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Samråd 
Detaljplan för Lotsen 1 m.fl. genomförs med ett så kallat utökat förfarande. Det innebär bland 
annat att en sammanfattning av de synpunkter som kommit in under samrådet redovisas i en 
samrådsredogörelse, detta dokument.  
 
Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 7 – 28 oktober 2020 (enligt samhälls-
byggnadsnämndens beslut 2020-09-23 §152). En kungörelse om samrådet var införd i Ystads 
allehanda den 7 oktober 2020. Kungörelsen har även varit uppsatt på kommunens anslagstavla. 
Information om samrådet har också funnits på kommunens webbplats samt skickats ut till myn-
digheter, sakägare och övriga berörda. Det har varit möjligt att ta del av planhandlingarna på 
Stadsbyggnadsavdelningens expedition, Ystads stadsbibliotek samt på kommunens webbplats.  
 
På följande sidor redovisas först de synpunkter som kommit in, samt kommentarer till dessa. 
Avslutningsvis redovisas de sakägare samt övriga vars synpunkter inte blivit tillgodosedda, samt 
de ändringar som gjorts i planhandlingarna efter samrådet. 

 

Synpunkter under samrådet 
 

Skriftliga synpunkter 
Under samrådet har det kommit in skriftliga synpunkter från: 

- Länsstyrelsen, 2020-10-20 
- Lantmäteriet, 2020-10-23 
- Trafikverket, 2020-10-15 
- PostNord Sverige AB, 2020-10-07 
- Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 2020-10-12 
- Ystads kommun, Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-10-23 
- Ystads kommun, Barn- och Utbildningsnämnden, 2020-11-27 
- Ystads kommun, Kulturnämnden, 2020-12-04 
- 3G Infrastructure Services AB, 2020-10-22 
- TeliaSonera Skanova Access AB, 2020-10-22  
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- Fastighetsägare Katamaranen 1–9, Kabyssgatan 2–18, 2020-10-27 
- Fastighetsägare Katamaranen 6, Kabyssgatan 12, 2020-10-08 
- Fastighetsägare Katamaranen 5, Kabyssgatan 10, 2020-10-08 samt 2020-10-13 
- Fastighetsägare Katamaranen 4, Kabyssgatan 8, 2020-10-13 
- Fastighetsägare Katamaranen 9, Kabyssgatan 18, 2020-10-20 
- Magnolia Bostad AB, 2020-10-27 

 
Följande har inte haft något att invända mot planförslaget: 

- MSB, 2020-10-13 
- Luftfatsverket, 2020-11-21 
- Ystads kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-05 
- Ystads kommun, Gymnasienämnden, 2020-11-24 
- Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 2020-10-27 
- E.ON Energidistribution AB och E.ON Biofor Sverige AB, 2020-10-07 
- Svenska Kraftnät, 2020-10-26 

 
Synpunkterna som kommit in återges nedan i sin helhet om inget annat anges.  
 
 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 
 

Länsstyrelsen 

 

Redogörelse för ärendet 
Detaljplanens syfte är att fastigheten Lotsen 1 ska kunna användas dels för kontor, besöksan-
läggning för kulturella ändamål och verksamheter, dels för bostäder. På fastigheterna Lotsen 2 
och Lotsen 9 föreslås användningen centrum och skola. 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 planområ-
det finns handel och småindustrier och i norr avgränsas området mot småhusbebyggelsen av 
Edvinshemsvägen. Öster om planområdet finns bostadskvarter och i söder Ystadbanan. Fastig-
heten Lotsen 1 omfattar cirka 33 816 kvadratmeter mark, Lotsen 2 ca 2463 m2 och Lotsen 9 ca 
4016 m2. Kommunen anger att planförslaget strider mot gällande översiktsplan och planproces-
sen bedrivs därmed genom ett utökat förfarande. Kommunen gör bedömningen att planförsla-
get inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbal-
ken (MB), Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 
 

Länsstyrelsens formella synpunkter 
Buller 
Länsstyrelsen menar att handlingarna måste kompletteras i fråga om bullersituationen. Det ska 
av planhandlingarna framgå vilka bullernivåer som planområdet beräknas utsättas för. Den bul-
lerutredning som tagits fram behöver redovisas i planbeskrivning. Beräkningen ska ta hänsyn till 
framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. I det fall det finns flera bullerkällor be-
höver beräkningen ta hänsyn till detta. Värdet för buller beräknas till den gräns för byggrätt som 
planen medger i full utbyggnad, för samtliga våningsplan, och inte utifrån illustrationsplan.  
 
Risk – farligt gods 
Länsstyrelsen anser att de två riskreducerande åtgärder som riskutredningen anger ska säkerstäl-
las med planbestämmelser på plankartan. 
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Dagvatten  
Dagvattenutredning ska tas fram till granskningsskedet, Länsstyrelsen förväntar sig att resultat 
av den arbetas in i kommande planhandlingar och att eventuella åtgärder säkerställs på plankarta.  
 
Hälsa och säkerhet – risker kopplat till elektromagnetiska fält från transformatorstation-
er  
Planförslaget möjliggör en transformatorstation i närhet av bostadsändamål. Handlingarna bör 
kompletteras avseende anläggningarnas elektromagnetiska fält. Detta särskilt med tanke på plan-
förslaget ger byggrätt för bostäder direkt intill byggrätt för transformatorstationen. Behov av att 
eventuellt säkerställa ett byggnadsfritt avstånd till elanläggning avseende elektromagnetiskt fält 
ska ske med begränsning av byggrätten på plankartan.  
 

Länsstyrelsens rådgivning  
Planteknik  
Länsstyrelsen anser att den specificerad kvartersmarksbestämmelse för kulturella ändamål är 
otydlig med vad som avses och kan innebära en rad olika ändamål. Länsstyrelsen anser att en 
närmare precisering bör beskrivas i planbeskrivningen för ökad förståelse av planbestämmelsen.  
 

Länsstyrelsens bedömning  
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver kompletteras gällande buller, risk för farligt 
gods, risk för elektromagnetiska fält och dagvatten. Utan sådan redovisning kan inte Länsstyrel-
sen bedöma markens lämplighet för föreslaget ändamål, och kan därmed komma att ha syn-
punkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

 

Kommentar 
En uppdaterad trafikbullerutredning (Tyréns 2021) har tagits fram efter samråd. Utredningen redovisas i plan-
beskrivningen. Planbestämmelse för störningsskydd har införts på plankartan.  
 
En riskutredning har tagits fram av Tyréns (2019). I utredningen redovisas rekommenderade riskreducerande 
åtgärder, för att visa på 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 byggnader bör ha entréer eller andra öppningar som inte är riktade mot 
Ystadbanan.  
 
Planförslaget möjliggör att flerbostadshus kan uppföras minst 52 meter från järnvägsspårets 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 bygg-
rätterna närmast järnvägen kommer att ha entréer som möjliggör utrymning i riktning bort från järnvägen i 
händelse av en olycka. 
 
En dagvatten- och skyfallsutredning (Tyréns 2022) har tagits fram efter samrådet och redovisas i planbeskriv-
ningen. Planbestämmelser för dagvatten- och skyfallshantering har införts på plankartan.  
 
En magnetfältsmätning av transformatorstation inom planområdet har genomförts efter samrådet av WSP 
(2020). Utredningen redovisas i planbeskrivningen.  
 
Planhandlingarna har kompletterats med ett förtydligande av innebörden av preciseringen - kulturella ändamål, 
inom användningsområde för besöksanläggning (R1). 
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Lantmäteriet  
 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-09-14) har följande note-
rats:  
 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
Stängselkrav / utfartsförbud inte ok i planområdesgräns  
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om att stängsel ska finnas utlagd i planområ-
desgränsen. Stängselkrav och utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna 
platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i en planområ-
desgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går det inte att säkerställa att det är allmän 
plats eller även i fortsättningen kommer att vara allmän plats i den angränsande planen. Be-
stämmelsen reglerar dessutom indirekt något som ska gälla för området utanför det i planförsla-
get aktuella planområdet vilket inte är tillåtet, se s. 59 i Boverkets konsekvensutredning inför 
införandet av de allmänna råden för planbestämmelser.  
 
Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för att undvika dessa 
problem eller undvika att reglera stängsel-/utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i vissa planer 
har liknande problem lösts genom att kommunen har utökat planområdet med en remsa bestå-
ende av några meter allmän plats utanför stängslet / utfartsförbudet.  
 
Handläggning enligt vilken lagstiftning?  
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med hänvisning 
till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen.  
 
Grundkarta  

- Förklaring till markeringen serv. i grundkartan saknas.  
 
Exploateringsavtal aktuellt men innehållet redovisas inte  
I planbeskrivningen anges att exploateringsavtal ska upprättas, men inget ytterligare anges om 
innehållet.  
 
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal, redan i 
samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt 
eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen.  
 
När redovisning av innehållet i ett kommande exploateringsavtal saknas i planbeskrivningen 
innebär det:  
 

- att det inte finns någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i 
samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 
40–42 §§ PBL.  

- att de som är berörda av planen inte har någon möjlighet att överblicka de konsekven-
ser som det tänkta avtalsinnehållet kommer att få bl.a. vid genomförandet av detaljpla-
nen  

 
Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 
15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna.  
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Inlösen av allmän plats  
Det saknas beskrivning av att kommunen har rätt att lösa in allmän plats med stöd av detaljpla-
nen, utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren.  
 

Delar av planen som bör förbättras  
Planbestämmelser  
Varför använder ni inte bestämmelse e2 inom området där bestämmelse e3 står? Bestämmelse 
e2 är ju en egenskapsbestämmelse och gäller automatiskt fram till närmaste egenskapsgräns och 
om sådan saknas fram till användnings- eller planområdesgräns. Ni behöver alltså inte skilja på 
bestämmelse e2 och e3 genom att specificera att den ena gäller inom egenskapsområde och den 
andra inom användningsområde, för detta gäller även om ni inte skriver det. 
 

Kommentar 
Planbestämmelse om att stängsel ska finnas har tagits bort från plankartan.  
 
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010:900, vilket läggs till i planbeskrivningen.  
 
Grundkartans beteckningar har kompletterats med förklaring till markeringen ”serv.” i grundkartan.  
 
Planbeskrivningen har kompletterats avseende exploateringsavtal och rätten till inlösen av mark.  
 
Planhandlingarna har reviderats avseende reglering av utnyttjandegrad inom planområdet.  
 
 

Trafikverket  
 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens syfte är 
att området ska kunna användas för kontor och verksamheter samt bostad. Ystadbanan ligger 
söder om planområdet. Banan är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ 
miljöbalken. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Ystadbanan är idag en 
enkelspårig järnväg och Trafikverket har som målsättning att på sikt utöka Ystadbanan med 
ytterligare ett spår. Kommunen bör ha detta i beaktande vid planering av ny bebyggelse. 
 
Det framgår inte om det är tänkt att uppföra parkeringsplatser på prickmarken. Trafikverket 
anser att ingen parkering eller körvägar ska placeras närmare än 15 meter från spårmitt eftersom 
partiklar från inbromsande tåg kan skada fordon som står uppställda. Vidare bör kommunen 
föra ett resonemang kring parkeringslösning i detaljplaneskedet för att skapa attraktiva bostads-
miljöer. 
 
Buller 
En trafikbullerutredning har utförts och Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet 
planeras och utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De 
nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploa-
tören. Även vibrationer kan ge upphov till störningar och påverka människors hälsa, och den 
sammantagna störningen ökar om boende utsätts för buller och vibrationer samtidigt. Med hän-
visning till att bostäder planeras nära järnvägen anser Trafikverket att bullerutredningen ska 
kompletteras med en vibrations- och stomljudsutredning. 
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Risk 
En riskutredning är genomförd. Trafikverket anser att de föreslagna rekommenderade åtgärder-
na ska framgå på plankartan. Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning. 
 
Luftfart 
Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter inom tätbebyggt område. Etable-
ringen ligger inom den MSA-påverkande zonen för Malmö Airport. Flygplatserna är sakägare 
och ska därför beredas möjlighet att yttra sig. Även LFV (Luftfartsverket) är sakägare och ska 
ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. LFV:s CNS-utrustning (Communication, Navigat-
ion, Surveillance) är säkerhetsklassad och eventuell påverkan på utrustningens funktion kan 
endast bedömas av LFV. LFV hörs genom tjänsten ”CNS-analys” på LFV:s hemsida: 
 
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys 
 
Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser samt LFV. I de fall det fram-
kommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser. 
 

Kommentar 
I fördjupad översiktsplan för Staden Ystad 2030 anges att det på sikt krävs dubbelspår hela vägen mot 
Malmö/Köpenhamn. Detta får ske där det är möjligt, i första hand utanför tätorter. 
 
Området närmast järnvägen omfattades av korsmark i samrådsförslaget. I granskningsförslaget har delar av 
området för korsmarken planlagts som prickmark. Planförslaget möjliggör för komplementbyggnader inklusive 
parkering minst 30 meter från Ystadbanans spårmitt och minst 11,9 meter från stickspårets mitt, tillhörande 
Vossloh Nordic Switch AB. Enligt den framtagna riskutredningen (WSP 2021) kan trafikeringen på stick-
spåret in till Vossloh Nordic Switch System AB:s verksamhetsområde antas ske i växlingshastighet (≤ 40 
km/h) och antalet tågrörelser är förhållandevis 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. 
 
En trafikutredning (Tyréns 2021) har tagits fram efter samrådet och utrett parkeringsbehovet inom detaljplanen. 
Parkering för respektive ändamål går att anordna inom planområdet. Utredningen redovisas i planbeskrivning-
en.  
 
En uppdaterad trafikbullerutredning och en utredning avseende vibrationer från tågtrafiken har tagits fram efter 
samrådet av Tyréns (2021) och redovisas i planbeskrivningen. Planbestämmelse för störningsskydd har införts på 
plankartan. 
 
En riskutredning har tagits fram av Tyréns (2019). I utredningen redovisas rekommenderade riskreducerande 
åtgärder, för att visa på 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 byggnader bör ha entréer eller andra öppningar som inte är riktade mot 
Ystadbanan.  
 
Planförslaget möjliggör att flerbostadshus kan uppföras minst 52 meter från järnvägsspårets 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 bygg-
rätterna närmast järnvägen kommer att ha entréer som möjliggör utrymning i riktning bort från järnvägen i 
händelse av en olycka. 
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Luftfartsverket har getts möjlighet att yttra sig under samrådet. Kommunen kommer under granskning ge be-
rörda flygplatser möjlighet att yttra sig över planförslaget.  
 
 

PostNord Sverige AB 
 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland 
annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmot-
tagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verk-
samma i det aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbets-
miljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 
utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling 
vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entré-
plan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 
 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
 

Kommentar 
Informationen är noterad och förmedlad till fastighetsägaren/exploatören. 
 
 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att de riskreducerande åtgärderna i 
Tyréns riskutredning (2019) efterlevs.  
 

Kommentar 
En riskutredning har tagits fram av Tyréns (2019). I utredningen redovisas rekommenderade riskreducerande 
åtgärder, för att visa på 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 byggnader bör ha entréer eller andra öppningar som inte är riktade mot 
Ystadbanan.  
 
Planförslaget möjliggör att flerbostadshus kan uppföras minst 52 meter från järnvägsspårets 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 bygg-
rätterna närmast järnvägen kommer att ha entréer som möjliggör utrymning i riktning bort från järnvägen i 
händelse av en olycka. 
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Nämnder och styrelser 
 

Tekniska avdelningen  
 
Övergripande 

- Tekniska avdelningen ifrågasätter om det är lämpligt att denna plan medger 
skola/förskola? Vilken typ av skola är tänkt? Vi saknar en analys av om det finns behov 
av fler skolor i detta område samt om detta i så fall är en lämplig placering? I planbe-
skrivningen står att det behövs åtgärder utmed Edvinshemsvägen men det bästa kanske 
är att inte alls placera skola här? Ett flertal skolor finns i närområdet. 

- Ystads kommun ska planera så att behovet av transporter minskas. Vi ser en 
stor risk att en skola (privat?) i detta läge, ger upphov till mycket transporter då 
barn körs hit från olika delar av Ystad. 

- Omgivande gator ingår i huvudnätet och har relativt stora flöden och problem 
med höga hastigheter. En skola i detta läge innebär att stora åtgärder kommer 
krävas på omgivande gator för att barn och unga både ska kunna ta sig till och 
från skolan på ett säkert sätt och att eleverna under skoltid ska kunna besöka 
t.ex. grönområden i närområdet. 

- Under genomförandefrågor står att exploatören ansvarar för kostnader för pla-
nens genomförande. Beroende på vilka verksamheter som verkligen byggs är 
det troligt att det även behövs åtgärder på det omgivande vägnätet föranlett av 
planen. Vem bekostar dessa? Det kan röra sig om mycket stora investeringar i 
gång- och cykelnätet och säkra korsningspunkter. 

 
Plankartan 

- En analys behöver göras kring om det finns behov av utfartsförbud ut mot Kommen-
dörsgatan. Den kommande trafikutredningen behöver ge svar på om behov finns och 
var i så fall. 

- Tekniska avdelningen tar gärna del av körspår för vändzonen på den kommunala gatan 
för att säkerställa att utformningen är korrekt. 

- Söder om planområdet finns industrispår. Har hänsyn tagits till dessa i planen? Vi kan 
inte utläsa något om dessa i planen/planbeskrivningen. 

 
Gestaltning och grönstruktur 

- Lindarna utmed lokalgatan är stora och fina och värda att bevara då området annars har 
få/inga stora träd samt lite vegetation av värde. 

- Är det tänkt att gatan kommer att ha samma utbredning som i dag? Det är svårt att 
mäta i plankartan. Det är viktigt för träden om man vill spara dessa, att man schaktar 
och gräver så lite som möjligt. Kan vi få tillgång till en DWG så kan vi säkerställa de 
mått som vi behöver? 

 
VA 

- Befintligt nät öster om planen har god kapacitet. 
 
Höjdsättning, dagvatten och skyfall 

- SCALGO Live visar att vatten samlas i stora lågpunkter belägna inom fastigheten. 
Vattnet kommer från nordost och öster om fastigheten. Nästan hela ytan för ”B e3 
” är en lågpunkt. 

- När dagvatten-/skyfallsutredning är gjord kan skyfallsvägar och översvämningsytor 
styras genom fasta höjder och släntlutningar i plankartan för att säkerställa rätt han-
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tering. Utifrån utredningen behöver ställningstaganden göras om planen behöver 
höjdsättas för att säkerställa en fungerande dagvattenhantering. 

 
Avfall 

- Det går inte att utläsa hur hanteringen av avfall ska lösas. Var ska miljöhus placeras för 
att vara lätta att komma åt? Detta gäller såväl det som på kartan markeras som kontor, 
verksamhet etc. som det som markerats skola, centrum. 

- GATA1, tycks vara den huvudsakliga vägen för avfallsfordon. Men hur långt är det från 
bostäder till ett eventuellt miljöhus, och hur lång dragväg beräknas det vara från miljö-
hus till plats för avfallsfordon? 

- Hur effektiv källsorteringen blir avgörs i högsta grad av hur nära bostäderna har till 
platsen där de kan källsortera. Därför vore det intressant att veta hur lösningen för att 
uppnå en hög effektivitet ser ut. 

- Det ”serv” som märkts ut, är det tänkt att eventuellt utgöra en kommande väg för av-
fallsfordon? 

- Är Edvinshemsvägen användbar för tunga avfallsfordon, i syfte att hämta avfall från 
”skola, centrum”? Hur ska annars deras behov av avfallshämtning tillgodoses? 

 
Gata och trafik 

- Texten om Planeringsförutsättningar, Gata och trafik s. 13 behöver kompletteras med 
information om parkering, godstrafik/leveranser/nyttotrafik samt befintliga trafikflö-
den. 

- På flera ställen i planbeskrivningen nämns att Edvinshemsvägen saknar gång- och cy-
kelväg men att denna pekas ut i kommunens cykelplan. Även Erik Dahlbergsgatan i di-
rekt anslutning till planområdet saknar cykelväg och pekas ut i cykelplanen. 

- Texten om Planförslaget, Trafik behöver kompletteras med information om hur trans-
porter till och från verksamheterna och bostäderna ska lösas. Det behöver inkludera 
både persontransporter och varutransporter. 

- Tekniska avdelningen vill poängtera att även om cykelväg utmed Edvinshemsvägen, 
samt även Erik Dahlbergsgatan, finns med i kommunens cykelplan är inte detta stråk 
som i nuvarande planering är prioriterade.  

 

Kommentar 
Detaljplanen möjliggör för användningen Skola (S). Exploatören har tagit fram ett förslag på en förskola inom 
användningsområdet. Kommunen anser att det kommer att finnas ett behov av en förskola i området då planerad 
ny bostadsbebyggelse både inom planområdet och i närliggande områden kommer att ställa krav på en närlig-
gande förskola.  
 
Kostnader regleras i exploateringsavtalet.  
 
En trafikutredning (Tyréns 2021) har tagits fram efter samrådet som redogör för förslag till utformning av ny 
lokalgata, placeringar av in- och utfarter till planområdet, trafikflöden och kapacitet mm. Tekniska avdelningen 
har granskat trafikutredningen och tagit del av utredningens innehåll. En trafikutredning, för en gång- och cy-
kelbana, har tagits fram efter samrådet av Sigma (2021) där Tekniska avdelningen varit beställare. Utredning-
arna redovisas i planbeskrivningen.  
 
En riskbedömning (WSP 2021) har tagits fram och inkluderar det stickspår som finns söder om planområdet. 
Utredningen redovisas i planbeskrivningen. 
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Befintliga allé på Lotsen 1 planläggs inom allmän plats för GATA där föreslagen gatusektion har tagits fram 
för att kunna bevara de biotopskyddade träden.  
 
En dagvatten- och skyfallsutredning (Tyréns 2022) har tagits fram efter samrådet och redovisas i planbeskriv-
ningen. Planbestämmelser för dagvatten- och skyfallshantering har införts på plankartan.  
 
Frågor angående avfallshantering hanteras i bygglovsskedet där sökande ska redovisa avfallshantering och mark-
planeringsritning vid byggnation av flerbostadshus. Enligt exploatörens förslag till ny bostadsbebyggelse inom 
planområdet går det att tillgodose miljöhus enligt Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd 
– avsnitt 3:442, om ett maximalt avstånd på 50 meter från byggnaders entréer till avfallsutrymmen och avfalls-
anordningar i flerbostadshus. Inom respektive användningsområde går det att anlägga miljöhus och transportvä-
gar för avfallsfordon enligt Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen - Riktlinjer för utformning av avfalls-
utrymmen vid ny- och ombyggnation. På Edvinshemsvägen går idag tunga fordon till och från Västra industri-
området. I övrigt hänvisas till redovisat planförslag i planbeskrivningen.  
 
 

Barn- och Utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av planförslaget för Lotsen 1 m.fl. och ser positivt 
på att det i detaljplanen möjliggörs för skolverksamhet. Ytan möjliggör en byggyta om 1000 
kvm, vilket utifrån boverkets rekommendationer skapar förutsättningar att etablera en förskola 
på fastigheten. 
Nämnden ser gärna att hänsyn tas till en säker trafikmiljö för barn och unga och att det skapas 
ytor för rekreation, spontanidrott och rörelse. 
 

Kommentar 
Synpunkt noterad.  
 
 

Kulturnämnden 
 
Kulturnämnden har tagit del av handlingar som rör plansamråd för Lotsen 1 med flera, och ser posi-
tivt på att det möjliggörs yta för kulturverksamhet i detaljplanen. I dagsläget har Kulturnämnden inga 
planer på att etablera verksamhet i området men det kan ändras över tid. 
Kulturnämnden värnar det kulturella uttrycket och ser gärna att det möjliggörs för konstnärlig gestalt-
ning i området. 
 

Kommentar 
Detta projekt handlar om förtätning inom enskilda och privatägda fastigheter, med undantag för införandet av 
allmän plats för lokalgata. Kommunen kan inte påverka den konstnärliga gestaltningen inom området. 
 
 

Ledningsrättshavare m.fl 
 

3GIS Infrastructure Services AB 
 
3GIS har en antennbärare för mobiltelefoni (anläggningsID 74747A, koordinat RT90 X: 
6145973 Y: 1372202) samt en teknikbod inom det område som är föremål för detaljplan, se 
bifogad karta. Anläggningen är befintlig på platsen sedan många år tillbaka och är betydande för 
mobiltrafiken. Den försörjer området med flertalet tekniker för flera av landets operatörer.  
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Det kommer finnas en förväntan på tillgång till elektronisk kommunikation vid den nya bebyg-
gelsen. Det är en naturlig komponent vid fastighetsutveckling och en nödvändig förutsättning 
för att delta i det digitala samhället.  
 
3GIS förhoppning är att kommunen tar hänsyn till anläggningen i detaljplanen och verkar för att 
den kan vara kvar på platsen.   
 

Kommentar 
Informationen är noterad och förmedlad till exploatören/fastighetsägaren. 
 
 

TeliaSonera Skanova Access AB 
 
Skanova AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och låter framföra föl-
jande: 
 
Yttrande 
Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde, vilka kommer att beröras av planens 
genomförande. Kabelanläggningarnas läge framgår ungefärligt av bifogad karta. Skanova har 
med anledning av detta följande synpunkt som vi vill få införd i genomförandebeskrivningen: 
 
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars 
funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.” 
 

Kommentar 
Informationen är införd i planbeskrivningen. Informationen är förmedlad till exploatören/fastighetsägaren.  
 
 

Sakägare, boende m.fl. 
 

Fastighetsägare Katamaranen 1–9, Kabyssgatan 2–18 
 
Vi anser att förändringen/planförslaget som inte är förenlig med översiktsplanen inte ska tillåtas 
att genomföras. Vi menar att det innebär väldigt stora och störande förändringar för oss som 
äger fastigheter på Kabyssgatan 271 51 Ystad.  
 
Havsutsikten från våra fastigheter kommer att bli betydligt sämre. Ljusinsläpp till fastigheterna 
och trädgårdarna kommer att försämras, upphöra vid vissa tidpunkter på grund av den plane-
rade bebyggelsen på 20 meter. Ljud, miljö, trafik, insyn osv. kommer självklart påverkas till det 
sämre för oss.  
 
Ovan kommer att innebära stor värdeminskning på våra fastigheter.  
 

Kommentar 
Planförslaget har reviderats efter samråd. Granskningsförslaget föreslår att flerbostadshus mot Kommendörsgatan 
kan uppföras med en högsta nockhöjd på 7 meter, vilket innebär att en byggnad med två våningar kan uppföras. 
Byggrätt i det sydöstra hörnet av användningsområdet föreslår en högsta nockhöjd på 10 meter och byggrätt 
närmast områdets södra gräns medger en högsta nockhöjd på 13 meter. Nockhöjderna innebär att byggnader 
mellan 3 och 4 våningar kan uppföras. För det södra användningsområdet för bostäder föreslås en högsta nock-
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höjd på 20,5 meter där hisschakt och övriga tekniska anläggningar tillåts överstiga angiven nockhöjd med 0,5 
meter. Planbestämmelsen innebär att bostadshusen kan bli upp till 7 våningar höga. Byggrätter för de högre 
husen tillåts därmed inte i direkt anslutning till den lägre bebyggelsen på Kommendörsgatan. Gällande plan 
medger industriändamål där Lotsen 1 till största delen kan bebyggas. Kommunen anser att planläggning av 
bostadsändamål närmast befintlig bostadsbebyggelse bättre anpassas till omgivningen än industriändamål.   
 
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 befintlig bostadsbebyggelse finns. Vidare ställer ett ökat bostads-
byggande krav på samhällsservice 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, 
verksamheter, besöksanläggning och centrumverksamhet bidrar till att utveckla näringslivsetableringar i västra 
delen av Ystad. 
 
En trafikutredning har tagits fram (Tyréns 2021) och redovisas i planeringsförutsättningar och konsekvenser i 
planbeskrivningen. Trafikutredningen redovisar att trafikflödena och störningstillfällena kommer att öka. Tra-
fikbullerberäkningar för prognosåret 2040 visar att riktvärdet, 65 dBA, inte överskrids för befintlig miljö.  
 
En solstudie för föreslagen ny bebyggelse har gjorts och redovisas i planförslaget i planbeskrivningen. Detaljplanen 
bedöms inte påverka omgivande fastigheter negativt med skuggbildning.  
 
 

Fastighetsägare Katamaranen 6, Kabyssgatan 12  
 
Vid bebyggelse av Lotsen 1 längs Kommendörsgatan o gångstigen ner till stranden kommer 
havsutsikten att försvinna, ffa med hus, som är högre än 3-4 våningar. 
Bebyggelse medför också en ökad trafikintensitet, med tillhörande buller 
Bebyggelsen kommer också att medföra en sämre kostnadsutveckling för husen på Kabyssgatan. 
 

Kommentar 
Planförslaget har reviderats efter samråd, se kommentarer under föregående synpunkter. 
 
 

Fastighetsägare Katamaranen 5, Kabyssgatan 10 
 
Planförslaget är inte förenligt med översiktsplanen, innebär som vi ser det att vi inte godkänner 
detta. 
 
Hur är det tänkt att 20 meters höga hus ska placerats mitt framför befintliga hus med havsutsikt? 
Detta kommer att påverka ljus/sol insläpp för oss, full insyn osv? vilket är helt oacceptabelt. 
Trädgårdarna på Kabyssgatan ligger alla ut mot Lotsen 1 i sydväst läge och kommer att påverkas 
negativt. 
 

Kommentar 
Planförslaget har reviderats efter samråd, se kommentarer under föregående synpunkter.  
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Fastighetsägare Katamaranen 5, Kabyssgatan 10 
 
Vi anser förändringen/planförslaget som inte är förenlig med översiktsplanen inte ska tillåtas att 
genomföras. Vi menar att det innebär väldigt stora och störande förändringar för oss som äger 
fastigheten Kabyssgatan 10 271 51 Ystad (Katamaranen 5). 
 
Vi har en annan uppfattning i vissa frågor i undersökningen av miljöpåverkan vilket vi tydliggör 
nedan.  
 
Iakttas gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken? 
Det kanske inte går över gällande gränser men luftföroreningarna kommer att öka.  
 
 
Effekter på hälsan 
14. Ökning av nuvarande ljudnivå            vår uppfattning       JA 
14. Vibrationer som kan störa människor           vår uppfattning       JA 
 
15. Kan ett genomförande av planen orsaka nya ljussken som kan vara störande/bländande?   

vår uppfattning       JA 
 
19. Transporter/Kommunikation 
Kan ett genomförande av planen ge upphov till betydande ökning av fordonstrafik?           

vår uppfattning       JA 
 
 
12. Landskapsbild 
Kan ett genomförande av planen försämra någon vacker utsikt eller landskapsmässigt skönhets-
värde eller skapas någon för allmänheten obehaglig landskapsbild?            

vår uppfattning       JA 
 
Svårt att förstå hur ni kan göra bedömningen NEJ på 12. Landskapsbild, då alla fastigheterna på 
Kabyssgatan förlorar sin havsutsikt.  
 
Sammanfattning 
 
Havsutsikten från vår fastighet kommer att bli betydligt sämre.  
Ljusinsläpp till fastighet och trädgård kommer att försämras, upphöra vid vissa tidpunkter på 
grund av den planerade bebyggelsen på 20 meter.  
Ljud, miljö, trafik, insyn osv. kommer självklart att påverkas till det sämre för oss.  
 
Ovan kommer att innebära stor värdeminskning på vår fastighet.  
Vi köpte bland annat huset för läget och havsutsikten, Lotsen 1 m fl kommer att försämra detta 
och därmed vår livskvalité.  
 

Kommentar 
Planförslaget har reviderats efter samråd, se kommentarer under föregående synpunkter. Avsnitt om miljökvali-
tetsnormer finns redovisat i planbeskrivningen. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra att miljö-
kvalitetsnormerna överskrids. Undersökningen av betydande miljöpåverkan har reviderats.  
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Fastighetsägare Katamaranen 4, Kabyssgatan 8 
 

- Vi motsätter oss bestämt att det ska byggas höghus inom området. Ystad behöver inte 
fler höghus utan desto fler låga hus med trivsel för de boende. Ref. GP:S ledare 11 okt. 
2020, ”När fulheten kom till byn” (Peter Hjörne). 

- Bebyggelsen utmed Kommendörsgatan, mitt emot Kabyssgatans radhus, borde vara vil-
lor eller radhus. 

- Den populära gång/cykelvägen ner mot havet måste skyddas och göras fri från infarter 
och biltrafik. Varför inte göra en helt ny infart från Edvinshemsvägen väster om Coop. 
Det skulle också minska den tunga trafiken till och från butiken. 

- Kommendörsgatan och Erik Dahlbergsgatan borde inte vara en genomfart för tung tra-
fik till centrum, det är alla överens om. Passa på och lös det problemet på samma gång.  

 

Kommentar 
Planförslaget har reviderats efter samråd, se kommentarer under föregående synpunkter. Fastigheten Lotsen 8 där 
Coop ligger ingår inte i planområdet. En trafikutredning (Tyréns 2021) har tagits fram som redogör för att då 
utbyggnaderna i området innebär att en del av dagens verksamhetsområden byggs om till bostäder, kan det 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. 
 
 

Fastighetsägare Katamaranen 9, Kabyssgatan 18 
 
Efter att vi läst igenom det som ligger till underlag för ev ändring av detaljplanen, kom vi fram 
till. 
Vi tycker detta är en dålig idé och överklagar denna.  
 

- Detta kommer att ändra väsentligt på områdets karaktär. 
- Området bör eftersträva mer öppna ytor, mer grönområde, mer planterade träd för att 

ta hand om de ytorna man bebygger.  
- Husen som planeras byggas bör hållas till max 2st våningar för att inte ändra på områ-

dets karaktär.  
- Husen bör vara fristående med liten yta, så att solljus och vind kan passera.  
- Då området passeras av många på gång- och cykelvägen som tar sig ner till havet, bör 

man ta hänsyn till detta genom mycket större gång- och cykelstråk. Enligt ritningarna 
kommer det att gå en väg in till området från Kommendörsgatan. Detta är ett stort 
problem idag pga mycket trafikerad gång- och cykelstråk. Denna bör hanteras noga om 
det blir aktuellt med fler boende.  

- Man bör också ta hänsyn till att flera boenden kan se havet i dagsläget. Detta kommer 
att förändras och att prisbilden i området på fastigheterna sjunker drastiskt.  

 

Kommentar 
Planförslaget har reviderats efter samråd, se kommentarer under föregående synpunkter. 
 

Magnolia Bostad AB (synpunkterna nedan har sammanfattats) 
 
Magnolia inkom under samrådet med synpunkter, i samband med att de blev aktuella som ex-
ploatör för delar av planområdet. Synpunkterna berörde följande, där Magnolia önskar: 
 

- pröva användningen Vård i detaljplanen.  
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- utöka användningsområdet för Bostäder och minska användningsområdet för K, Z1, R1. 
- ändra byggnadshöjden till 22 meter alternativt 20,5 meter plus tekniskt utrymme. 
- utöka användningsområdet för Skola. 

 

Kommentar 
Planförslaget har reviderats efter samråd, där Magnolia som aktuell exploatör har deltagit i processen.  
 
 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Synpunkter som kom in under samrådet bedömdes beröra undersökning av betydande miljöbe-
dömning:  

- Fastighetsägare Katamaranen 5, Kabyssgatan 10.  
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Ändringar av planhandlingarna efter samrådet 
Med anledning av de synpunkter som kom in under samrådet, samt vidarebearbetning av försla-
get, har planhandlingarna ändrats inför granskningen enligt följande: 
 
 
Plankarta 

- Användningsområde för Kontor, Verksamheter och Besöksanläggning – kulturella än-
damål, Bostäder (K, Z1, R1, B) har införts.  

- Användningsgränser för GATA (lokalgata) och för Kontor, Verksamheter och Besöks-
anläggning – kulturella ändamål samt Bostäder (B) har reviderats. 

- Planbestämmelse som anger största tillåtna byggnadsarea (e) har reviderats inom an-
vändningsområde för Skola, Centrum (S, C) och Bostäder (B). 

- Planbestämmelse som anger utnyttjandegrad (e) inom användningsområde för Bostäder 
(B) har kompletterats med att skärmtak, balkong eller inglasad uteplats under balkong, 
inte ska räknas in i byggnadsarean.  

- Planbestämmelse som anger högsta tillåtna nockhöjd har reviderats inom användnings-
område för: 

o Skola, Centrum (S, C) till 10 meter.  
o Kontor, Verksamheter, Besöksanläggning – kulturella ändamål, (K, Z1, R1) till 

10,5 meter.  
o Bostäder (B), inom norra användningsområdet för bostäder, till 7, 10 och 13 

meter.  
- Planbestämmelse som anger högsta tillåtna byggnadshöjd och takvinkel för komple-

mentbyggnader har ersatts av en högsta tillåtna nockhöjd på 3,5 meter inom alla områ-
den där komplementbyggnader tillåts.   

- Planbestämmelse som anger högsta tillåtna takvinkel har tagits bort inom samtliga an-
vändningsområden.  

- Planbestämmelse som anger placering (p) för minsta avstånd mellan byggnad och fas-
tighetsgräns har reviderats inom samtliga användningsområden.  

- Planbestämmelse som anger utformning (f) för att fasad ska utformas med minst 50% 
tegel har tagits bort.  

- Följande planbestämmelser för utformning (f) har införts: 
o f1 – Hisschakt och övriga tekniska anläggningar tillåts överstiga 

angiven nockhöjd med 0,5 meter. 
o f2 – Skärmtak, balkong eller inglasad uteplats under balkong, får kraga ut över 

korsmark. 
o f3 – Skärmtak, balkong eller inglasad uteplats under balkong, får kraga ut över 

prickmark. 
o f4 – Skärmtak får finnas. 

- Följande planbestämmelser för utförande (b) har införts: 
o b1 – Entréer får inte enbart finnas i kortsida mot söder. 
o b2 – Lägsta nivå för färdigt golv ska vara 0,3 meter över omgivande 

marknivå. 
o b3 – Endast 50 % av marken får hårdgöras. 
o Minst 5 % av marken ska vara genomsläpplig inom användningsområdet för 

kontor, verksamheter och besöksanläggning. 
o Minst 20 % av marken ska vara genomsläpplig inom det norra användningsom-

rådet för bostäder. 
o Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig inom användningsområdet för 

skola och centrum. 
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o Minst 45 % av marken ska vara genomsläpplig inom det södra användningsom-
rådet för bostäder. 
 

- Följande planbestämmelser för markens anordnande och vegetation (n) har införts: 
o n1 – Fördröjningsyta för dagvatten- och skyfallshantering ska finnas. 
o n2 – Marken får inte användas för parkering. Endast parkering för 

rörelsehindrade får anordnas. 
o Fördröjningsyta för dagvatten- och skyfallshantering ska finnas inom använd-

ningsområdet för bostäder. 
- Planbestämmelse för utfartsförbud har införts.   
- Planbestämmelse har införts som anger skydd mot störningar (m) – Uteplats ska iord-

ningställas som klarar gällande riktvärden för trafikbuller.  
- Planbestämmelse har införts som anger ändrad lovplikt (a) – Marklov krävs även för 

markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet.  
- Planbestämmelse har införts som anger u-område (u) – Markreservat för allmännyttiga 

underjordiska ledningar.  
- Prick- och korsmark har reviderats inom användningsområde för Skola, Centrum (S, C).  
- Korsmark har reviderats inom det södra användningsområdet för Bostäder (B). 
- Prickmark har införts inom användningsområdet för Kontor, Verksamheter och Be-

söksanläggning – kulturella ändamål, (K, Z1, R1) samt för det norra användningsområ-
det för Bostäder (B). 

- Korsmark har införts inom det norra användningsområdet för Bostäder (B).  
 
Planbeskrivning 
Förutsättningar 

- Avsnittet om riksintressen och förordningar har kompletterats med biotopskyddsom-
råde.  

- Avsnittet om buller har uppdaterats och kompletterats efter ny utförd trafikbullerutred-
ning. 

- Avsnittet om risker har kompletterats med utförda riskutredningar.  
- Avsnittet om trafik och infrastruktur har uppdaterats och kompletterats med utförda 

trafikutredningar. 
- Avsnitt om dagvatten- och skyfall har införts efter utförd dagvatten- och skyfallsutred-

ning.  
 
Planförslag 

- Avsnittet om bebyggelse har uppdaterats och kompletterats av det som följer efter änd-
ringar i plankartan.  

- Avsnittet om bil-, gång- och cykeltrafik har uppdaterats och kompletterats av det som 
följer efter ändringar i plankartan samt efter utförda trafikutredningar. 

- Avsnittet om energiförsörjning, tele, elektronisk kommunikation samt vatten och av-
lopp har uppdaterats och kompletterats av det som följer efter ändringar i plankartan.  

- Avsnittet om dagvatten- och skyfall har uppdaterats och kompletterats av det som följer 
efter ändringar i plankartan samt efter utförd dagvatten- och skyfallsutredning.  

- Avsnittet om skydd av störningar har uppdaterats och kompletterats av det som följer 
efter ändringar i plankartan samt efter utförd risk- och trafikbullerutredning.  

- Avsnittet om bygglov har uppdaterats och kompletterats av det som följer efter änd-
ringar i plankartan.  

 
Konsekvenser 
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- Avsnittet om riksintressen och förordningar har kompletterats med biotopskyddsom-
råde. 

- Avsnitt om översiktsplan har lagts till.  
- Avsnittet om buller har uppdaterats och kompletterats efter ny utförd trafikbullerutred-

ning. 
- Avsnittet om risker har uppdaterats och kompletterats med utförda riskutredningar.  
- Avsnittet om trafik har uppdaterats och kompletterats med utförda trafikutredningar. 
- Avsnitt om dagvatten- och skyfall har införts efter utförd dagvatten- och skyfallsutred-

ning.  
 

Genomförandefrågor 
- Avsnittet om exploateringsavtal har kompletterats. 
- Avsnitt om inlösen och ersättningar har tillkommit.  
- Avsnittet om utbyggnad av allmänna anläggningar har kompletterats. 
- Avsnittet om fastighetsbildning har kompletterats. 
- Avsnittet om servitut, ledningsrätt m.m. har kompletterats. 

 
Därutöver har ändringar i planbeskrivningen gjorts av redaktionell karaktär. 
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