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HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Plankarta med planbestämmelser 

 Illustrationsplan 

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Samrådsredogörelse 

 Fastighetsförteckning 

PLANERINGSUNDERLAG 
Till detaljplanen finns följande underlag: 

 Arkeologisk förundersökning inom fastigheten Hedeskoga 18:1, 18:3 samt Lilla Tvären 2:3 m fl, 
fornlämning L2018:93, L2018:108 och 2018:109, Ystad kommun, Österlenarkeologi, 2019-
10-09 

 Bullerutredning Hedeskoga, Ramböll, 2016-07-12 
 Bullerutredning Hedeskoga, Ramböll, 2020-05-28 

 Dagvattenutredning för Detaljplan för Lilla Tvären 2:3, Hedeskoga 18:1 m.fl. i Hedeskoga, Ystads 
kommun, Ramböll Sverige AB 2018-03-05 

 Groddjursutredning inför en ny detaljplan i Hedeskoga, Ystad kommun, Tyréns genom Ekoll, 
juni 2016  

 Hedeskoga skola – Karaktärisering och kulturhistorisk värdering, Karl Ekberg, 2019-05-31 

 Kompletterande hänsyn till groddjur i detaljplan i Hedeskoga, Ystad Kommun, Ekoll, augusti 2018 

 Markteknisk undersökningsrapport, Södra Hedeskoga, Ystad, Ystad kommun, Sigma Civil, 
2016-09-14, rev 2019-08-14 

 Naturvärdesinventering Hedeskoga, Tyréns genom Ekoll, juni 2016 

 Planeringsunderlag geoteknik, Södra Hedeskoga Ystad, Ystad kommun, Sigma Civil, 2016-09-
14, reviderad 2017-04-19 
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 PM Avgränsning av förorening i djup, Södra Hedeskoga, Ystad, Ystad kommun, Sigma Civil, 
2019-09-09 

 PM Hedeskoga, Ystad, Ramböll, 2019-11-19 

 PM Kulturmiljö och landskapsbild Hedeskoga, underlag till detaljplan för Lilla Tvären 2:3, He-
deskoga 18:1 m fl, FOJAB, 2018-03-05 
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SYFTE OCH BAKGRUND 
 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga ut Hedeskoga inom fastighet-
erna Lilla Tvären 2:3, Hedeskoga 18:1, Hedeskoga 18:3 och Hedeskoga 5:1. Utbyggnaden 
föreslås i huvudsak söder om Hedeskoga, mot Källesjö och Ystad stad. Bostadsformen 
avses vara friliggande villor och radhus/parhus/kedjehus. Målet med planen är att kunna 
erbjuda småhus i ett stadsnära läge, för dem som önskar ha tillgång både till staden och 
till naturen. Läget innebär goda möjligheter att välja hållbara transportslag till Ystads 
stadskärna, så som cykel och kollektivtrafik. Bebyggelsens karaktär anpassas till landskapet 
och till befintlig bebyggelse. Den inom planområdet kulturhistoriskt värdefulla bebyggel-
sen, skola och lärarbostad, skyddas. Planförslaget möjliggör även expansion av Hedeskoga 
skola.  
 
I samband med planläggning för bostäder och skola planläggs även områden som redan 
idag är ianspråktagna, men som inte är detaljplanelagda. Detta gäller befintlig kyrkogård 
och ett område väster om skolan som innehåller naturmark, parkering och tekniska an-
läggningar.     
 

Bakgrund 
Begäran om planbesked kom in från Ystads kommuns fastighetsavdelning den 6 juni 
2014. Syftet var att pröva möjligheten att ta fram en ny detaljplan för bostäder och verk-
samheter söder om tätorten Hedeskoga. Eftersom arbete samtidigt pågick med att ta fram 
en fördjupad översiktsplan för staden Ystad, som inkluderade aktuellt planområde, star-
tades detaljplanearbetet först när den fördjupade översiktsplanen varit ute på samråd. 
Samtidigt fanns intresse från markägare till Hedeskoga 5:1 att pröva planläggning av bo-
städer utmed Blåsborgsvägen, varför även detta område tagits med i planen. Ystads kom-
muns samhällsbyggnadsnämnd tog den 15 april 2015 beslut om att ge stadsbyggnadsav-
delningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan. 
 

Planprocessen 
 
Utökat planförfarande  

 
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). Planarbetet bedrivs 
med utökat förfarande, eftersom planförslaget bedöms vara av betydande intresse för all-
mänheten och i övrigt av stor betydelse.  
 

  

Planbesked
2015-04-15

Samråd
mars 2018

Granskning
juni 2020

Antagande
fjärde kvartalet 2020

Laga kraft
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SAMMANFATTNING/HUVUDDRAG 
 

Områdets gestaltning och disposition (allmänt) 
Den huvudsakliga idén med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Hedeskoga 
tätort i söder och väster. Planförslaget innebär att jordbruksmark omvandlas till bebyg-
gelseområde och naturområde för dagvattenhantering, rekreation och lek. Området före-
slås bebyggas med drygt 100 bostäder. Genom planförslaget ges också befintlig skola möj-
lighet till expansion.  
 

Föreslagna åtgärder (sammanfattning) 
Planen innefattar: 

 Ett nytt vägnät med anslutningar från Hedeskogavägen, Majsgatan och Vetegatan.  

 Ny bostadsbebyggelse i form av friliggande villor, radhus/parhus/kedjehus.    

 Naturmark som bland annat rymmer dagvattenhantering.  

 Befintlig skola samt ytor för expansion.  

 Befintlig kyrkogård. 

 Nytt torg utmed Hedeskogavägen, sydväst om befintlig kyrka.  
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Planområdet 
Planområdets läge och avgränsning 
Planområdet är beläget direkt söder och väster om Hedeskoga tätort och sträcker sig sö-
derut mot Källesjö. Planområdet är ungefär 15 hektar stort. Markytan är kuperad och 
höjderna varierar mellan 36-50 meter över havet. Den södra delen av planområdet gränsar 
i öster till riksväg 13/Sjöbovägen, i norr och väster till Hedeskogavägen och i söder till 
jordbruksmark. Den norra delen av planområdet gränsar i öster till Blåsborgsvägen, i sö-
der till Hedeskogavägen och i norr och väster till jordbruksmark.  
 

  

Planområdets avgränsning.  
 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar del av fastigheterna Lilla Tvären 2:3, Hedeskoga 5:1 och 18:1 samt 
hela fastigheterna Hedeskoga 5:2, 6:4 och 20:1. Fastigheterna ägs av Ystads kommun, 
förutom Hedeskoga 5:1 som ägs av privat exploatör och Hedeskoga 20:1 som ägs av Sö-
vestadsbygdens Församling.  
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Markanvändning 
Fastigheterna Lilla Tvären 2:3, Hedeskoga 5:1 och Hedeskoga 18:1 används idag till 
största delen som jordbruksmark. Fastigheterna Hedeskoga 5:2 och Hedeskoga 6:4 an-
vänds för skoländamål och på fastigheten Hedeskoga 20:1 finns en kyrkogård. Inom fas-
tigheten Hedeskoga 18:3 finns två master, en värmeanläggning och en parkering som 
nyttjas av skolan.  
 

 

Fastigheter som berörs av planförslaget.  
 

Geoteknik 
Marken i området består översiktligt av lerig morän och moränfinlera. Jorddjupet för-
väntas vara 30-50 meter i södra delen av området och större än 50 meter i norr. Berg-
grunden utgörs av sedimentärt berg av kalksten. 
 
En geoteknisk undersökning av planområdet har utförts, Planeringsunderlag geoteknik, Södra 

Hedeskoga Ystad, Ystad kommun, Sigma Civil, 2016-09-14. När undersökningen genomför-
des hade arrendatorn grödor i marken, varför den norra delen av planområdet inte kunde 
undersökas. Undersökningen visar att jordlagren generellt under mulljord utgörs av mo-
rän. Lokalt påträffas även organiskt material. Undersökningen utfördes som djupast ned 
till 6,8 meter under markytan med metodstopp i morän.  
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De geotekniska förhållandena för grundläggning inom planområdet är relativt goda då 
befintliga jordlager av morän generellt har goda tekniska egenskaper. Dock förekommer 
organisk jord inom området, som kräver utskiftning innan grundläggning utförs.  
 
Inom planområdet finns en märgelgrav, vars innehåll har undersökts i separat utredning, 
se vidare under rubrik Risker.  
 
Grundvattennivån inom planområdet har mätts vid ett djup av mellan 2,1-3,3 meter. 
 
En kompletterande geoteknisk undersökning har gjorts för nordvästra delen av planom-
rådet, Markteknisk undersökningsrapport, Södra Hedeskoga, Ystad, Ystad kommun, Sigma Civil, 

2019-08-14. Denna visar att jordlagren består av mulljord på morän. Ställvis förekom-
mer friktionsjordslager mellan mulljorden och moränen samt inom moränen. Ett fåtal 
kohesionsjordlager finns inom friktionsjordslager, moränen samt underlagrande morä-
nen.  
 

Tidigare ställningstaganden 
Fördjupad översiktsplan för staden Ystad 
I den fördjupade översiktsplanen för staden Ystad, antagen av kommunfullmäktige år 
2016, föreslås Hedeskoga utvidgas söderut med bostadsbebyggelse i form av friliggande 
villor samt rad- och kedjehus. I föreliggande detaljplan föreslås att utvidgning sker även 
norr om Hedeskogavägen, med ett mindre område utmed Blåsborgsvägen. Planförslaget 
överensstämmer i stort med den fördjupade översiktsplanen och bedöms vara förenligt 
med översiktsplanens syfte.  
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Markanvändningskarta från den fördjupade översiktsplanen för staden Ystad, med utbyggnadsområde 
kring Hedeskoga markerat med röd ring. 

 
Gällande detaljplaner 
Aktuellt planområde omfattar del av två gällande detaljplaner, Detaljplan för del av Hedeskoga 
21:1 m.fl. i Källesjö Ystads kommun, Skåne län och Detaljplan för del av Hedeskoga 18:1, m.fl. 
fastigheter i Hedeskoga. Det är endast en liten del av respektive plan som berörs och syftet 
med planerna bedöms inte påverkas. Genomförandetiden har gått ut för båda planerna.    
 

Tidig dialog 
Med anledning av aktuell detaljplan genomfördes en dialog med boende i Hedeskoga un-
der våren 2016. 34 personer valde att delta. Syftet var dels att informera om planuppdra-
get, dels att möjliggöra för ett samtal om Hedeskoga idag och i framtiden. De övergri-
pande frågor som diskuterades var trafik, utformning av ny bebyggelse, skola och lek samt 
grönområde och rekreation. Nedan ges en sammanfattning av vad som framkom under 
dialogen. 
 

 Det finns en stark bykänsla i Hedeskoga. Orten upplevs som lugn och trygg. De 
boende uppskattar också att Hedeskoga ligger på ett nära avstånd från staden och 
de anser att skolan är viktig för orten.  

 

 Vid framtida utbyggnad av orten vill de boende inte att trafiken ökar i den befint-
liga byn, särskilt inte på Hedeskogavägen. De anser att det är positivt om flera 
infarter till utbyggnadsområdet kan skapas, så att all trafik inte behöver ledas in 
på en och samma väg. Enligt de boende får den nya bebyggelsen gärna följa ter-
rängen i området och befintliga höjder bevaras, det vill säga inte grävas ut i någon 
större omfattning. Många av de befintliga husen i Hedeskoga är uppförda i rött 
tegel och med sadeltak, vilket gärna får fångas upp i den nya bebyggelsen.  

 

 Om byn växer kommer även barnantalet i byn att öka och det finns en önskan 
från de boende om att utveckla Hedeskoga skola till en F-6-skola. Idag är He-
deskoga en F-2 skola. Om skolan ska kunna vara kvar och utvecklas samtidigt 
som byn växer blir det än mer viktigt att hålla nere trafiken på Hedeskogavägen, 
på sträckan utanför skolan.  

 

 De boende anser att den gemensamma grönytan i byn gärna får vara kvar och bli 
en naturlig samlingsplats för hela byn även när Hedeskoga är utbyggt. Samtidigt 
är det viktigt att gröna stråk skapas som kan binda samman befintliga Hedeskoga 
med utbyggnadsområdet. 

 
Även elever från Hedeskoga skola bjöds in till en tidig dialog om planförslaget. Barnen 
tyckte att skolan var viktig och skulle finnas kvar i byn. Det fick gärna finnas en skog med 
djur i det nya området och kanske också en affär. 
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Riksintressen och förordningar 
Riksintresse för naturvården (miljöbalken 3 kap. 6 §) 
Ett par hundra meter väster om planområde finns ett område som är av riksintresse för 
naturvården, Bjärsjöholm – Marsvinsholmsområdet (N 79). Områdets värden utgörs 
främst av ett geomorfologiskt värdefullt backlandskap, kalkkärr och mycket gammal bok-
skog.  

 
Riksintresse för kulturmiljövården (miljöbalken 3 kap. 6 §) 
I väster gränsar planområdet till riksintresse för kulturmiljövården, Bjärsjöholm – Bal-
kåkra – Skårby (K:M 160). Områdets värden handlar främst om det utpräglade och vid-
sträckta slottslandskapet kring slotten Bjärsjöholm, Marsvinsholm och Ruuthsbo med 
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet samt om odlingslandskapet som ge-
nom århundranden präglats av godsen. Karaktäristiskt är också att det finns ett omfat-
tande och landskapsdominerande allésystem i området. 
 
Ystads kommun har gjort tolkningen att riksintresset slutar väster om Hedeskogavägen 
och därmed ligger utanför aktuellt planområde.  
 

Riksintresse för kommunikation (miljöbalken 3 kap. 8 §) 
I öster gränsar planområdet till väg 13/Sjöbovägen som är utpekad som riksintresse för kom-
munikation. Vägen är av särskild betydelse för regional och interregional trafik. Den utgör en 
del av en viktig förbindelse från Mellansverige till södra Skåne, bland annat till Ystads hamn.  

 

Riksintresse för kustområde (miljöbalken 4 kap. 4 §) 
Aktuellt planområde ligger inom ett kustområde som är av riksintresse med hänseende till 
de samlade natur- och kulturvärden som finns i området, som i sin tur är viktiga för det 
rörliga friluftslivet och turismen.  

 

Biotopskyddsområde (miljöbalken 7 kap. 11 §) 
Inom planområdet finns två objekt som omfattas av generellt biotopskydd. Dessa utgörs 
av en igenväxt märgelgrav i områdets mitt och ett odlingsröse i väster om befintlig skola. 
Planförslaget innebär att odlingsröset bevaras men att märgelgraven tas bort. Länsstyrel-
sen lämnade dispens för denna åtgärd i beslut daterat 9 januari 2018 (dnr 521-12852-
2017), men tiden för dispensens giltighet har gått ut. Ansökan om dispens behöver därför 
göras igen.  
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Biotopskyddade objekt: märgelgrav och odlingsröse.  
 

     
Märgelgrav.    Odlingsröse. 

 

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. 
Dessa föreskrifter kallas miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna anger de förore-
ningsnivåer 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 olä-
genheter. 
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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. Utifrån luftmätningar bedömde Ystads kommun år 2016 att miljö-
kvalitetsnormer och miljömål för NO2 och i det närmaste för PM10 klaras generellt i 
Ystad.  
 
För det vatten som förekommer inom planområdet finns miljökvalitetsnormer för yt- och 
grundvattenförekomster. Normen för ytvattenförekomster är att god ekologisk status ska 
ha uppnåtts till år 2027. Nuvarande grundvattenstatus för område Krageholm och aktuellt 
planområde bedöms som god. 
 

Hälsa och säkerhet 
Markradon 
Utförd geoteknisk undersökning, Planeringsunderlag geoteknik, Södra Hedeskoga Ystad, Ystad 
kommun, Sigma Civil, 2016-09-14, visar att radonhalterna inom planområdet varierar mel-
lan 19 och 27 kBq/m3. Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur 
radonsynpunkt utgör mark med halter mellan 10 och 50 kBq/m3 normalriskmark. Detta 
medför att ny bebyggelse ska uppföras med radonskydd vilket innebär att grundläggning 
ska utföras så att mängden jordluft som kan tränga in i byggnader begränsas. 
 

Luftföroreningar 
Ystads kommun har i samarbete med Ystad Hamn Logistik AB gjort omfattande mät-
ningar av luftkvaliteten mellan år 2010 och 2014. Parametrarna är kvävedioxid (NO2), 
svaveldioxid (SO2), partiklar (PM10 och PM2,5), flyktiga organiska föreningar (VOC) och 
under sommarhalvåret marknära ozon (O3). Värdena har legat under miljökvalitetsnor-
men och i vissa fall till och med under nedre utvärderingströskeln. De goda resultaten gör 
att inga mätningar har genomförts efter 2014 i kommunens regi. Hamnen har i viss mån 
fortsatt med mätningar av partiklar (PM10 och PM2,5). Ystads kommun har under 2016 
gått med i samordnad luftkvalitetskontroll via Skånes luftvårdsförbund. Kontroller sker 
enligt programmets kontrollstrategi och resultaten sammanställs i årsrapporter.  
 
I årsrapporten från 2018 är slutsatserna att kvävedioxid, årsmedelvärdena beräknade och 
uppmätta, ligger under Miljökvalitetsnormen och även under nedre utvärderingströskeln. 
Vidare framgår det i rapporten att det är vid hamnområdet som halterna är som högst. 
Kvävedioxid, dygnsmedelvärdena beräknade och uppmätta, ligger under Miljökvalitets-
normen men överskrider nedre utvärderingströskeln inom hamnområdet. Kvävedioxid, 
timmedelvärdena beräknade och uppmätta, ligger under Miljökvalitetsnormen men över-
skrider nedre utvärderingströskeln framförallt inom hamnområdet. 
 
De totala utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 1105 ton/år och utgör 5,9 % 
av det totala utsläppet inom Skåne län. Övrig trafik, här i form av utsläpp från sjöfart, står 
för den största delen av kväveoxidutsläppen vilket utgör 62 % av utsläppet inom kom-
munen jämfört med 22 % inom hela samverkansområdet Skåne. Vägtrafiken och jord-
bruket är andra större utsläppskällor som tillsammans står för 22 % av utsläppet inom 
Ystads kommun.  
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Beräknade årsmedelvärdet för partiklar (PM10) ligger under Miljökvalitetsnormen och 
även under nedre utvärderingströskeln. 2014 års mätningar visar att årsmedelvärdet för 
partikelhalter överstiger nedre utvärderingströskeln vid hamnen och i industriområdet 
nordost om Ystad tätort. Beräknade dygnsmedelvärdet för partiklar (PM10) ligger under 
Miljökvalitetsnormen och även under nedre utvärderingströskeln i Ystad tätort. 

 
De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 82 ton/år och utgör 2,4 % av det 
totala utsläppet inom samverkansområdet Skåne. Vägtrafiken är den dominerande ut-
släppskällan inom Ystads kommun vilket utgör 37 % av hela partikelutsläppet i kommu-
nen jämfört med 41 % inom hela samverkansområdet Skåne. Övrig trafik, det vill säga 
sjöfarten, är den näst största utsläppskällan inom kommunen. Denna står för 17 % vilket 
är betydligt högre jämfört med utsläppet inom hela länet som är 3 %. 
 

Buller (vägtrafik, tågtrafik m.m.)    

 
 
En bullerutredning för aktuellt planområde med föreslagen utbyggnad har utförts, Buller-
utredning Hedeskoga, Ystad, Ramböll, 2020-05-28. Beräkningarna har gjorts både utifrån da-
gens trafikmängder och prognosticerad trafik för år 2040.  
 

Enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) gäller följande värden vid 
bostadsbyggnader: 
 
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

 55 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 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bo-
stadsbyggnadens fasad. 
 
Om 55 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 (enl. pbl 9 kap. 2 § 3 a) bör minst ett bostadsrum 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 maximal 
ljudnivå bör nivån inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timmer 
mellan kl. 06.00 och 22.00. 
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Uppräkningstal för vägtrafik fram till 2040 har i utredningen baserats på Trafikverkets 
uppräkningstal. Beräkningarna utgår från att hastigheterna på vägarna runt planområdet 
är 70 km/h på riksväg 13/Sjöbovägen, 40 km/h på Hedeskogavägen, 80 km/h på E65 
och 40 km/h på Källesjövägen och Blåsborgsvägen samt 30 km/h på övriga mindre vägar. 
 
Inför samråd av aktuell detaljplan gjordes en första utredning av buller. Denna visade att 
riksväg 13/Sjöbovägen medför buller i sådan utsträckning att ett bullerskydd behöver an-
ordnas om ny bebyggelse ska kunna uppföras väster om vägen. Den bullerutredning som 
sedan har gjorts inför granskning av detaljplanen har därför utgått från att en bullerskydds- 
vall om 2,5 meter över vägbanan uppförs.   
 

Av bullerutredningen framgår att riktvärdet 60 dBA vid fasad inte överskrids vid föresla-
gen ny bostadsbebyggelse, förutsatt att ovan nämnda bullerskyddsvall anordnas. Beräk-
nade ekvivalenta ljudnivåer är som högst 56 dB(A) vid nya bostadsbyggnader utmed He-
deskogavägen. För övriga byggnader uppgår ekvivalenta ljudnivåer till som högst 54 
dB(A).  
 
Av bullerutredningen framgår också att vid samtliga bostäder bedöms det möjligt att an-
ordna en uteplats någonstans på respektive bostadstomt, i anslutning till bostaden, som 
uppfyller riktvärdet 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. En lokal bullerskärm kan dock behöva 
uppföras mellan bebyggelsen utmed Blåsborgsvägen och Hedeskogavägen för att klara 
riktvärdet avseende maximal ljudnivå vid uteplats, 70 dB(A).    
 
Riktvärdet för trafikbuller vid ny skolgård är 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå respektive 70 
dB(A) maximal ljudnivå. Dessa riktvärden erhålls vid den skolgård som omfattas av aktu-
ellt planförslag.  
 
Slutsatsen av genomförd bullerutredning är att ljudmiljön i planområdet generellt sett an-
tas bli god och uppfylla de riktvärden som finns för ny bostadsbebyggelse. Ljudnivån vid 
samtliga fasader underskrider riktvärdet 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå, vilket innebär att 
planlösning kan utformas utan hänsyn till ljuddämpad sida. Det finns också möjlighet att 
uppföra en uteplats i anslutning till respektive bostad som erhåller riktvärdena 50 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå, bortsett från en uteplats där det kan 
behövas en lokal skärm. Uteplatser måste i vissa fall placeras på den bullerskyddande sidan 
av huset för att riktvärdena ska erhållas. Då ljudnivån utmed några fasader är relativt höga 
bör det i ett senare skede säkerställas att ljudmiljön inomhus inte överskrider de riktvärden 
som finns. 
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Ljudutbredning 2 meter ovan mark, ekvivalent ljudnivå 

 

Risker 
Länsstyrelsen ansvarar för vägvalsstyrning för transporter av farligt gods på landsväg. 
Riksväg 13/Sjöbovägen är en rekommenderad väg för transport av farligt gods. Vilka 
konsekvenser detta har för planförslaget kommer att utredas vidare inför antagande av 
detaljplanen.   
 
Sydöst om planområdet ligger ett verksamhetsområde. Gällande detaljplaner för 
detta medger lastbils- och bilservice, drivmedelsförsäljning, småindustri, hantverk, kontor 
och hotell. Avståndet mellan verksamhetsområdet och den bebyggelse som planförslaget 
möjliggör är som minst 250 meter. För verksamheterna finns inga fastställda skyddsav-
stånd, men rekommenderat avstånd mellan drivmedelsförsäljning och bostäder enligt 
Bättre plats för arbete, Boverkets allmänna råd 1995:5 är 100 meter, vilket med marginal 
innehålls. 
 
I den märgelgrav som ligger inom aktuellt planområde finns dumpat avfall. En undersök-
ning av märgelgraven har utförts av Sigma Civil AB, PM Avgränsning av förorening i djup, 
Södra Hedeskoga, Ystad, Ystad kommun, Sigma Civil, 2019-09-09. Undersökningen indikerar 
att föroreningen är begränsad till de ytliga jordlagren, ner till ca 0,3 meter under ytan. Den 
underlagrande lermoränen är troligen opåverkad. Vid urschaktning av de förorenade mas-
sorna i märgelgraven rekommenderas att gräva ca 0,2 meter ner i naturligt material. Kon-
trollprover tas därefter i schaktväggar samt schaktbotten för att säkerställa att åtgärden 
har avlägsnat föroreningen. Eftersom föroreningar har påvisats i jorden måste en anmälan 
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om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas in till kommunen innan ett eventuellt 
schaktarbete påbörjas. Vid eventuell schakt i förorenad mark ska massorna omhändertas 
och lämnas till godkänd mottagare.  
 
De två master som finns i planområdets norra del ägs av Skanova AB. Ystad Energi har 
en antenn för mätinsamling i en av masterna samt ett skåp i marknivå (oklart vilken mast). 
Enligt Ystad Energi ger antennen mycket låg effekt och kräver därför inget skyddsavstånd. 
Även Teleservice Skåne AB har en antenn i en av masterna samt ett skåp i marknivå. 
Teleservice Skåne AB menar att också deras antenn ger så låga effekter att det inte finns 
risk för strålning. Vad gäller risk för nedfallande föremål brukar Teleservice Skåne AB 
utgå från 2/3 av mastens höjd som riskområde.  
 

Natur- och kulturmiljö 
Naturmiljö och biologisk mångfald 
Planområdet består till huvuddelen av jordbruksmark. En naturvärdesinventering har ut-
förts av Ekoll AB på uppdrag av Tyréns AB, Naturvärdesinventering Hedeskoga, Tyréns AB, 
juni 2016. I denna identifieras fem naturvärdesobjekt, samtliga bedömda som ”Naturvär-
desklass 4” (visst naturvärde). Två av objekten omfattas dessutom av generellt biotop-
skydd. Biotoperna utgörs av en igenväxt märgelgrav i områdets mitt och ett odlingsröse 
väster om befintlig skola.  
 
Den samlade bedömningen är att planområdet inte hyser några större naturvärden. Vid 
inventeringen påträffades inga naturvårdsarter, det vill säga skyddade arter, rödlistade ar-
ter, typiska arter, ansvarsarter eller signalarter. Däremot kan några av de naturvärdesobjekt 
som identifierades ha viss betydelse för den biologiska mångfalden både inom det natur-
värdesinventerade området och direkt utanför.  
 
Inom och i närheten av planområdet finns groddjur. Med anledning av detta har en ut-
redningar gjorts för att studera hur aktuellt planförslag eventuellt påverkar groddjuren. 
Inför samråd av detaljplanen gjordes en utredning av Ekoll AB på uppdrag av Tyréns 
AB, Groddjursutredning inför en ny detaljplan i Hedeskoga, Tyréns AB, juni 2016. Utredningen 
omfattar de fyra dammarna söder om aktuellt planområde samt märgelgraven inom 
planområdet. Inför granskning av detaljplanen har även en kompletterande utredning 
utförts, Kompletterande hänsyn till groddjur i detaljplan i Hedeskoga, Ystad Kommun, Ekoll AB, 
augusti 2018. Syftet med den kompletterande utredningen är att förtydliga och ge kom-
pletterande förslag på åtgärder för fridlysta groddjur och deras livsmiljöer med anled-
ning av planförslaget. Slutsatsen av utredningen är att om de åtgärder som föreslås i de 
båda groddjursutredningarna genomförs kommer groddjuren inte att påverkas negativt 
av planförslaget, utan snarare gynnas. Därmed bör det inte behövas någon dispens från 
Artskyddsförordningen.  
  
Av groddjursutredningarna framgår att befintliga biotopskyddade objekt i form av mär-
gelgrav och odlingsröse är möjliga livsmiljöer för groddjur, inte för lek men för övervint-
ring och som skydd. Möjligheten för groddjuren att utnyttja dessa miljöer är idag strakt 
begränsad eftersom vandringsvägarna till och från dessa två objekt består av intensivt 
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odlad mark. I den senaste groddjursutredningen ges förslag på var det är lämpligt att skapa 
fler och bättre livsmiljöer för groddjuren om märgelgraven försvinner. Nya övervintrings-
/skyddsplatser skapas bäst mellan de befintliga vattnen söder om aktuellt planområde. 
Detta bör vara så kallade faunadepåer, vilka skapas genom att större gropar grävs och fylls 
med sten och död ved så att det bildas högar. Faunadepåerna ska ligga ovan vattennivå-
erna men erbjuda groddjuren att övervintra frostfritt. För att ytterligare gynna groddjuren 
föreslås också att en av dammarna, den som kallas Lilla Hedeskogadammen, förstoras och 
rensas. Ett ytterligare förslag till åtgärd för att gynna groddjurens livsmiljö är att anpassa 
skötseln av naturområdet vid denna Lilla Hedeskogadammen så att igenväxning av buskar 
och gräs begränsas och flora och insektsliv gynnas. 
 
Ovan nämnda åtgärder gäller områden utanför aktuellt planområde, men de har positiv 
effekt på de groddjur som idag lever inom planområdet. Inom planområdet har tillkom-
mande trädgårdar och nya naturområden potential att skapa bättre skyddsmöjligheter och 
vandringsvägar för groddjuren, liksom större tillgång till föda. Det är viktigt att naturom-
rådena inom planområdet utformas så att det även här blir lämpliga miljöer för groddju-
ren, exempelvis genom att faunadepåer anordnas, inhemska buskar och träd planteras 
samt att marken förblir öppen och inte förses med kortklippta gräsmattor. Fuktstråken 
inom planområdet, som medger markavrinning till några av de befintliga dammarna ut-
anför planområdet, gynnar groddjuren genom att förbättra deras möjligheter att förflytta 
sig till och från de nya naturområdena inom planområdet.  
 
I groddjursutredningarna framhålls att förutom att anpassa vattnet och de intilliggande 
landmiljöerna till groddjuren behöver vandringarna göras säkra. Trafiken på Hedeskoga-
vägen och Källesjövägen bör inte öka i alltför stor omfattning. Enligt utredningarna bör 
därför infarten till det föreslagna utbyggnadsområdet placeras så långt mot nordöst som 
möjligt och/eller passager för groddjuren anordnas så att de kan ta sig över vägen på ett 
säkert sätt.  
 
Även dagvattenhanteringen i området är av betydelse för groddjuren. Särskilt viktigt är 
att orenat dagvatten inte leds in direkt till befintliga dammar.  
 
Aktuellt planområde ligger inom områden med förbud mot markavvattning vilket gäller 
för hela Skåne. Inga andra formella skydd gäller för naturmiljön i området. 
 

Vatten 
Inom planområdet finns en märgelgrav. Vid genomförd naturvärdesinventering (Natur-
värdesinventering Hedeskoga, Tyréns AB, juni 2016) var denna nästan helt uttorkad och igen-
vuxen. Sannolikt brukar den dock vara fuktig, förutom under torrperioden på sommaren. 
Av naturvärdesinventeringen framgår att märgelgraven fungerar som livsmiljö för små-
gnagare och häckande och rastande fåglar samt som möjlig livsmiljö för grod- och kräl-
djur. Märgelgraven omfattas av generellt biotopskydd.  
 
Direkt söder/sydväst om aktuellt planområde finns det tre större vattendrag: Stora He-
deskoga dammen, Norra Källesjö dammen och Södra Källesjö dammen. Här har vid tidi-
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gare inventeringar rapporterats flera häckande arter, inklusive rödlistade arter, och karak-
tärsarter för större skånska våtmarker. I två av dammarna har dessutom fridlysta groddjur 
påträffats, lövgroda och större vattensalamander.  
 
Befintliga dammar omfattas av strandskydd på 50 meter. Detta innebär att ny bebyggelse 
inte bör placeras närmare dammarna än 50 meter. I groddjursinventeringarna framkom-
mer att det är viktigt med ett byggnadsfritt område på 50 meter även med hänsyn till 
groddjuren. 
 

Kulturmiljö 
Hedeskoga var ursprungligen en kyrkby som växte fram i korsningen mellan två vägar: en 
nordsydlig väg i riktning mot Ystad och en öst-västlig väg som sammankopplade godsen 
Öja och Bjärsjöholm. Gårdarna och torpen som lydde under Bjäresjö gods låg längs det 
som idag är Hedeskogavägen, där också kyrkan är placerad. Bymiljön har lång historisk 
kontinuitet där bland annat kyrkan från 1100-talet och skolan från tidigt 1900-tal utgör 
blickfång och är en naturlig mittpunkt i byn. Den bebyggelse som i övrigt återfinns i He-
deskoga idag tillkom dock under senare tid och kan delas in i tre huvudsakliga delområ-
den, inklusive kyrkbyn:  

1. Kyrkbyn: Gatuhus och agrar bebyggelse uppförd mellan sent 1800-tal och 1930-
tal. 

2. Egnahem: Friliggande småskaliga villor med varierad arkitektonisk karaktär upp-
förda mellan 1930 och 1960.  

3. Rekordåren: Friliggande villor med enhetlig arkitektonisk karaktär uppförda mel-
lan 1960 och 1970. 

 
Som underlag för föreliggande detaljplan har en kulturmiljöinventering genomförts, vil-
ken redovisas i PM Kulturmiljö och landskapsbild, Hedeskoga, FOJAB, 2018-03-05.  
 
En kulturhistorisk värdering har även gjorts av byggnader och mark kopplad till den be-
fintliga skolan, Hedeskoga skola – Karaktärisering och kulturhistorisk värdering, Ystads kom-
mun, 2019-05-31. I Hedeskoga har det bedrivits utbildning sedan 1810-talet. Till en bör-
jan gavs utbildningar i det dåvarande fattighusets västra del men från år 1823 uppfördes 
ett nytt skolhus, idag församlingshemmet. Skolverksamheten bedrevs till en början ge-
nom kyrkans försorg. Skolan utökades allteftersom och år 1884 gjordes en större om- 
och tillbyggnad. I början av 1900-talet uppkom behov av att utöka skolverksamheten. 
År 1905 stod dagens skolbyggnad färdig på södra sidan om Hedeskogavägen.  
 
Hedeskoga skola utgör tillsammans med kyrkan, kyrkogården och den äldre bebyggelsen 
längs Hedeskogavägen de äldsta och starkaste identitetsbärarna i bymiljön. Skolans hi-
storiska koppling till kyrkan och vidare utveckling genom utbyggnad och omlokalisering 
centralt i byn visar på ett starkt samhälls- och socialhistorisk värde och utgör ett välbe-
varat exempel på hur folkskoleutvecklingen skedde i Sverige med start i och med folk-
skolestadgan år 1842.  
 
Skolbyggnaderna som uppförs under början av 1900-talet innehar arkitekturhistoriska 
värden genom sin tydliga nyklassicistiska karaktär med tidstypiska material och detaljer 
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som fasader i handslaget tegel med profilerad tak- och fasadgesims som tillsammans 
med den branta takformen och ursprunglig fönstersättning (undantag för fönster, 
material och hängning på skolbyggnad). Skolbyggnadens centrala, och lärarbostadens in-
tegrerade, läge i skolmiljön utgör exempel på folkskolans och läraryrkets status och ut-
veckling under 1900-talets första decennier. Lärarbostadens bevarade fruktträdgård ut-
gör miljömässiga kvalitéer och förtydligar lärarbostadens intima koppling till skolmiljön i 
sin helhet.  
 
Av den kulturhistoriska värderingen framgår att en utveckling av skolmiljön genom om- 
och tillbyggnation bör ses som möjlig. Ny bebyggelse bör genom sin utformning och 
placering förhålla sig till den tidiga 1900-talsbebyggelsen på platsen. Skolbyggnadens 
östra och södra fasader har ändrats under senare del av 1900-talet, varför tillbyggnation 
bedöms som mer lämplig i dessa delar. Lärarbostaden utgör den bäst bevarade byggna-
den och bör, liksom de äldre delarna av skolbyggnaden, bevaras och fortsatt ingå i skol-
miljön. En enklare tillbyggnad i trä vid lärarbostadens östra fasad kan med fördel avlägs-
nas för att återbörda byggnadens ursprungliga kvalitéer. Tillbyggnad till lärarbostaden 
bör undvikas.  
 
Ny bebyggelse kan prövas i ett läge söder om lärarbostaden. Krav bör ställas avseende 
byggnadshöjd och anpassning till platsen, med hänseende till den samlade skolmiljön 
och kyrkans totalhöjd (högsta byggnaden på platsen). Eventuell ny bebyggelse i skolom-
rådet närmast Hedeskogavägen bör förhålla sig så att kopplingen mellan befintlig skol-
byggnad och lärarbostaden fortsatt kan uppfattas från Hedeskogavägen.  
 
Kyrkogården omfattas av skydd enligt kulturmiljölagens 4 kapitel. För utvidgning av be-
gravningsplatsen samt för uppförande eller väsentlig ändring av byggnader, murar, porta-
ler, andra fasta anordningar och vegetation eller ändring av medveten gestaltning av ve-
getationen krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen. 
 

Arkeologi 
Aktuellt planområde berörs av en känd fornlämning: en bytomt/gårdstomt från ca 1520 
e.Kr., ca 300x200 m stor. Utbredningen som visas nedan är ungefärlig.  
 
En arkeologisk förundersökning har utförts under perioden 2019-09-23 till 2019-10-04 
på fastigheten Hedeskoga 18:1, 18:3 samt Lilla Tvären 2:3 m fl. Den arkeologiska förun-
dersökningen berörde ett grav- och boplatsområde (L2018:93, UY1), en boplats 
(L2018:108, UY2) samt en möjlig flatmarksgrav (L2018:109, UY3). 
 
Slutsatsen av undersökningen är att de förhistoriska boplatslämningarna och 
gravmiljön inom UY1 i den fortsatta planprocessen i första hand föreslås bevaras. Om 
detta inte är möjligt föreslås en arkeologisk undersökning av lämningarna i områdets 
centrala och västra delar. En slutundersökning bör genomföras i den centrala och östra 
delen av UY1. Preliminärt föreslås att ett område på ca 4 500 kvm bör undersökas vi-
dare. Inom området finns urnegravar och boplatslämningar i form av härdar, gropar och 
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stolphål. Inom övriga områden UY2 och UY3 föreslås utifrån förundersökningens re-
sultat inga fortsatta arkeologiska åtgärder. Slutundersökning kommer att genomföras en-
ligt rekommendationerna i förundersökningen.  
 
Om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten vid föreslagen nybyggnation 
ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 § kulturminneslagen omedelbart avbrytas och länssty-
relsen underrättas. 
 
 

 
Fornlämningar inom och i närheten av planområdet.  
 

Stads- och landskapsbild 
Planområdet är en del av Romeleåsens utlöpare och landskapet är svagt böljande med 
generösa utblickar i flera riktningar. Den södra delen av planområdet är kuperad med 
nivåskillnader på totalt 15 meter. Dessa är mest märkbara i de tre kullar som ligger i 
nordsydlig riktning mellan befintlig skola/kyrkogård och dammarna i söder.   
 
De centrala offentliga byggnaderna i Hedeskoga utgör tydliga målpunkter i byn – kyrkan, 
församlingshemmet och skolan. Även kyrkogården har en central placering och utgör en 
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målpunkt. De större träden vid kyrkogårdsmuren, tillsammans med blodboken vid skolan, 
utgör en viktig del av Hedeskogavägens lummiga karaktär. Över Hedeskogas bebyggelse 
reser sig några objekt som utgör landmärken: masterna i väst och kyrkan strax nordöst 
om dessa.  
 
Som underlag för denna detaljplan har en landskapsbildsanalys gjorts, vilken redovisas i 
dokumentet PM Kulturmiljö och landskapsbild, FOJAB, 2018-03-05. Här finns en mer detal-
jerad beskrivning av stads- och landskapsbilden i Hedeskoga.  
 

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. 
 
De ekosystemtjänster som idag finns inom aktuellt planområde är i huvudsak sådana 
som kan kopplas till odlingslandskapet.  

  

Service 
I Hedeskoga finns en skola (F-2), en kyrka och ett församlingshem. Strax sydöst om He-
deskoga, öster om riksväg 13/Sjöbovägen, ligger en större mataffär. Ystad centrum ligger 
cirka 3 km bort. I Ystad finns ett gediget utbud av service som till exempel mat- och 
klädaffärer, tågstation, bio, högstadieskola och gymnasium. 
 

Trafik och infrastruktur 
Trafik till befintlig bebyggelse i Hedeskoga leds in via riksväg 13/Sjöbovägen i öster och 
Hedeskogavägen i väster. Hedeskogavägen är ett huvudstråk som går genom orten och 
ansluter till riksväg 13/Sjöbovägen i öster. I övrigt består gatunätet i Hedeskoga av raka 
gatusträckningar i nord-sydlig och öst-västlig riktning, varav några är sammanhängande 
och några är återvändsgator. Hastighetsgränsen på Hedeskogavägen och på lokalgatorna 
inom Hedeskoga är 40 km/tim. Utanför Hedeskoga skola, utmed en drygt 100 meter 
lång sträcka mellan Majsgatan och Blåsborgsvägen, regleras hastigheten dock till 30 
km/tim mellan klockan 07:00 och 17:00 måndag till fredag.  
Riksväg 13/Sjöbovägen har en hastighetsgräns på 70 km/tim mellan Ystads centrala delar 
och Hedeskoga. Norr om Hedeskoga har Sjöbovägen 90 km/tim som reglerad hastig-
hetsgräns. 
 
Nuvarande trafikflöden på vägarna kring aktuellt planområde framgår av tabellen nedan.  
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Uppmätta trafikflöden, befintlig trafik. 
 
En stadsbusslinje, linje 4, trafikerar Hedeskoga mellan Stationen och Källesjö. Busshåll-
plats finns i väster om planområdet. Linjen går i halvtimmestrafik dagtid måndag till 
söndag. På riksväg 13/Sjöbovägen går regionbusslinje 301 mellan Sjöbo och Ystad med 
hållplats nära korsningen 13/Sjöbovägen/Hedeskogavägen. Bussen avgår vardagar cirka 
40 gånger per riktning och cirka 14-16 gånger per riktning under lördag och söndag. 
 
Till och från Hedeskoga skola går skolbussar. Dessa stannar strax väster om skolan, på 
Hedeskogavägen.  
 
Ett sammanhängande gång- och cykelnät finns från centrala Ystad utmed riksväg 
13/Sjöbovägen, via Vetegatan och vidare till Sövestad. Utmed Hedeskogavägen finns 
också en gång- och cykelväg som förbinder Hedeskoga med de centrala delarna av Ystad.  
Två övergångsställen finns tvärs Hedeskogavägen, ett vid Hedeskoga skola och ett vid 
korsningen med Råggatan. 
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PLANFÖRSLAG 
Planförslaget innebär att ny bostadsbebyggelse möjliggörs i Hedeskoga, att befintlig för-
skola/skola ges möjlighet att expandera och att åkermarken söder om Hedeskoga om-
vandlas till naturmark för dagvattenhantering, rekreation och lek. Vid full exploatering 
medges drygt 100 bostäder.  
 
Vid utformning av planförslaget har hänsyn tagits till landskapets topografi och till karak-
tärsdrag i befintlig bebyggelse i Hedeskoga. Nedan beskrivs detta övergripande. För en 
mer detaljerad beskrivning, se PM Kulturmiljö och landskapsbild, Hedeskoga, FOJAB, 2018-
03-05. 
 

Bebyggelse 
Övergripande struktur 
Den övergripande idén med föreslagen placering av ny bebyggelse är att koppla ihop ut-
byggnadsområdet med befintliga delar av Hedeskoga för att förbättra rörligheten, att ut-
nyttja höjder och siktlinjer så att områdets natur- och landskapsvärden tas till vara samt 
att låta landskapet växa in som gröna kilar mellan bebyggelsegrupperna.  
 

 
 
Föreslagen bostadsbebyggelse är placerad i sluttningarna och på toppen av de tre kullar 
som finns söder om Hedeskoga, samt i en rad utmed västra sidan av Blåsborgsvägen. 
Bebyggelsen utgör fyra delområden vilka beskrivs nedan. Huvudsakligen föreslås frilig-
gande villor i 1 till 1,5 plan, några med suterrängvåning, samt radhus/parhus/kedjehus.   
 
Genom att möjliggöra för olika storlek på tomterna och husen samt olika upplåtelsefor-
mer kan föreslaget utbyggnadsområde bidra till en större variation av boendeformer i He-
deskoga. 
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Utöver bostadsbebyggelse föreslås också ny bebyggelse för skolverksamhet. Planförslaget 
innebär att befintlig skolfastighet kan utökas och att det därmed ges möjlighet att uppföra 
nya skolbyggnader mot Hedeskogavägen i norr och/eller mot Majsgatan i söder.  
 
Vad gäller utformning av föreslagen bostadsbebyggelse är ambitionen att det både ska 
finnas gemensamma drag som håller samman de olika delområdena och hustyperna och 
att det ska finnas utrymme för variation. De gemensamma dragen är att huvudbyggnader 
ska utföras med fasader i puts eller tegel, med fördel i en sammanhållen färgskala och med 
röda eller svarta tak, komplementbyggnader ska utföras med svarta tak och merparten av 
husen ska ha samma byggnadshöjd mot gata. Utformningen syftar samtidigt till att få be-
byggelsen att anpassas till kringliggande landskap och till befintlig bebyggelse i Hedeskoga. 
 

 
Föreslagen bebyggelsestruktur.  
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Delområden 
Blåsborgsvägen 
Längs Blåsborgsvägens västra sida möjliggörs ca 7 friliggande villor och tre längor med 
radhus (alternativt parhus eller kedjehus) med ca 4 bostäder i varje länga. Villorna har en 
högsta byggnadshöjd om 3,5 meter och radhusen om 6,0 meter över medelmarknivå mot 
intilliggande gata. Bebyggelsen avses knyta an till både befintlig bebyggelse på Blåsborgs-
vägens östra sida och till ny bebyggelse söder om Hedeskogavägen genom skala och 
materialval. Detta regleras i detaljplanen med följande bestämmelser:  
 

 Villorna ska uppföras som friliggande enbostadshus, placerade minst 4,0 meter 
från tomtgräns mot gata och minst 1,0 meter från övriga tomtgränser. Villorna 
ska förses med fasad huvudsakligen i tegel eller puts och taktäckning ska vara 
takpannor i svart kulör. Huvudbyggnad ska utformas med sadeltak med lutning 
mellan 27 och 45 grader.  

 Radhusen ska placeras minst 2,5 meter från tomtgräns mot gata. Radhusen ska 
förses med fasad huvudsakligen i tegel eller puts och taktäckning ska vara tak-
pannor i svart kulör. Taken ska utformas med lutning mellan 6 och 27 grader.  

 Garage ska placeras minst 6,0 meter från tomtgräns mot gata och får samman-
byggas i tomtgräns. Övriga komplementbyggnader ska placeras minst 2,5 meter 
från gata och minst 1,0 meter från övriga tomtgränser. 

 Utöver huvudbyggnad får komplementbyggnader uppföras med en sammanlagd 
byggnadsarea på högst 40 m² per tomt och en högsta byggnadshöjd på 3 meter. 

 
Färg på fasad regleras inte i detaljplanen, men ockra eller jordiga kulörer är att föredra för 
att anpassa den nya bebyggelsen till den befintliga bebyggelsen i Hedeskoga och för att 
skapa ett visst samspel mellan den nya bebyggelsen och omgivande landskap.  
 
 

 
Principsektion för bebyggelse längs Blåsborgsvägen. 
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Referensexempel för utformning av friliggande villor. 
 

 

Referensexempel för utformning av radhus. 
 
Västra området 
I det västra området söder om Hedeskogavägen föreslås ny bebyggelse i sluttningen mot 
väster och på toppen av kullen. Uppskattningsvis ges här utrymme för ca 9 hus utmed 
Hedeskogavägen, 10 hus i sluttningen mot väster och 13 hus på toppen av kullen. För att 
kunna lösa dagvattenhantering och nivåskillnader mellan gata, tomter och angränsande 
naturmark, husens höjd, utbredning och placering avses några av husen i denna del av 
planområdet utformas som suterränghus. Dessa ska vara tillgängliga genom att samtliga 
nödvändiga funktioner för en bostad finns på entréplanet. Tomterna anordnas som en 
slänt mot angränsande grönområde eller terrasseras och förses med en stödmur mot grön-
området. Bebyggelsen i denna del av planområdet regleras i detaljplanen med följande 
bestämmelser:  
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 Bebyggelsen utmed Hedeskogavägen och i den norra delen av sluttningen mot 
väster ska uppföras som radhus/kedjehus/parhus med en högsta byggnadshöjd 
om 3,5 meter över medelmarknivå mot intilliggande gata. Radhusen ska placeras 
minst 2,5 meter från tomtgräns mot gata. De ska förses med fasad huvudsakligen 
i tegel och taktäckning ska vara takpannor i svart kulör. Huvudbyggnad ska utfor-
mas med sadeltak med lutning mellan 27 och 45 grader.  

 Bebyggelsen i sluttningen mot väster, södra delen, ska uppföras som suterränghus 
med en högsta nockhöjd om 4,5 meter över medelmarknivå mot intilliggande 
gata. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från tomtgräns mot gata och 
minst 1,0 meter från övriga tomtgränser. Fasad på huvudbyggnad ska utformas 
huvudsakligen i tegel och taktäckning ska vara takpannor i svart kulör. Taken ska 
utformas med lutning mellan 6 och 27 grader.  

 Bebyggelsen i sluttningen mot väster, östra delen, ska uppföras som suterräng-
hus med en högsta nockhöjd om 7,0 meter över medelmarknivå mot intillig-
gande gata. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från tomtgräns. Fasad 
på huvudbyggnad ska utformas huvudsakligen i tegel och taktäckning ska vara 
takpannor i svart kulör. Taken ska utformas med lutning mellan 6 och 27 grader. 

 Bebyggelsen på toppen av kullen ska uppföras med en högsta byggnadshöjd om 
3,5 meter över medelmarknivå mot intilliggande gata. Huvudbyggnad ska place-
ras minst 4,0 meter från tomtgräns mot gata och minst 1,0 meter från övriga 
tomtgränser. Fasad på huvudbyggnad ska utformas huvudsakligen i tegel eller 
puts och taktäckning ska vara takpannor i svart eller röd kulör. Huvudbyggnad 
ska utformas med sadeltak med lutning mellan 27 och 45 grader. 

 Garage ska placeras minst 6,0 meter från tomtgräns mot gata och får samman-
byggas i tomtgräns. Övriga komplementbyggnader placeras minst 2,5 meter från 
gata och minst 1,0 meter från övriga tomtgränser. 

 Utöver huvudbyggnad får komplementbyggnader uppföras med en sammanlagd 
byggnadsarea på högst 40 m² per tomt och en högsta byggnadshöjd på 3 meter. 
 

 

 
Principsektion för bebyggelse i västra området 
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Referensexempel för utformning av friliggande villor. 
 
 

 

Referensexempel för utformning av suterränghus 
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Mellersta området 
I det mellersta området föreslås ny bebyggelse i form av ca 25 friliggande villor. Bebyg-
gelsen i denna del av planområdet regleras i detaljplanen med följande bestämmelser: 

 Bebyggelsen ska uppföras med en högsta byggnadshöjd om 3,5 meter över me-
delmarknivå mot intilliggande gata. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter 
från tomtgräns mot gata och minst 1,0 meter från övriga tomtgränser. Fasad på 
huvudbyggnad ska utformas huvudsakligen i tegel eller puts och taktäckning ska 
vara takpannor i svart eller röd kulör. Huvudbyggnad ska utformas med sadeltak 
med lutning mellan 27 och 45 grader. 

 Garage ska placeras minst 6,0 meter från tomtgräns mot gata och får samman-
byggas i tomtgräns. Övriga komplementbyggnader placeras minst 2,5 meter från 
gata och minst 1,0 meter från övriga tomtgränser. 

 Utöver huvudbyggnad får komplementbyggnader uppföras med en sammanlagd 
byggnadsarea på högst 40 m² per tomt och en högsta byggnadshöjd på 3 meter. 

 
I den norra delen av mellersta området ges möjlighet att uppföra antingen bostadsbe-
byggelse eller bebyggelse för skoländamål. Om bostadsbebyggelse uppförs ryms ca 3 vil-
lor. Bebyggelsen regleras enligt följande:  

 Bebyggelsen ska uppföras med en högsta byggnadshöjd om 6,0 meter över me-
delmarknivå mot intilliggande gata. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter 
från tomtgräns mot gata och minst 1,0 meter från övriga tomtgränser. Fasad på 
huvudbyggnad ska utformas huvudsakligen i tegel eller puts och taktäckning ska 
vara takpannor i svart eller röd kulör. Huvudbyggnad ska utformas med sadeltak 
med lutning mellan 6 och 45 grader. 

 Garage ska placeras minst 6,0 meter från tomtgräns mot gata och får samman-
byggas i tomtgräns. Övriga komplementbyggnader placeras minst 2,5 meter från 
gata och minst 1,0 meter från övriga tomtgränser. 

 Utöver huvudbyggnad får komplementbyggnader uppföras med en sammanlagd 
byggnadsarea på högst 40 m² per tomt och en högsta byggnadshöjd på 3 meter. 
 

Färg på fasad regleras inte i detaljplanen, men ockra eller jordiga kulörer är att föredra för 
att anpassa den nya bebyggelsen till den befintliga bebyggelsen i Hedeskoga och för att 
skapa ett visst samspel mellan den nya bebyggelsen och omgivande landskap.  
 
 

 
Principsektion för bebyggelse och dagvattenhantering i mellersta området 
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Principsektion för bebyggelse i mellersta området 
 
För att skapa ett respektavstånd till kyrkogården och skydda de befintliga träden vid kyr-
kogården innebär planförslaget att ny bebyggelse inte får uppföras närmare kyrkogården 
än ca 10 meter. 
 
Östra området 
I det östra området föreslås friliggande villor i väster och söder och radhus/kedjehus/par-
hus i öster och i den mellersta delen. För de friliggande villorna gäller samma reglering 
som beskrivits för det mellersta området. Radhusen/kedjehusen/parhusen regleras i de-
taljplanen med följande bestämmelser: 

 Bebyggelsen i den östra delen ska uppföras som radhus/kedjehus/parhus med 
en högsta byggnadshöjd om 3,5 meter över medelmarknivå mot intilliggande 
gata. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från tomtgräns mot gata och 
minst 1,0 meter från övriga tomtgränser. Vad gäller utformning avses bebyggel-
sen knyta an till suterränghusen i planområdets västra del och fasad på huvud-
byggnad ska därför utformas huvudsakligen i tegel och taktäckning ska vara tak-
pannor i svart kulör. Taken ska utformas med lutning mellan 6 och 27 grader. 
För denna bebyggelse gäller även att bygglov inte får ges för bostäder förrän 
ljuddämpande vall uppförts mot riksväg 13/Sjöbovägen. 

 Bebyggelsen i mellersta delen ska uppföras som radhus/kedjehus/parhus med 
en högsta byggnadshöjd om 6,0 meter över medelmarknivå mot intilliggande 
gata. Även denna bebyggelse avses knyta an till suterränghusen i planområdets 
västra del och fasad på huvudbyggnad ska därför utformas huvudsakligen i tegel 
och taktäckning ska vara takpannor i svart kulör. Taken ska utformas med lut-
ning mellan 6 och 27 grader. 

 Garage ska placeras minst 6,0 meter från tomtgräns mot gata och får samman-
byggas i tomtgräns. Övriga komplementbyggnader placeras minst 2,5 meter från 
gata och minst 1,0 meter från övriga tomtgränser. 

 Utöver huvudbyggnad får komplementbyggnader uppföras med en sammanlagd 
byggnadsarea på högst 40 m² per tomt och en högsta byggnadshöjd på 3 meter. 
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Principsektion för bebyggelse i östra området 
 

Skola 
Planförslaget medger utbyggnad av Hedeskoga skola. Så som beskrivits under rubriken 
Mellersta området möjliggör planförslaget två olika utbyggnadsalternativ. Antingen kan den 
norra delen av mellersta området tas i anspråk för bostäder, eller så kan det användas för 
skoländamål. Om det används för skoländamål utökas ytan för skola från ca 8 400 kvm 
till ca 10 500 kvm. Inom skolområdet ges möjlighet att uppföra ny bebyggelse i den norra 
delen och/eller i den del som utgör en utvidgning av området i söder. Hur stor del av de 
angivna ytorna som kan bebyggas är beroende av fördelningen mellan förskoleverksamhet 
och grundskoleverksamhet.  
 
Nya byggnader får uppföras med en byggnadshöjd om högst 9,0 meter i norra delen av 
skolområdet och högs 6,0 i den södra delen.  
 
Två av de befintliga skolbyggnaderna inom planområdet förses med skydds- och var-
samhetsbestämmelser med anledning av deras kulturhistoriska värden. Detta innebär att 
de i detaljplanen pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla byggnader som inte får för-
vanskas. För huvudbyggnaden gäller att den inte får rivas och att eventuella framtida 
ändringar ska göras med hänsyn till ursprungliga material och kulörer. Tegelfog ska vara 
pärlfog, likt befintlig. För lärarbostaden gäller att och eventuella framtida ändringar ska 
göras med hänsyn till ursprungliga material och kulörer. Vid byte av fönster ska de nya 
fönstren vara sidohängda, nätta träfönster med genomgående spröjsar likt befintliga.  
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Föreslagen bebyggelsestruktur med utvidgning av skolområdet. 
 

Bullerskyddsåtgärder 
För att kunna uppföra bebyggelse i den östra delen av planområdet, på det avstånd från 
riksväg 13/Sjöbovägen som anges i planförslaget, krävs bullerreducerande åtgärder med 
anledning av vägen. Planförslaget bygger på att ett bullerskydd anläggs utmed vägen, med 
en höjd på 2,5 meter över vägbanekant. Vallen avses modelleras så att den smälter in i den 
kuperade terrängen. Slänterna bör förses med trädplanteringar. Vallen är placerad drygt 
5,0 meter från befintligt vägområde. Om åtgärder krävs inom vägområdet, vid uppförande 
av vallen, ska tillstånd inhämtas från Trafikverket. 
 
All bebyggelse inom planområdet ska placeras och utformas så att den uppfyller gällande 
riktvärden avseende trafikbuller. Även uteplatser ska klara gällande riktvärden. I vissa fall 
kan det innebära att uteplatsen anläggs på den bullerskyddade sidan. 
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Princip för vägområde och bullerskyddsvall (Trafikverket). 
 

Byggnadsteknik 
Den geotekniska undersökning som ligger till grund för planförslaget visar att enklare 
byggnader kan grundläggas med förslagsvis lastspridande platta i naturligt lagrad jord av 
morän. Allt organiskt material ska utskiftas innan grundläggning. All ny bebyggelse ska 
uppföras med radonskydd.  
 

Markföroreningar 
Planen reglerar att startbesked inte får ges för ny bebyggelse i närheten av märgelgraven 
förrän markföroreningar i anslutning till denna är avhjälpta.  
 

Grönstruktur 
Planförslaget innebär att den jordbruksmark som idag finns mellan Hedeskoga och Källe-
sjö omvandlas till bebyggelseområde och naturmark för dagvattenhantering, rekreation 
och lek. Föreslagen bebyggelse är placerad så att den omges av gröna ytor och det skapas 
därmed en sammanhängande grönstruktur i området, som även kopplar till grönområdet 
runt Källesjö och till den allmänna grönyta som ligger strax norr om Hedeskogavägen. De 
gröna kilarna mellan det västra, mellersta och östra bebyggelseområdet söder om He-
deskogavägen syftar till att ge hela utbyggnadsområdet en grön karaktär, värna Hedesko-
gas lantliga läge, göra naturmarken söderut tillgänglig även för boende i befintliga He-
deskoga samt skapa ytor för dagvattenhantering. Kilarna avses bidra till rekreationsmäss-
iga och arkitektoniska värden och därmed tillföra ett mervärde för boende i hela He-
deskoga med omnejd. Att skapa nya gröna platser för lek, samvaro och aktiviteter runt 
Hedeskoga är nödvändigt för en framtida utbyggnad i söder. Delar av den västra grönkilen 
kommer att utgöra en del av skolgården och utformas på liknande sätt som intilliggande 
naturmark med dagvattenhantering.  
 
Dagvattenstråk placeras i de gröna släppen mellan bebyggelseområdena och dagvatten 
från gatorna leds till dessa stråk, där vattnet fördröjs innan det når befintliga dammar i 
naturområdet. Grönsläppen är ca 30 meter breda och lutar i sidled på grund av planom-
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rådets ursprungliga topografi. Nedan visas en principsektion för dagvattenomhänderta-
gandet via ett fuktstråk - en ca 8 meter bred översvämningsbar svacka. Stråket kan utfor-
mas med eller utan stående vatten. Fuktälskande vegetation i kombination med fuktig 
markmiljö kan användas för att skapa en miljö med hög biologisk mångfald. 

 

 
Sektion genom dagvattenstråk mellan västra och mellersta området söder om Hedeskogavägen 
 
Utöver de allmänt tillgängliga grönytorna antas även trädgårdarna utgöra ett grönt inslag 
i planområdet. I arbetet med planförslaget har det varit en central fråga hur trädgårdarna 
kan anpassas till landskapet så att markutfyllnad och stödmurar undviks i den utsträckning 
som är möjlig.  
 
Planförslaget är utformat så att befintlig grönska i anslutning till kyrkogården och skolan 
bevaras.  
 
I den tidiga dialogen med boende i Hedeskoga framkom önskemål om att den grönyta 
som idag finns norr om Hedeskogavägen ska bevaras och bli en gemensam samlingsplats 
för boende i den befintliga orten och i det planerade utbyggnadsområdet. De föreslagna 
gröna stråken söder om Hedeskoga kan bidra till en naturlig sammankoppling mellan ut-
byggnadsområdet och grönytan norr om Hedeskogavägen.  
 
Bakom den bebyggelse som medges utmed Blåsborgsvägen skapas ett grönt stråk för dag-
vattenhantering och som skydd mot intilliggande åker. Denna grönyta regleras i planen 
som gemensamhetsanläggning på kvartersmark med krav om erforderlig dagvattenhante-
ring. 
 

Biotopskyddsområde 
Det odlingsröse som finns inom planområdet avses bevaras. Detta säkerställs i detaljpla-
nen genom en skyddsbestämmelse. Märgelgraven avses tas bort. Dispens från biotop-
skyddet har beviljats av länsstyrelsen, men tiden för detta beslut har löpt ut. En ny ansökan 
behöver således göras.  
 

Ekosystemtjänster 
Planförslaget möjliggör flera ekosystemtjänster. Några av dessa beskrivs nedan. De är de-
finierade mot bakgrund av Naturvårdsverkets beskrivning av ekosystemtjänster.  
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 Hälsa och rekreation – grönytorna inom planområdet kan stimulera till lek, mot-
ion och utevistelse samt minska stress.  

 Naturupplevelser – att ha nära till grönområden ger möjligheter till ett dagligt 
friluftsliv och till utepedagogik i skolan. Detta kan främja kreativitet, ge kunskaper 
om naturen och ekosystemen samt inspiration till nytänkande och innovativa 
idéer. 

 Stadsodling – villaträdgårdarna möjliggör odling, vilket kan ge både närodlad och 
egenproducerad mat och främja rekreation, lärande och hälsa.  

 Kulturarv – de stora träden vid kyrkogården berättar en del av platsens historia 
och bidrar till områdets identitet.  

 Grön infrastruktur – att grönstrukturen inom planområdet hänger samman och 
samtidigt består av en variation av gröna ytor främjar biologisk mångfald och där-
med ekosystemtjänster.  

 Klimatanpassning – planförslaget rymmer stora ytor av genomsläpplig mark, 
vilket möjliggör rening av regn- och smältvatten och bidrar till att jämna ut flödet 
från häftiga regn. 

 Lokalklimat och renare luft – den grönska som möjliggörs inom planområdet 
kan bidra till ett behagligt lokalklimat genom skugga och ökad luftfuktighet. 

 

Trafik 
Biltrafik 
Planförslaget bygger på en utbyggnad av det befintliga vägnätet i Hedeskoga. Infartsvä-
garna till utbyggnadsområdet söder om Hedeskogavägen kan ses som förlängningar av de 
gator som redan finns. Den nya bebyggelsen är organiserad kring tre vägslingor, från vilka 
bebyggelsen angörs. Varje slinga har en egen koppling till befintligt vägnät: den västra 
angörs direkt från Hedeskogavägen, den mellersta från en förlängning av Majsgatan och 
den östra från Vetegatan. De nya gatorna regleras i detaljplanen som lokalgata.  
 
Bebyggelsen i planområdets västra del, utmed Hedeskogavägen, angörs via en kvarters-
gata öster om bebyggelseraden.   
 
Bebyggelsen utmed Blåsborgsvägen har tillfarter direkt mot Blåsborgsvägen. För att möj-
liggöra vändning för avfallshanteringsfordon föreslås i detaljplanen en vändplan i norra 
delen av Blåsborgsvägen. I Senapsgatans förlängning finns ett släpp mellan bebyggelsen 
som inte får bebyggas. Syftet med detta är att möjliggöra för framtida gata på längre sikt.  
 
Förlängningen av Majsgatan innebär att en ny gata anläggs mellan kyrkogården och villa-
bebyggelsen öster om denna. Denna yta tillhör kommunen och är tidigare inte planlagd.  
 
Angöring till skola sker från Hedeskogavägen och vid en utvidgning av skolområdet även 
från Majsgatan. 
 
En trafikutredning har utförts med anledning av aktuellt planförslag, Trafikutredning, He-
deskoga Ystad, Ramböll, 2020-05-20. Enligt utredningen beräknas den nya bebyggelsen 
alstra drygt 1000 fordonsrörelser med bil per dygn (vardagar). Hedeskogavägen genom 
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samhället beräknas få en trafikökning på cirka 75 % i öster jämfört med de befintliga 
nivåerna. Även de mindre gatorna Vetegatan, Majsgatan och Blåsborgsvägen får trafikök-
ningar, då de planerade bostäderna kopplas till dessa gator. 
 
Trafikökningen som orsakas av den planerade bebyggelsen bedöms inte i sig ge upphov 
till något behov av gatuombyggnader, men det finns redan idag brister i gatuutform-
ningen som blir än mer angeläget att åtgärda när samhället byggs ut. För att skapa god 
tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet föreslås följande: 
 
Hedeskogavägen 

 Detaljstudera längs vilka delar det bedöms vara möjligt att förbättra gångbane-
bredden.  

 Förbättrade förutsättningar för cykeltrafik, o Säkerställa att alternativa cykelvägar 
skapas inom exploateringsområdet  

o Stärka förutsättningarna för säker cykeltrafik i blandtrafik längs He-
deskogavägen. Hastighetssäkrande åtgärder bör utföras vid övergångs-
ställena längs sträckan.  

o Utreda om gatudelen kan vara aktuell för förändrad linjemålning för att 
skapa en så kallad bygdeväg. Mittlinje utgår och kantlinjer utförs in-
dragna och extra breda. Kvarstående bredd mellan kantlinjer blir 3,5 me-
ter och i vägrenen sker cykeltrafik. Vid möte mellan bilister får vägrenen 
användas.  

 
Vetegatan och Blåsborgsvägen 

 Hastighetssäkring var 50-100:e meter längs den befintliga delen av Vetegatan 
samt längs Blåsborgsvägen.  

 

Nya gång- och cykelkopplingar 

 Förbättrade kopplingar mellan planområdet och omgivande gång- och cykelväg-
nät samt inom området.  

 

Utformning nya lokalgator:  

 Nya lokalgator utformas utan trottoarer, 5-5,8 m breda. Avsmalningar i form av 
växtlighet eller möblering kan anläggas för att dämpa trafikens hastigheter.  

 
Enligt kapacitetsberäkning som genomförts för den mest belastade korsningen i områ-
det (Sjöbovägen/Hedeskogavägen) blir belastningsgraden mycket låg även efter planför-
slagets genomförande och någon behov av ombyggnad av korsningen ur kapacitetssyn-
punkt föreligger inte. 
 
Detaljplanen innebär att ett utfartsförbud införs i gränsen mot Hedeskogavägen. 
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Gång- och cykeltrafik 
Planförslaget innebär att det nya utbyggnadsområdet kopplas samman med befintligt 
gång- och cykelvägnät samt att nya kopplingar inom området skapas. Föreslaget gång- 
och cykelvägnät framgår av kartan nedan.  
 
Den gång- och cykelväg som idag finns längs riksväg 13/Sjöbovägen, som förbinder He-
deskoga med de centrala delarna av Ystad, byggs om utmed sträckan där en bullerskydd-
svall ska uppföras och leds in i den nya bebyggelsens östra del och ansluter sedan till 
Vetegatan. Vetegatan är så lågt trafikerad att omläggningen inte leder till att en separering 
av trafikslagen behöver göras längs Vetegatan, blandtrafik innebär en tillräckligt god trygg-
het och trafiksäkerhetsnivå för trafikanterna. Det är dock viktigt att hög framkomlighet 
för cyklister säkerställs genom Hedeskoga eftersom stråket ingår i ett längre pendlings-
stråk mot Sövestad. 
 
Gång- och cykelväg finns mellan Hedeskoga och Sövestad. Cykelvägen börjar i norra de-
len av Vetegatan. Härmed finns ett sammanhängande gång- och cykelstråk från centrala 
Ystad, utmed riksväg 13/Sjöbovägen, via Vetegatan och vidare till Sövestad. 
 
 

 

Befintliga och föreslagna gång- och cykelvägar inom och omkring planområdet.  
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Inom den naturmark som planförslaget omfattar avser Ystads kommun anlägga gångs-
tråk som dels förbinder befintliga Hedeskoga med naturområdet kring dammarna, dels 
kopplar samman de tre nya bebyggelseområdena. De gångstråk i naturområdet som inte 
utgör del av huvudcykelstråk kan förslagsvis utformas som ca 2 meter breda grusgångar. 
Gångstråken avses fungera som naturstigar med varierande grad av tillgänglighet, bero-
ende på naturliga förutsättningar och årstid och snöröjs ej. De gångstråksavsnitt som är 
fuktiga året runt bör förses med spänger. 
 
Den eller de nya gång- och cykelvägar som anläggs inom planområdet avses vara 3 meter 
breda och utföras i asfalt.  

 

Utformning av gator och platser 
De gator som planförslaget omfattar är 6,0 meter breda och kommer att innehålla bland-
trafik, det vill säga vara avsedda för både bil, cykel och gång. Körbanan föreslås ha en 
markbeläggning av asfalt och längs gatans ena sida föreslås en ränndal, med fördel i små-
gatsten och längs andra sidan en rad smågatsten. Viss möblering i form av växtlighet eller 
liknande kan placeras i gatorna för att bidra till att biltrafikens hastighet hålls nere.  
 
 

  

Principsektion lokalgata. 
 
Av den geotekniska undersökning som ligger till grund för planförslaget framgår att be-
fintlig mullhaltig jord och fyllning ska schaktas bort innan överbyggnad utförs. Dock be-
hövs det sannolikt ingen temporär grundvattensänkning vid anläggning av gator inom 
området.  
 
Mellan skolan och församlingshemmet skapas en platsbildning av torgkaraktär med låg-
fartshastighet. Torgbildningen på Hedeskogavägen mellan skolan och församlingshem-
met ger förbättrade möjligheter för fotgängare att röra sig över vägen och således mellan 
den norra delen och den södra delen av Hedeskoga. Detta har potential att förbättra till-
gängligheten för fotgängare men det är viktigt att i detaljutformningen av platsen genom 
fysiska åtgärder säkerställa att fordon som passerar håller låga hastigheter för att platsen 
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ska bli både trygg och säker. Detta kan åstadkommas till exempel genom riklig möble-
ring av gaturummet, med hjälp av farthinder eller genom markbeläggning som gör att 
biltrafikens hastighet hålls nere. Eftersom det kommer att röra sig många barn över plat-
sen är det också viktigt att den ges en utformning som tydligt visar var barnen kan för-
vänta sig biltrafik och att bilisterna bör vara extra uppmärksamma på barnen. 
 
Hastighetssäkringar föreslås på några platser, se bild nedan. 
 

 
 
 

Parkering 
Följande planeringsnormer för parkering för boende i området ska tillämpas:  

 två biluppställningsplatser per fastighet, anordnas på tomtmark 

 besöksparkering kan ske på gatumark  
 
Framtida utbyggnad av skolan antas medföra behov av utökade parkeringsytor och ytor 
för hämtning och lämning av barn. Sådana ytor kan exempelvis anordnas i anslutning till 
parkeringsytan väster om skolan.   
 
Besökare till kyrkogården, som kommer med bil, hänvisas till kyrkans parkering på norra 
sidan av Hedeskogavägen.  
 

Kollektivtrafik 
Planförslaget innebär inga förändringar då det gäller kollektivtrafik.  
 

Teknisk försörjning 
Energiförsörjning, tele, elektronisk kommunikation samt vatten och avlopp 
Ny bebyggelse ansluts till Ystads kommuns fjärrvärmesystem.  
 
Planområdet ingår i Ystads Energi ABs ansvarsområde för elnät. I samband med att ny 
bebyggelse uppförs avses elnätet byggas ut och fastigheterna ansluts till detta. 
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Planområdet ingår i Telia Sverige ABs ansvarsområde för telenät. Det finns möjlighet att 
bygga ut detta och ansluta den nya bebyggelsen.  
 
Ystads kommun ansvarar för vatten och avlopp inom planområdet. Den nya bebyggelsen 
ansluts till det kommunala vatten- och avloppssystemet.  
 
Av den geotekniska undersökningen som ligger till grund för planförslaget framgår att 
grundläggning av planerade ledningar inom planområdet kan utföras utan grundförstärk-
ningar i befintliga naturligt lagrade jordlager av morän. Förstärkningsåtgärder krävs dock 
för ledningar ovanpå organiskt material, till exempel förstärkt ledningsbadd, geoarmering 
eller utskiftning. Ledningsbädd ska generellt utföras.  
  
Befintliga ledningar inom planområdet avses flyttas för att ge plats för föreslagen bebyg-
gelse, bortsett från vatten- och avloppsledningarna utmed Blåsborgsvägen och en vatten-
ledning i nordöstra delen av planområdet.  
 
Befintlig bebyggelse i Hedeskoga tätort är idag kopplad till en spillvatten-pumpstation. 
Pumpstationen är placerad i sydöstra delen av Hedeskoga. I samband med detaljprojek-
tering så bör befintlig pumpstations kapacitet utredas för att säkerställa att denna är till-
räcklig för tillskottsflöden från det nya området. Från pumpstation och genom planerat 
område löper en spillvattentryckledning som avleder avloppsvatten från Hedeskoga 
tätort. Spillvattenledningen ansluts till självfallssystem söder om planerad bebyggelse. 
Spillvattenledningens placering bör projekteras för flytt i samband med detaljprojektering 
för planerad bebyggelse. 
 
Den södra av de två master som finns inom planområdet föreslås tas bort.  
 

Dagvattenhantering 
En dagvattenutredning har tagits fram som underlag för detaljplaneförslaget, Dagvattenut-
redning för detaljplan för Lilla Tvären 2:3, Hedeskoga 18:1 m.fl. i Hedeskoga, Ystads kommun, Ram-
böll Sverige AB, 2018-03-05. Mot bakgrund av denna föreslås dagvatten från planområdet 
omhändertas i befintliga våtmarker/dammar söder om planområdet. Principiellt gäller att 
dagvatten från kvartersmark och allmän platsmark avleds till fuktstråk/torrstråk mellan 
kvarteren genom höjdsättning alternativt ledningssystem. Fuktstråken/torrstråken leder 
dagvatten vidare till fördröjningsytor söder om planerad bebyggelse. I de fall där dagvatten 
ej går att leda till fukt/torrstråk leds dagvatten via ledningssystem direkt till befintliga våt-
marker/dammar.  
 
Dagvattnet för de tre bebyggelsegrupperna leds söderut till Stora Hedeskoga dammen. 
Stora Hedeskoga dammen är enligt groddjursinventeringen mindre värdefullt för grod-
djur och utgör ingen reproduktionslokal och med tanke på vattnets storlek och välut-
vecklade vegetation bör den kunna hantera vissa mängder dagvatten utan att påverka 
faunan negativt. Dagvatten kommer inte att ledas till Lilla Hedeskoga dammen, som har 
störst potential för groddjur förutsatt att den förstoras och förblir fri från fisk. Däremot 
medges markavrinning till dammen. Detta ökar förutsättningarna för att dammen ska 
kunna hålla vatten hela året, vilket är positivt för groddjuren.  
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För bebyggelsen längs med Blåsborgsvägen tas dagvattnet omhand i ett ca 15 m brett 
grönstråk och leds till en befintlig sänka i söder. 

 
I öster placeras en bullerskyddsvall som avvattnas till ett svackdike längs bullerskyddsval-
lens västra sida.  
 
Vid skyfall avleds vattnet till befintlig våtmark/damm söder om planområdet.  
 
Innehållet i dagvattnet bedöms inte riskera att överstiga gällande riktvärden för förore-
ningar även om ingen rening skulle ske. Med rening håller man sig med marginal under 
riktvärdena. 
 

Avfallshantering 
Ystads kommun sköter hämtning av hushållsavfall. Avfall som ska källsorteras hanteras 
genom FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamling). Sysav hanterar farligt avfall från 
hushållen. Hämtning av hushållsavfall från enskilda hushåll sker från farbar väg, det vill 
säga fastighetsägaren ska sätta ut kärlen till närmast farbara väg.  
 

Miljö- och klimatåtgärder      
Planförslaget har utformats med hänsyn till klimatfaktor 1,2, i enlighet med Ystads kom-
muns tekniska handbok.  
 

Tillgänglighet 
Planförslaget är utarbetat med hänsyn till att människor med olika förutsättningar till rö-
relse ska ha möjlighet att ta sig fram i området. Det innebär bland annat att lutningen på 
gång- och cykelvägar är anpassad för rullstolsburna och att skolan delvis kan nås via se-
parata gång- och cykelvägar för att skapa en trafiksäker miljö och därmed främja barns 
rörelsefrihet. Tillgängligheten gäller dock inte den norra gatan i västra bebyggelsegruppen, 
på vilken lutningen överskrider 8 % utmed en kortare sträcka. 
 

Lovplikt 
Bygglov 
Planförslaget innebär ändrad lovplikt genom att marklov krävs även för fällning av träd 
inom kyrkogården. 
 

Skyddsvärd bebyggelse 
Två av de befintliga skolbyggnaderna inom planområdet förses med skydds- och var-
samhetsbestämmelser med anledning av deras kulturhistoriska värden. Detta innebär att 
de i detaljplanen pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla byggnader som inte får för-
vanskas. För huvudbyggnaden gäller att den inte får rivas och att eventuella framtida 
ändringar ska göras med hänsyn till ursprungliga material och kulörer. Tegelfog ska vara 
pärlfog, likt befintlig. För lärarbostaden gäller att och eventuella framtida ändringar ska 
göras med hänsyn till ursprungliga material och kulörer. Vid byte av fönster ska de nya 
fönstren vara sidohängda, nätta träfönster med genomgående spröjsar likt befintliga.  
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BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING 
När en detaljplan upprättas ska kommunen bedöma behovet att göra en miljöbedömning. 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljöbedömning av planen göras om genomförandet 
av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är 
att integrera miljöaspekter i planen eller planprogrammet så att en hållbar utveckling främjas. 
 

Påverkan 
Aktuellt planförslag innebär att mark som i huvudsak används som jordbruksmark om-
vandlas till bebyggelseyta samt till naturområde för dagvattenhantering, rekreation och 
lek. Den nya bebyggelsen uppförs i anslutning till befintlig bebyggelse i Hedeskoga och 
utgör därmed en utbyggnad av orten. En del av jordbruksmarken tas också i anspråk för 
utbyggnad av befintlig skola, Hedeskoga skola.  
 
Planförslaget innebär att landskapsbilden söder om Hedeskoga påverkas. Ny bebyggelse 
kommer att vara synlig i det annars öppna landskapet och sett från söder kommer den 
nya bebyggelsen delvis att skymma sikten mot kyrkan. Om större schaktarbeten utförs i 
samband med genomförande av detaljplanen kan detta också komma att påverka land-
skapsbilden.   
 
Planförslaget innebär att biltrafiken till och från Hedeskoga sannolikt ökar något.  
 

Behovsbedömning 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en 
miljöbedömning behöver därför inte göras. 
 
Behovsbedömningen grundas på följande: 

 Planområdet berör område av riksintresseområde för naturvården (Bergsjöholms 
– Marsvinsholmsområdet, N79), för kulturmiljövården (Bjärsjöholm – Balkåkra – 
Skårby, M:K160), för kommunikationer (13/Sjöbovägen) och för kustområde 
(natur- och kulturvärden). Planerad bebyggelse bedöms inte påverka riksintres-
sena negativt. 

 Planområdet berör natur- och kulturvärden och landskapsbild. Både bebyggelsens 
placering i landskapet och dess utformning är dock anpassad till befintligt land-
skap och befintliga natur- och kulturvärden inom och i närheten av planområdet. 
Området kommer även fortsättningsvis att rymma naturmark och denna görs mer 
tillgänglig för allmänheten i och med planförslaget. Sammantaget bedöms planerad 
bebyggelse inte påverka natur- och kulturvärdena eller landskapsbilden negativt.  

 Beräknad ökning av trafiken bedöms inte påverka omgivningen på något avgö-
rande sätt. 

 Genomförande av planförslaget bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna 
för utomhusluft och yt- och grundvattenförekomster överskrids.  
 

Planen bedöms dock medföra viss påverkan på omgivningen och den berörs också av för- 
hållanden i omgivningen samt riksintressen m.m., vilket redovisas under rubriken Konsekvenser. 
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KONSEKVENSER  
Riksintressen och förordningar 
Riksintresse för naturvården (miljöbalken 3 kap. 6 §) 
Ett par hundra meter väster om planområdet finns ett område som är av riksintresse för 
naturvården, Bjärsjöholm – Marsvinsholmsområdet (N 79). Med hänsyn till planområdets 
läge i förhållande till riksintresset samt detaljplanens utformning bedöms planförslaget 
inte inverka negativt på riksintresset. 
 

Riksintresse för kulturmiljövården (miljöbalken 3 kap. 6 §) 
Planområdet gränsar till område av riksintresse för kulturmiljövården Bjärsjöholm – Bal-
kåkra – Skårby (K:M 160). Ystads kommun har tidigare gjort tolkningen att riksintresset 
slutar väster om Hedeskogavägen och därmed ligger utanför aktuellt planområde. Med 
hänsyn till planområdets läge i förhållande till riksintresset samt detaljplanens utformning 
bedöms planförslaget inte inverka negativt på riksintresset. 
 

Riksintresse för kommunikation (miljöbalken 3 kap. 8 §) 
Planområdet berör område av riksintresse för kommunikationer (väg 13). Ystads kommun har 
sedan tidigare gjort bedömningen att föreslagen utbyggnad av Hedeskoga inte påverkar riksin-
tresset för kommunikation negativt.  
 

Riksintresse för kustområde (miljöbalken 4 kap. 4 §) 
Planområdet ligger inom ett område som är av riksintresse med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i området. Ystads kommun har sedan tidigare gjort bedömningen 
att föreslagen utbyggnad av Hedeskoga innebär en utveckling av befintlig tätort och där-
med är förenligt med riksintresset.  
 

Biotopskyddsområde (miljöbalken 7 kap. 11 §) 
Inom planområdet finns två objekt som omfattas av generellt biotopskydd. Dessa utgörs 
av en igenväxt märgelgrav i områdets mitt och ett odlingsröse i väster om befintlig skola. 
Planförslaget innebär att odlingsröset bevaras men att märgelgraven tas bort. Länsstyrel-
sen lämnade dispens för denna åtgärd i beslut daterat 9 januari 2018 (dnr 521-12852-
2017), men tiden för dispensens giltighet har gått ut. Ansökan om dispens behöver därför 
göras igen.  
 

Strandskyddsområde (miljöbalken 7 kap. 13 §) 
Befintliga dammar söder om planområdet omfattas av strandskydd på 50 meter. Detta 
innebär att ny bebyggelse inte bör placeras närmare dammarna än 50 meter. Placering av 
föreslagen bebyggelse uppfyller detta avstånd.  
 

Miljökvalitetsnormer 
Planerad bebyggelse bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
och yt- och grundvattenförekomster överskrids.  
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Hälsa och säkerhet 
Markradon 
Utförd markradonmätning visar att markradonvärdena ligger inom normalradoninterval-
let. Nybyggnation inom området ska därför utföras radonskyddat, vilket regleras i detalj-
planen.  
  

Luftföroreningar 
Med anledning av detaljplanens utformning samt goda resultat av tidigare uppmätta luft-
värden i Ystad, antas planförslaget inte medföra några luftföroreningar.  
 

Vägtrafikbuller  
Av den bullerutredning som gjorts med anledning av föreliggande detaljplan framgår att 
riksväg 13/Sjöbovägen genererar trafikbuller som gör att gällande värden överskrids, både 
med dagens trafikmängder och med prognosticerad trafik för år 2040. För att ny bebyg-
gelse ska kunna uppföras utmed riksväg 13/Sjöbovägen, i enlighet med planförslaget, 
krävs att ett bullerskydd uppförs utmed vägen. Planförslaget bygger på att en bullerskydd-
svall uppförs med en höjd om 2,5 meter från markmedelnivå på intilliggande väg.  
 

Risker 
Riksväg 13/Sjöbovägen är en rekommenderad väg för transport av farligt gods. Vilka 
konsekvenser detta har för planförslaget kommer att utredas vidare inför antagande av 
detaljplanen.  
 
De två master som finns i planområdets norra del används idag på ett sätt som gör att 
strålningsrisken bedöms vara mycket liten. Inte heller eventuellt nedfallande föremål från 
masterna bedöms vara en risk för kringliggande bebyggelse eller intilliggande skolområde. 
Den sydöstra masten avses dessutom tas ned.   
 
I den märgelgrav som ligger inom planområdet finns dumpat avfall. Undersökning visar 
att förorening finns, men begränsat till de ytliga jordlagren. Innan utbyggnad av området 
sker ska markföroreningen avhjälpas, vilket regleras i planen.   
 

Trafik 
Föreslagen utbyggnad kommer att generera ytterligare trafik kring planområdet. Genom 
att skapa tre tillfartsvägar till området avses trafiken spridas ut och därmed bli mindre 
märkbar än om det endast funnits en tillfartsväg. Den trafik som beräknas tillkomma som 
en följd av utbyggnad enligt planen bedöms inte vara så omfattande att den i sig ger upp-
hov till något behov av gatuombyggnader, men det finns redan idag brister i gatuutform-
ningen som blir än mer angelägna att åtgärda när Hedeskoga byggs ut. För att skapa god 
tillgänglighet för hållbara transportslag, ökad trafiksäkerhet och trygghet föreslås åtgärder 
i gatunätet i form av förbättrade förutsättningar för cykeltrafik samt hastighetssäkringar 
längs Hedeskogavägen, Blåsborgsvägen och Vetegatan. Belastningsgraden i den mest be-
lastade korsningen i området (Sjöbovägen/Hedeskogavägen) är även efter planförslagets 
genomförande mycket låg. 
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Natur- och kulturmiljö 
Hushållning med naturresurser 
Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk för ny bebyggelse, men också att en 
befintlig tätort byggs ut. Utbyggnaden sker inom ett tydligt avgränsat område och kopplar 
samman Hedeskoga med Källesjö och staden Ystad. Mellan dessa tre målpunkter finns 
redan idag ett utbyggt gång- och cykelnät och i Ystad finns service i form av affärer, sjuk-
hus, tågstation, med mera. En del av den jordbruksmark som planområdet omfattar om-
vandlas till naturmark som är tillgänglig för människor och som kan gynna djur- och växt-
liv.   
  
Utbyggnaden är i enlighet med fördjupad översiktsplan för staden Ystad. Den fördjupade 
översiktsplanen för staden Ystad ersätter den kommunövergripande översiktsplanen från 
2005 för staden med närmsta omland. I översiktsplanen från 2005 föreslås ett större om-
råde för utbyggnad kring Hedeskoga. I den fördjupade översiktsplanen för staden Ystad 
har detta område minskats kraftigt och nu aktuell detaljplan har tagit sin utgångspunkt i 
denna nya avgränsning. Alternativa placeringar inom kommunen ses inte som relevanta i 
jämförelse då utbyggnaden av Hedeskoga är i god anslutning till kollektivtrafik, service 
och stationsorten Ystad. Det finns ett tydligt mål om att utbyggnad i kommunen ska ske 
främst i de tre stationsorterna Ystad, Köpingebro och Svarte. Aktuellt planförslag går i 
linje med detta.   
 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse. Samtidigt omvandlas 
delar av jordbruksmarken till naturmiljö för lek och rekreation, vilket möjliggör bevarande 
och utveckling av befintliga naturvärden.  
 
Groddjuren inom och i närheten av planområdet bedöms med de åtgärder som vidtas i 
planen inte påverkas negativt av planförslaget, utan snarare gynnas. Därmed borde det 
inte behövas någon dispens från Artskyddsförordningen. Det finns goda möjligheter att i 
och med planförslaget gynna groddjursfaunan både utanför och inom planområdet. Plan-
området är i dagsläget inte speciellt lämpligt för groddjur, även om det finns två möjliga 
objekt för övervintring/skydd. Planförslaget innebär att ny bebyggelse placeras på ett av-
stånd av minst 50 meter från dammarna söder om planområdet, vilket överensstämmer 
med den rekommendation som ges i groddjursinventeringen. 
 
Dagvattnet för de föreslagen bebyggelse söder om Hedeskogavägen leds söderut till 
Stora Hedeskoga dammen. Stora Hedeskoga dammen är enligt groddjursinventeringen 
mindre värdefull för groddjur och utgör ingen reproduktionslokal. Med tanke på vatt-
nets storlek och välutvecklade vegetation bör den kunna hantera vissa mängder dagvat-
ten utan att påverka faunan negativt. Dagvatten kommer inte att ledas till Lilla He-
deskoga dammen, som har störst värde för groddjur, förutsatt att den förstoras och för-
blir fri från fisk. Däremot medges markavrinning till dammen. Detta ökar förutsättning-
arna för att dammen ska kunna hålla vatten hela året, vilket är positivt för groddjuren.  
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Vatten 
Mot bakgrund av den dagvattenutredning som har tagits fram som underlag för detalj-
planeförslaget föreslås dagvatten från planområdet omhändertas i befintliga våtmar-
ker/dammar söder om planområdet. Principiellt gäller att dagvatten från kvartersmark 
och allmän platsmark avleds till fuktstråk/torrstråk mellan kvarteren med hjälp av en 
höjdsättning av marken som medger detta alternativt med hjälp av ett ledningssystem. I 
de fall där dagvatten ej går att leda till fukt/torrstråk leds dagvatten via ledningssystem 
direkt till befintliga våtmarker/dammar.  
 
Innehållet i dagvattnet bedöms inte riskera att överstiga gällande riktvärden för förore-
ningar även om ingen rening skulle ske. Med rening skulle riktvärdena innehållas med 
marginal.  
 
Eventuella källare på den nya bebyggelsen kommer troligen att kräva temporär grundvat-
tenavsänkning.  
 

Kulturmiljö 
Planförslaget bedöms inte påverka befintliga kulturvärden i Hedeskoga negativt. Delar 
av befintliga skolbyggnader och lärarbostad är kulturhistoriskt värdefulla vilket i planen 
regleras med bestämmelser om skydd av kulturvärden, varsamhetsbestämmelser samt 
för delar av skolan även rivningsförbud. Med föreslagen platsbildning framför skolan 
framhävs skolans roll i byn. Från söder och sydväst kan delar av de befintliga skolbygg-
naderna dock komma att skymmas av den nya bebyggelsen. Detsamma gäller kyrkan, di-
rekt norr om planområdet. 
 
De gamla träden på kyrkogården säkras genom en skyddsbestämmelse i detaljplanen. I 
planen betonas även att kyrkogården omfattas av skydd enligt kulturmiljölagens 4 kapi-
tel, vilket gör att det vid ändringar alltid krävs tillstånd från länsstyrelsen. 
 

Arkeologi 
En arkeologisk förundersökning har utförts, vilken visar att delar av området rymmer 
förhistoriska boplatslämningar och en gravmiljö som ska bevaras, alternativt ska en arke-
ologisk undersökning av lämningarna utföras. Då byggnation av ny skola planeras inom 
detta område planeras en slutundersökning att genomföras.  
 

Stads- och landskapsbild 
Föreslagen bebyggelse innebär viss påverkan på landskapsbilden. Det som tidigare ut-
gjorde ett naturlandskap kommer nu att på avstånd bli en del av stadsbilden för Ystad och 
på närmare håll en del av Hedeskoga. Bebyggelsens placering i landskapet och dess ut-
formning har dock utarbetats med hänsyn till både höjdskillnaderna i landskapet och be-
fintlig bebyggelse i Hedeskoga. Tillkommande bebyggelse bedöms därmed samspela väl 
med landskapet. Materialval och färgsättning kommer att få stor påverkan på hur den nya 
bebyggelsen upplevs i landskapet. Aktuell detaljplan reglerar fasadmaterial och färg på 
taktäckning och ger rekommendationer för lämpliga fasadkulörer. 
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Ekosystemtjänster 
Eftersom planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse och rekre-
ation/lek (naturmark) antas en del av de ekosystemtjänster som området idag rymmer 
försvinna. Samtidigt kan nya ekosystemtjänster uppstå, några av dessa beskrivs nedan. De 
är definierade mot bakgrund av Naturvårdsverkets beskrivning av ekosystemtjänster.  
 

 Hälsa och rekreation – grönytorna inom planområdet kan stimulerar till lek, 
motion och utevistelse samt minska stress.  

 Naturupplevelser – att ha nära till grönområden ger möjligheter till ett dagligt 
friluftsliv och till utepedagogik i skolan. Detta kan främja kreativitet, ge kunskaper 
om naturen och ekosystemen samt inspiration till nytänkande och innovativa 
idéer. 

 Stadsodling – villaträdgårdarna möjliggör odling, vilket kan ge både närodlad och 
egenproducerad mat och främja rekreation, lärande och hälsa.  

 Kulturarv – de stora träden vid kyrkogården, vilka skyddas genom planförslaget, 
berättar en del av platsens historia och bidrar till områdets identitet. De kulturhi-
storiskt värdefulla byggnaderna inom planområdet ges ett starkare bevarande-
skydd genom planförslaget. 

 Grön infrastruktur – att grönstrukturen inom planområdet hänger samman och 
samtidigt består av en variation av gröna ytor främjar biologisk mångfald och där-
med ekosystemtjänster.  

 Klimatanpassning – planförslaget rymmer stora ytor av genomsläpplig mark, 
vilket möjliggör rening av regn- och smältvatten och bidrar till att jämna ut flödet 
från häftiga regn. 

 Lokalklimat och renare luft – den grönska som möjliggörs inom planområdet 
kan bidra till ett behagligt lokalklimat genom skugga och ökad luftfuktighet. 

   

Klimat/Havsnivåhöjning 
Aktuellt planområde ligger ca 2,5 km från havet och marknivån är ca 38 – 50 meter över 
havet. Föreslagen bebyggelse bedöms därför inte påverkas av framtida havsnivåhöjningar.  
 

Sociala konsekvenser 
Befolkning och service 
Föreslagen utbyggnad av Hedeskoga innebär en befolkningsökning vilket gör att behovet 
av service ökar, i huvudsak förskola och skola. Planförslaget möjliggör en utbyggnad av 
befintlig förskola/skola. 
 

Barnperspektivet 
Vid utarbetande av detaljplanen har hänsyn tagits till barns intressen, behov och situation 
i enlighet med barnkonventionen. Planen ger möjlighet till en god boendemiljö med en 
spännande utemiljö och gång- och cykelvägar till skola och till angränsande bostadsom-
råden. Barn har deltagit i den tidiga dialogen och sammanställningen av synpunkter har 
tjänat som ett underlag för planen. 
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Säkerhet och trygghet 
Planområdet ligger i anslutning till en ort där det rör sig människor och där vägarna är 
försedda med gatubelysning, vilket kan bidra till en känsla av trygghet. Även det nya om-
rådet antas bli ett område där det rör sig människor och det kommer att förses med gatu-
belysning.  
 
De separata gång- och cykelvägar som föreslås till och från samt inom planområdet avses 
bidra till hög trafiksäkerhet, liksom utformningen av lokalgatorna inom området samt 
platsbildning framför skolan. I och med planerad utvidgning av skolan kommer det att 
röra sig fler barn i området på cykel och till fots. Med de trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
som föreslås längs med Hedeskogavägen samt Blåsborgsvägen och Vetegatan kan en god 
trafiksäkerhet uppnås. 
 

Tillgänglighet 
Vägarna inom planområdet har en lutning på max 5 %, vilket innebär att de följer kraven 
för tillgänglighet för människor med funktionsvariation enligt svensk standard. Detta gäl-
ler dock inte den norra gatan i västra bebyggelsegruppen där lutningen överskrider 8 % 
på en kortare sträcka. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Ansvarsfördelning 
Ystads kommun äger merparten av marken inom aktuellt planområde och är huvudex-
ploatör. Marken väster om Blåsborgsvägen, Hedeskoga 5:1, är privatägd. 
 

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

Tidplan för genomförandet 
Planen beräknas antas under fjärde kvartalet 2020. Under 2021 beräknas kommunen på-
börja anläggande av allmän platsmark och tomterna avses släppas efter hand.   
 

Avtal 
Exploateringsavtal 
Ystads kommun är huvudexploatör. Kommunen kan välja att vara huvudman för explo-
ateringen och upplåta varje tomt för sig, alternativt kan marken upplåtas till ett eller flera 
exploateringsföretag genom markanvisning. Upplåts marken till exploateringsföretag kan 
behov av exploateringsavtal uppkomma. 
 

Övriga avtal 
Särskilda avtal ska tecknas med Ystads kommun och ledningsägare avseende flytt av be-
fintliga ledningar och anläggande av nya.  
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Inlösen och ersättningar (plan- och bygglagen 5 kap. 26 §) 
En mindre del av fastigheten Hedeskoga 5:1 övergår från privatägd mark till allmän plats-
mark för att en vändplats ska kunna anordnas i den norra delen av Blåsborgsvägen. Avtal 
mellan markägare och Ystads kommun upprättas under fortsatt planeringsprocess.  
 

Upphävande av förordnanden 
Dispens från biotopskydd 
Planförslaget innebär att ett objekt som omfattas av biotopskydd tas bort, en märgelgrav 
i planområdets mitt. Länsstyrelsen lämnade dispens för denna åtgärd i beslut daterat 9 
januari 2018 (dnr 521-12852-2017), men tiden för dispensens giltighet har gått ut. Ansö-
kan om dispens behöver därför göras igen.  
 

Ekonomi 
Kostnader för planens genomförande kommer att redovisas inför antagande av detaljpla-
nen.   
 

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: 

 Befintlig gång- och cykelväg utmed riksväg 13/Sjöbovägen byggs om utmed den 
sträcka där en bullerskyddsvall kommer att anläggas.  

 Ett nytt vägnät anläggs, som försörjer bebyggelsen inom planområdet, med anslut-
ningar från Hedeskogavägen, Majsgatan och Vetegatan. 

 Ett nytt torg anläggs mellan skolan och kyrkan.  

 En vändplats för avfallshanteringsfordon anläggs i norra delen av Blåsborgsvägen.  

 Nya gång- och cykelvägar anläggs, som ansluter till befintligt gång- och cykelvägnät i 
närheten av planområdet.  

 Nya system för dagvattenhantering anläggs.  

 Ledningsnätet byggs ut.  

 Nya naturområden anläggs. 
 

Gemensamma tekniska anläggningar 
El-, tele-, vatten- och avloppsnät kommer att byggas ut för att kunna försörja det nya 
området.  
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Flytt av ledningar till förmån för byggnation bekostas av exploatören. 
 

Övriga åtgärder inom planområdet 
Massbalansering 
Massbalansering kommer att göras inom området. Enligt utförd förprojektering bör mass-
balanseringen resultera i ett totalt underskott om ca 2000 kubik för att schakt för vatten 
och avlopp ska kunna hanteras. Ytterligare utredning av massbalanseringen behöver göras 
för att säkerställa att matjorden ryms i planerad bullerskyddsvall. 
 

Fastighetsbildning 
Den mark inom planområdet som är utlagd som lokalgata respektive gång- och cykelväg 
(allmän platsmark) ska genom fastighetsreglering tillföras en intilliggande fastighet som 
ägs av Ystads kommun.  
 
Hedeskoga s:2 ligger delvis inom område som planläggs som allmän platsmark och avses 
lösas in av kommunen. 
 
Hedeskoga s:1 och s:3 utgörs av äldre samfälligheter och gränserna för dessa kan behöva 
bestämmas i samband med annan fastighetsbildning för att genomföra planen.  
 
Genomförande av detaljplanen innebär bildande av ett antal fastigheter. Fastighetsbild-
ningen ska motsvara detaljplanens indelning i byggnadskvarter. Kvarteren kan indelas i 
lämpliga fastigheter.  
 

Gemensamhetsanläggningar 
En ny gemensamhetsanläggning avses inrättas för fastigheten Hedeskoga 5:1. Denna syf-
tar till att säkra dagvattenhanteringen för den nya bebyggelsen väster om Blåsborgsvägen.   
Befintlig gemensamhetsanläggning Hedeskoga ga:1 planläggs som allmän platsmark och 
upphävs. 
 
En ny gemensamhetsanläggning avses också bildas för den västra bebyggelsen söder om 
Hedeskogavägen. Denna syftar till att säkra dagvattenhanteringen för bebyggelsen samt 
att möjliggöra angöring till den bebyggelse som ligger närmast Hedeskogavägen i väster.  
 

Servitut, ledningsrätt m.m. 
Rätt att dra fram ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt eller servitut. 
 

Ansökan om fastighetsbildning m.m. 
Det ankommer på Ystads kommun och markägare att hos Lantmäterimyndigheten an-
söka om erforderlig fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning och upp-
låtelse av ledningsrätt.  
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MEDVERKANDE 
I planarbetet har från Stadsbyggnadsavdelningen Sofie Wedin, planchef Johan Maniet och 
planadministratör Helena Regefalk medverkat. Medverkande plankonsulter har varit  
Magdalena Hedman, Ninnie Hedström och Samuel Rizk från FOJAB arkitekter.  
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