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ÄNDRING AV DETALJPLAN OCH TILLÄGG TILL 

PLANBESKRIVNING Ö3 OCH Ö4 

 
Figur 1. Orienteringskarta för planområdet. Ändring av detaljplan sker inom gulmarkerad yta. 

Ändring av detaljplan för del av Örtofta 15:35 - ”ÖRTOFTA 

SOCKERBRUK” i Örtofta, Eslövs kommun, Skåne Län  

Upprättad: 2019-01-28  
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TOLKNING AV EN ÄNDRING AV DETALJPLAN  

Det här dokumentet avser en ändring i två gällande detaljplaner: 

 Ö3 i Örtofta - Förslag till byggnadsplan för Örtofta samhälle Eslövs 

kommun (plandel B), antagen 1975, (Lantmäteriets planbeteckning är:12-

ÖRT-123). 

 Ö4 i Örtofta - Utvidgning av byggnadsplan för Örtofta samhälle i Eslövs 

kommun, antagen 1976, (Lantmäteriets planbeteckning är: 12-ÖRT-127). 

 
En ändring av detaljplan kan göras om ändringen är förenlig med detaljplanens syfte 

och uppfyller Plan- och bygglagens krav på tydlighet, PBL (2010:900) 4 kap 32§. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan redovisar dels 

ett geografiskt område och dels bestämmelser som reglerar markanvändningen inom 

området. Planbeskrivningen anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för 

att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras.  

För varje detaljplan kan kommunen välja att antingen redovisa plankartans 

bestämmelser på samma handling som plankartan eller i ett separat dokument (prop. 

2009/10:170 sid 433).  

Detta dokument innehåller en redovisning om hur detaljplanerna har ändrats och 

uppfyller därmed PBL:s krav på tydlighet. Ändringen i plankartan redovisas under 

rubriken ”Ändring av detaljplan” och ska läsas tillsammans med plankartan. Under 

rubriken ”Tillägg till planbeskrivning” beskrivs syftet med ändringen, ändringens 

innehåll och hur ändringen ska genomföras. ”Tillägg till planbeskrivning” ska läsas 

tillsammans med detaljplanens planbeskrivning.  
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ÄNDRING AV DETALJPLAN Ö3 OCH Ö4 

Införandet av planbestämmelser 

Egenskapsbestämmelse: 

Följande text i kursiv stil tillförs planbestämmelse avseende tillåten byggnadshöjd: 

0,0            Byggnadshöjd. Därutöver, i anslutning till befintliga byggnader utmed 

Sockerbruksvägen, tillåts högre byggnader uppföras, till maximalt 45 m. 

Administrativ bestämmelse:  
Genomförandetiden för ändring av detaljplan regleras enligt följande: 

Genomförandetiden för ändring av detaljplan är 5 år.  

Illustration av ändring av detaljplan  

Gällande detaljplan Ö3 
Ö3 i Örtofta - Förslag till byggnadsplan för Örtofta samhälle Eslövs kommun 

(plandel B), antagen 1975, (Lantmäteriets planbeteckning: 12-ÖRT-123). 

Gällande detaljplan reglerar följande inom markerat område: industriändamål (J) till en 

byggnadshöjd av 30 m (utmed spårområdet), 40 m (där befintliga mindre silos är uppförda) 

och 25 m (därutöver), där så prövas lämpligt får byggnadsnämnden medge högre höjd för 

mindre byggnadsdel. Utmed Sockerbruksvägen finns en längsgående yta med ”prickmark” 

dvs. mark som inte får bebyggas. 
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Gällande detaljplan Ö4 

Ö4 i Örtofta - Utvidgning av byggnadsplan för Örtofta samhälle i Eslövs 

kommun, antagen 1976, (Lantmäteriets planbeteckning: 12-ÖRT-127). 

 
Gällande detaljplan reglerar följande inom markerat område: industriändamål (J) till bygg-

nadshöjden 19 m, där så prövas lämpligt får byggnadsnämnden medge högre höjd för mindre 

byggnadsdel. Utmed Sockerbruksvägen finns en längsgående yta med ”prickmark” dvs mark 

som inte får bebyggas. 
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TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Ö3 OCH Ö4  

Syfte 

Ändringen syftar till att tillåta byggnader med högre byggnadshöjd, i anslutning till 

befintliga byggnader utmed Sockerbruksvägen, och möjliggöra för den utveckling som 

pågående verksamhet står inför. 

Förslag till ändring av detaljplan  

Ändringen omfattar ändring av tillåten byggnadshöjd i anslutning till befintlig 

bebyggelse utmed Sockerbruksvägen. Ändringen regleras genom att följande 

formulering läggs till planbestämmelsen för tillåten byggnadshöjd: …därutöver, i 

anslutning till befintliga byggnader utmed Sockerbruksvägen, tillåts högre byggnader 

uppföras, till maximalt 45 m. Ändringen möjliggör uppförandet av höglager och 

bulkutlastningsbyggnad i anslutning till befintlig byggnation. 

Bebyggelse 

Exploatering 
I anslutning till befintlig verksamhetsbebyggelse planeras höglager och bulkutlast-

ningsbyggnad uppföras. Byggnaderna placeras inom yta som i gällande detaljplan 

utgör byggrätt för industriändamål. 

Höjder  

För byggnader som uppförs i anslutning till befintliga byggnader utmed Socker-

bruksvägen tillåts en byggnadshöjd på maximalt 45 m. 

Trafik 

Biltrafik /Angöring och parkering  
För att uppnå en effektivt och hållbar verksamhetstrafik inom fastigheten kommer 

vissa trafikrörelser ses över och förändras i och med att nya byggnader tillkommer. 

Målet är att minimera trafikrörelserna och skapa en trygg och säker verksamhetstrafik. 

Teknisk försörjning 

Energiförsörjning 
Inom fastigheten planeras en ny transformatorstation. Nya byggnader kommer kunna 

anslutas till denna. 

Dagvatten 
De ytor som planeras bebyggas utgörs i huvudsak av redan hårdgjorda ytor. 

Dagvattensituationen beräknas därför inte påverkas vid ett genomförande av ändring 

av detaljplan. Inom fastigheten finns dagvattendammar dit dagvattnet kommer ledas.  
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Vatten och avlopp 
Sockerbruket ansluter idag till vattenledning (dimension 160 mm) som är huvud-

ledning för vattenförsörjningen för Örtofta, Väggarp och på sikt även Håstad.  

För att kunna uppfylla dimensionerande situation bör sockerbruket (Örtofta 15:35) 

ansluta till anslutningspunkten norr om tryckreduceringsstationen, till ledningen (355 

PE), där det finns gott om kapacitet.  

Nya byggnader ansluter till befintligt ledningssystem vad gäller avlopp. 

Avfall 
Avfallet planeras att hanteras i enlighet med nuvarande rutiner. 

 

Örtofta sockerbruk, vy från nordväst.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Motiv för ändring av detaljplan 

Ändring av detaljplan motiveras av att en utökad byggrätt (byggnadshöjd) är en förut-

sättning för Nordic Sugars ändrade produktionsriktning. Verksamhetsförändringen 

kommer leda till fler arbetstillfällen i kommunen och sker inom befintligt verksam-

hetsområde som ligger i ett stationsnära läge. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att 

ändringen av verksamheten, som förutsätter en ändrad byggrätt i detaljplan, inte inne-

bär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Kommunledningskontoret i uppdrag att ge-

nom ändring av detaljplan alternativt ny detaljplan pröva lämpligheten att ändra bygg-

rätten för del av fastigheten Örtofta 15:35 i Örtofta, Eslövs kommun. (KS.2018.0488 § 

132). Detaljplanen avses att handläggas med standardförfarande då samtliga kriterier 

för det bedöms vara uppfyllda. 

Tillståndspliktig verksamhet 

Befintlig verksamhet inom planområdet är enligt miljöbalken (MB) en tillståndspliktig 

verksamhet. Tillstånd finns för pågående verksamhet. 

Till tillståndspliktig verksamhet räknas all användning av mark, byggnad eller 

anläggning som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 

Ett tillstånd reglerar anläggningen lokalisering, vilken verksamhet som får bedrivas 

och dess omfattning. Vidare regleras andra förhållanden genom villkor, till exempel 

hur stora utsläpp av föroreningar till luft och vatten som får förekomma. 

Ett tillstånd enligt MB ger en rättssäkerhet att bedriva verksamheten men innebär även 

skyldigheter att följa de försiktighetsmått som följer av tillståndet. 

Nordic Sugar har gjort en anmälan till Länsstyrelsen avseende ändring av verksamhet. 

Ändringen innebär att den produktion av förädlat socker som idag finns på bolagets 

anläggning i Arlöv ska flyttas till anläggningen i Örtofta. Det medför att transporten av 

råsocker mellan Örtofta och Arlöv upphör och att produktion av förädlat socker kom-

mer att pågå året runt i Örtofta.  

Länsstyrelsen begärde in kompletterande handlingar till anmälan, bl.a. logistikutred-

ning och bedömning av påverkan på Kävlingeån. Efter kompletteringen skickades an-

mälan till Eslövs kommun, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Ingen 

av myndigheterna har haft något att invända. 

Länsstyrelsen har beslutat att inga åtgärder krävs med anledning av den aktuella 

ändringen av verksamheten vid Örtofta sockerbruk, Eslövs kommun (Dnr 555-7729-

2028, Anl.nr 1285-105) som föranleder en ändring av detaljplanen. Ändringen innebär 

inte att omfattningen av den tillståndsgivna verksamheten kommer att utökas och inte 

heller att gällande villkor för verksamheten behöver ändras. Förändringen innebär inte 

heller att olägenhet av betydelse kan uppkomma för människors hälsa eller miljön. 

Länsstyrelsen bedömer att verksamhetsförändringen, som förutsätter en ändrad 

byggrätt i detaljplan, inte innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
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Översiktsplan 

Föreslagen planändring är förenlig med gällande översiktsplan Eslöv 2035. 

Riksintresse 

Planområdet berörs inte av riksintresse. Planområdet ligger i nära anslutning till 

befintligt spårområde som berörs av riksintresse för Södra stambanan med stationer. 

Stambanan sträcker sig från Stockholm till Malmö och är viktig för person- och 

godstrafiken. Förslag till ändring av detaljplan bedöms inte medföra någon påverkan 

på riksintresset. 

Gällande detaljplaner 

Två detaljplaner berörs av ändringen:  

 Ö3 i Örtofta - Byggnadsplan för Örtofta samhälle, Eslövs kommun, antagen 

1975, (Lantmäteriets planbeteckning är: 12-ÖRT-123). 

Berörd del inom gällande detaljplan omfattas av industriändamål (J). Byggnads-

höjden är 30 m utmed spårområdet, 40 m där befintliga mindre silos är uppförda 

och 25 m där utöver. Till detta anges ”Där så prövas lämpligt får byggnadsnämn-

den medge högre höjd för mindre byggnadsdel.” Utmed Sockerbruksvägen finns 

en längsgående yta med ”prickmark”, dvs. mark som inte får bebyggas. 

Ö3 i Örtofta - Byggnadsplan för Örtofta samhälle, Eslövs kommun, antagen 1975. Kartan har 

kompletterats med var de olika byggnadshöjderna gäller (röd text/symboler).   

30 m  
40 m  

25 m  
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 Ö4 i Örtofta - Utvidgning av byggnadsplan för Örtofta samhälle i Eslövs 

kommun, antagen 1976, (Lantmäteriets planbeteckning är: 12-ÖRT-127). 

För berörd del anges ändamålet industri (J) till byggnadshöjden 19 m Till detta 

anges ”Där så prövas lämpligt får byggnadsnämnden medge högre höjd för mindre 

byggnadsdel”. Utmed Sockerbruksvägen finns en längsgående yta med 

”prickmark”, dvs. mark som inte får bebyggas. 

 

 

Ö4 i Örtofta - Utvidgning av byggnadsplan för Örtofta samhälle i Eslövs kommun, antagen 

1976. Kartan har kompletterats med gällande byggnadshöjd 19m (röd text/symbol). 

19 m  
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KONSEKVENSER FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Bedömning av miljöpåverkan 

Ändringen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 

3§ miljöbalken då marken redan är ianspråktagen och ändringen endast avser ändrad 

byggnadshöjd för byggnader som uppförs i anslutning till befintlig bebyggelse utmed 

Sockerbruksvägen.  

Behovsbedömningen grundas på följande: 

 Området är sedan tidigare detaljplanelagt. Ingen ytterligare mark tas i anspråk.  

 Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa. 

 Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas. 

 Planen bedöms sammantaget ge en ringa miljöpåverkan. 

Stads- och landskapsbild 

Vid ett genomförande av den ändring som planförslaget medger kommer stads-

/landskapsbilden påverkas genom att tillkommande byggnader tillåts uppföras till en 

högre höjd. Sockerbrukets verksamhetsområde innehåller ett kluster av olika 

byggnader som varierar både i volym och i sitt utförande. Inom området finns t.ex. 

produktionsbyggnader, lager, kontor och silos. De tillkommande högre 

byggnadsvolymerna tillåts endast uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse utmed 

Sockerbruksvägen och bedöms därmed inte bli så framträdande. Påverkan på stads- 

och landskapsbilden bedöms som liten med ringa påverkan på omgivningen. 

Kulturmiljö 

Vid ett genomförande av den ändring som planförslaget medger bedöms inte någon 

påverka på kulturmiljön ske då planområdet redan idag består av ett väletablerat 

verksamhetsområde. 

Luft och vatten 

Luftföroreningar 

Luftkvaliteten i Eslövs kommun påverkas av motordriven vägtrafik och av verksam-

heter. Tillkommande byggnader innehåller paketerat och pallsatt gods samt hantering 

av löst socker i ett slutet system. Vidare beräknas endast en marginel trafikökning ske 

till följd av verksamhetsutvecklingen. Länsstyrelsen begärde kompletterande hand-

lingar till anmälan avseende logistikutredning. Efter kompletteringen skickades anmä-

lan till Eslövs kommun, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Ingen av 

myndigheterna har haft något att invända. 

Förslaget bedöms inte medföra någon påverkan på luft och därmed ej heller någon 

påverkan på miljökvalitetsnormen för utomhusluft.  
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Vatten 
Tillkommande byggnader planeras att uppföras på mark som redan är hårdgjord. 

Dagvattensituationen kommer därmed inte att förändras av ett genomförande av 

planförslaget. 

 

Planområdet ingår i avrinningsområdet för Kävlinge å. Statusklassningen för Kävlinge 

å är att vattenkvalitén har en otillfredsställande ekologisk status. Enligt 

miljökvalitetsnormerna ska Kävlinge å uppnå en god ekologisk status 2027. Ett 

genomförande av planförslaget bedöms inte bidra till att vattenkvalitén i Kävlinge å 

försämras, men medverkar inte heller till att miljökvalitetsnormerna för Kävlinge å 

uppnås. 

Skyfall  
Planändringen omfattar endast en ändring av hur höga byggnader som får uppföras och 

planförslaget bedöms därför inte påverka hur vatten ansamlas eller hur det rinner vid 

ett eventuellt skyfall. 

Sociala konsekvenser 

Tillgänglighet  
Sockerbruket ligger i den nordöstra delen av Örtofta, utmed stambanan och i nära an-

slutning till väg 104. Örtofta järnvägsstation ligger cirka 500 m från sockerbruksområ-

dets entré. Stationen ger en regional uppkoppling till kollektivtrafiknätet och därtill 

finns goda möjligheter för cykelpendling till de kringliggande byarna och till Eslövs 

tätort, till Lund samt till Kävlinge. 

Hälsa och säkerhet 

Närhet till järnväg 
Enligt Riktsam (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, Bebyggelseplanering 

intill väg och järnväg med transport av farligt gods, Lst i Skåne) föreslås ett skydds-

avstånd på 30 m från yttre räl respektive vägkant till plangräns där markanvändningen 

tillåts. Avståndet är baserat på skydd mot olyckor med farligt gods. Avståndet till 

område med byggrätt inom planområdet är mer än 30 m. Planerad bebyggelse kommer 

inte uppföras närmre spårområdet än befintlig bebyggelse. Inga åtgärder krävs.  

Ekonomiska konsekvenser 

Exploatören står för kostnaderna för genomförande av den ändring som planförslaget 

medger. Bygglov och anslutningsavgifter tillkommer och utgår enligt kommunens 

taxa.  

Avtal 
Kostnader för planarbetet regleras i avtal mellan exploatör och Eslövs kommun. 

Exploateringsavtal avses inte upprättas. 
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Konsekvenser för fastigheten Örtofta 15:35 

Ett genomförande av den ändring som planförslaget medger medför inga fastighets-

rättsliga konsekvenser för fastigheten Örtofta 15:35. 
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GENOMFÖRANDE 

Tekniska genomförandefrågor 

Räddningstjänsten tillgänglighet ska redovisas i samband med ansökan om bygglov. 

Nuvarande avtal med VA-Syd för leverans av dricksvatten och för ökad vatten-

förbrukning kan komma behöva justeras med planerad utbyggnad och förändrad 

bruttoarea (BTA) för byggnader. 

Organisatoriska och ekonomiska genomförandefrågor 

Fastighetsägaren ansvarar för genomförandefrågor inom den egna fastigheten.  

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elled-

ningar bekostas av exploatören.  

Genomförandetid 

Genomförandetiden för ändring av detaljplan är 5 år. 

Tidplan 

Genomförandet är beräknat att påbörjas under andra halvan av 2019. 

Planekonomi 

Kostnader för planarbetet regleras i planavtal mellan fastighetsägaren och Eslövs 

kommun. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning  

Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av 

fastighetsägaren om inget annat avtalas. 

MEDVERKANDE 

Planförslaget är framtaget av Susanne Klint, arkitekt SAR/MSA Tyréns AB.  

 

Kommunledningskontoret,  

Tillväxtavdelningen 

 

 

 

Åsa Simonsson   Sofia Svensson 

Avdelningschef   Planarkitekt 

Kommunledningskontoret  Kommunledningskontoret 


