ansluta till Kommendörsgatan/Erik Dahlbergsgatan.  
 
Fastighetsbildning 
Lotsen 1 föreslås delas i mindre fastigheter, där område för kontor, verksamheter, besöks-
anläggning ska utgöra en fastighet och område för bostäder kan delas i mindre fastigheter. 
Ny lokalgata ska läggas till annan gatufastighet i området. Fastighetsreglering behöver ske 
för den mark som planläggs som allmänna ytor för gata för att möjliggöra detaljplanens 
användning.  
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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. Befintliga fjärrvärmeledningar säkras med markreservat för allmännyttiga led-
ningar, vilka betecknas u på plankartan. 
 
Ansökan om fastighetsbildning m.m. 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten ansöka om er-
forderlig fastighetsbildning. Exploatören står för förrättningskostnaderna. 
 
MEDVERKANDE 
I planarbetet har från Stadsbyggnadsavdelningen planarkitekt Malin Blomberg-Hading, 
planarkitekt Tove Heijel och planchef Johan Maniet medverkat.  
 
 
Stadsbyggnadsavdelningen 
 
 
 
Johan Maniet  Malin Blomberg-Hading  Tove Heijel 
planchef  planarkitekt   planarkitekt 
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